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Tjänsteutlåtande om informationsärendet 
Arbetsmarknadsenheten 2022 

Information 

Vid kompetens- och arbetslivsnämndens möte 18 maj 2022 informeras om 

följande punkter. 

 Statistik arbetsmarknad 

 Statistik försörjningsstöd  
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Justerarnas signaturer 

 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 18 Dnr 2022/00007  

Arbetsmarknadsenheten 2022 

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskotts beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott lägger informationen 

 till handlingarna.       

Sammanfattning 

Verksamhetschef Peter Löfholm informerade om aktuella delar inom 

Arbetsmarknadsenheten. Statistik gällande arbetslöshet och försörjningsstöd 

kommer att redovisas på nämndens möte 18 maj.  

Peter presenterade siffror och statistik från Nyföretagarcentrums års-

redovisning 2021. Nyföretagarcentrum har sitt kontor på Lärcenter. Under 

2021 har 196 personer tagit kontakt med Nyföretagarcentrum för rådgivning 

och bedömning av affärsidéer. Enligt Bolagsverkets startades 153 nya 

företag i kommunen 2021.    
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Ekonomisk uppföljning 2022 

Information 

Vid kompetens- och arbetslivsnämndens möte 20 april 2022 informeras om 

följande punkter. 

 Budgetprocess 2023  

 

 

 

Ann-Charlotte Lilja 

Förvaltningschef 
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§ 19 Dnr 2022/00002  

Ekonomisk uppföljning 2022 

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskotts beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott lägger informationen 

 till handlingarna.      

Sammanfattning 

Då de ekonomiska delarna av Verksamhetsrapport per 30 april 2022 inte har 

kunnat färdigställas ännu så fanns ingen ny information i ärendet.       
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Anmälningsärenden till kompetens- och 
arbetslivsförvaltningens sammanträde 18 maj 2022 
 

I förteckningen över anmälningsärenden listas inkomna handlingar och 

händelser som kan vara av intresse för kompetens- och arbetslivsnämnden.  

 

Nr Ärende 

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 31/2022 – 

Budgetförutsättningar för flerårsplanen för åren 2023-2025 

2 Kommunstyrelsen § 47/2022 – Kommunstyrelsens 

internkontrollplan för år 2022 

3 Kommunstyrelsen § 60/2022 – Ändring av riktlinjer för 

verksamhets- och ekonomistyrning 
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§ 20 Dnr 2022/00017  

Anmälningsärende kompetens- och arbetslivsnämnden 
2022 

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskotts beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott lägger informationen 

 till handlingarna.      

Sammanfattning 

Listan över anmälningsärenden innehöll denna gång paragrafer från 

kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott.       
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Tjänsteutlåtande om kompetens- och arbetslivs-
nämndens verksamhetsrapport per den 30 april 2022 

Förslag till beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att godkänna kompetens- och 

arbetslivsnämndens verksamhetsrapport per den 30 april 2022.        

Sammanfattning  

Kompetens- och arbetslivsnämndens verksamhetsrapport per den 30 april 

2022 visar på ett underskott jämfört med budget, 5 024 tkr. Förvaltningens 

bedömning och prognos visar ett underskott med 8 500 tkr för hela 2022. 

Förslaget till beslut är att nämnden godkänner rapporten och det leder inte 

till några direkta ekonomiska konsekvenser varför beslut om finansiering 

inte behöver tas.        

Bakgrund 

Den bärande faktorn bakom det prognostiserade underskottet är 

utbetalningar av försörjningsstöd, vilka liksom föregående år överskrider 

budget. På intäktssidan kan konstateras att schablonersättningen är betydligt 

lägre jämfört med föregående år. I utfall per 30 april finns inte samtliga 

intäkter från statsbidrag med vilket påverkar resultatet. I nuläget kvarstår 

oförändrad bedömning av intäkter för yrkesutbildningar på helår. Utfallet för 

personalkostnader är i nivå med budget.  

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningens bedömning och prognos per helår är att nämndens resultat 

2022 blir ett underskott på 8,5 miljoner kronor.   

Finansiering 

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande om kompetens- och arbetslivsnämndens 

verksamhetsrapport per den 30 april 2022, 2022-05-11 
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 Verksamhetsrapport per april 2022 kompetens- och 

arbetslivsnämnden, 2022-05-11     

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Ann-Charlotte Lilja 

Förvaltningschef 
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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 
Kompetens- och arbetslivsnämnden (KAN) är kom-
munens organ med ansvar för arbetsmarknadsen-
heten (AME), ekonomiskt bistånd enligt § 3 i KANs 
reglemente, kommunal vuxenutbildning, uppdrags-
utbildning och eftergymnasiala utbildningar.  

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen (KAF) ska 
vara en mötesplats och nätverksmotor för lokal och 
regional utveckling. Arbetet med att skapa kontakter 
mellan arbetsliv och utbildning är av största vikt uti-
från att etablering på arbetsmarknaden lyfts som en 
central del i kommunens flerårsplan. Vuxnas möjlig-
het till lärande är angeläget utifrån många olika per-
spektiv. Att möta sina möjligheter genom att lära 
nytt, lära om och lära mer är verktyget för att med-
borgare ska kunna ta nästa steg. Utgångspunkten ska 
vara vad den enskilde individen har med sig samt ar-
betsmarknadens behov avseende kompetens och ar-
betskraft. Ambitionen är att ha ett utbud av utbild-
ningar och insatser som matchar såväl medborgarnas 
behov som arbetslivets efterfrågan. 

Organisation 
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Viktiga händelser för resultat och ekono-
misk ställning 

Omvärldsförändringar som påverkat 
verksamheten 
Från 1 april 2022 klassas inte längre Covid-19 som 
en samhällsfarlig sjukdom och pandemirestriktion-
erna är sedan dess borttagna. Det medför framförallt 
en större öppenhet i samhället vilket bland annat på-
verkar arbetsmarknaden. Arbetslösheten fortsätter att 
sjunka och ligger per mars 2022 på 7,0 % i riket. I 
Falköping är motsvarande siffra 7,7 % vilket är lägre 
än före pandemin, i antal motsvarar det 1 203 perso-
ner varav 168 personer är i åldern 18-24 år.  

 

 

Arbetsmarknaden har fortsatt stora problem med 
kompetensförsörjning. Den demografiska utveckl-
ingen med en alltmer åldrande befolkning kommer 
framöver att utmana välfärden och kompetensför-
sörjningen. Efterfrågan på arbetskraft är hög trots att 
arbetslösheten kvarstår vilket ger en tydlig bild av 
matchningsproblematik. Målgruppen som sedan tidi-
gare befinner sig utanför arbetsmarknaden har idag 
begränsade möjligheter att etablera sig och andelen 
som befinner sig i en långtidsarbetslöshet ökar. I 
Falköping har 4,1 % av registerbaserad arbetskraft 
befunnit sig i långvarig arbetslöshet. Framtidens ar-
betsmarknad förändras ständigt i takt med bland an-
nat digitaliseringens utveckling. Utbildningssektorn 
behöver samverka och omvärldsbevaka tillsammans 

med såväl offentlig sektor som näringsliv för att 
kunna möta den omvandling som samhället står in-
för.  

Arbetsförmedlingen (AF) spelar en stor roll i arbetet 
med att öka sysselsättningsgraden och hur kommu-
ner ska arbeta med målgruppen som behöver stöd till 
egen försörjning. Reformeringen av AF som pågått 
sedan januari 2019 har fortfarande inte nått ett avslut 
vilket i hög grad påverkar förvaltningens verksam-
heter. Myndigheten är en viktig samarbetspartner för 
förvaltningen och situationen som myndigheten be-
finner sig i drabbar alla de beröringspunkter som 
förvaltningen har med den. Formerna för kommu-
nens roll i reformeringen är ännu osäkra vilket i sig 
kan innebära negativa effekter för den enskilde som 
står i behov av myndighetens tjänster. Något som 
blir alltmer tydligt är att målgruppen som remitteras 
från AF till AME inte står nära arbete eller praktik 
utan remitteringen är kopplad till Förstärkt arbetsträ-
ning vilket i sig innebär att individen står längre från 
arbetsmarknaden. AF hänvisar personer som bedöms 
stå till arbetsmarknadens förfogande till externa ak-
törer. 

Falköping ligger på en relativt hög och jämn nivå 
gällande ekonomiskt bistånd sedan flera år. Behovet 
av ekonomiskt bistånd skapar både samhälleliga och 
mänskliga kostnader. Inom målgruppen kan det fin-
nas variation av social problematik som missbruk el-
ler psykisk ohälsa. I många av de aktuella hushållen 
lever barn vilket föranleder ett barnrättsperspektiv. 
Många av hushållen som beviljas bistånd i Falkö-
ping har erhållit bistånd 10 månader eller längre vil-
ket klassas som långvarigt biståndsbehov enligt So-
cialstyrelsen.  

1 januari började en förenklad betygsskala gälla 
inom Komvux på grundläggande nivå, Komvux som 
särskild utbildning på grundläggande nivå och Ut-
bildning i svenska för invandrare (SFI). Kunskaps-
kraven har reviderats på grund av den förenklade be-
tygsskalan, men nivån för godkänt betyg har inte 
ändrats. Förändringen förväntas kunna bidra till en 
högre genomströmning av elever samt förenkla be-
dömnings- och dokumentationsarbetet för undervi-
sande lärare. Målgrupperna som förvaltningen möter 
inom såväl Vuxnas lärande som AME behöver mer 
stöd och anpassning än tidigare för att göra progress-
ion vilket utmanar förvaltningens resursplanering. 
Förvaltningens elevantal har minskat sedan förra 
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året. Ansökningsintresse och inflöde av elever mins-
kar inom vuxenutbildningar över hela Sverige, det 
framkommer som en nulägesbild i Sveriges kommu-
ner och landstings nationella VUX-nätverk. 

Sverige har under de senaste åren minskat sitt motta-
gande av asylsökande. Pandemins reserestriktioner 
har begränsat den internationella rörligheten även 
om behovet av asyl globalt har varit stort. Just nu le-
ver över en procent av världens befolkning på flykt 
undan klimatförändringar och konflikter. Sedan års-
skiftet har säkerhetsläget i Europa förändrats oerhört 
snabbt sedan Ryssland den 24 februari invaderade 
Ukraina. Den humanitära situationen för Ukrainas 
befolkning är allvarlig och över 11 miljoner männi-
skor är på flykt från sina hem, många är fortfarande 
fast i kriget. FNs flyktingorgan UNHCR uppskattar 
att 12 miljoner människor i Ukraina och 4 miljoner 
på flykt från Ukraina kommer att behöva skydd och 
hjälp kommande månader, detta gör flyktingkrisen 
till den snabbast växande i Europa sedan Andra 
världskriget. Under krigets första månad sökte 
21 000 personer från Ukraina skydd i Sverige och 
Migrationsverket bedömer att ca 76 000 personer 
kommer söka skydd i Sverige under årets första sex 
månader. Falköping är i dagsläget inte aktuellt som 
mottagningsort men läget kan komma att förändras. 
Enligt massflyktsdirektivet omfattas vuxna emigran-
ter från Ukraina inte av utbildning inom SFI eller an-
nan utbildning inom Vuxnas lärande. 

Förutom ett stort mänskligt lidande skapar orolighet-
erna i Europa störningar i samhällsekonomin. Råva-
rupriser stiger och börsen är osäker vilket ger ekono-
miska konsekvenser för många länder, Sverige in-
kluderat. Inflationen ligger idag på de högsta nivå-
erna på 30 år. Det finns farhågor om att ett utdraget 
krig kommer att höja priserna än mer vilket sänker 
samhällets köpkraft och därmed kan en minskad pro-
duktion förväntas vilket ger en konjunkturnedgång. 
Precis som under pandemin ger globala händelser 
stor påverkan även lokalt och det är svårt att progno-
sticera för framtida konsekvenser av detta. 

Europas oroligheter har dominerat nyhetsflödet un-
der årets första månader och frågor som rör klimatet 
har inte fått samma uppmärksamhet som tidigare. 4 
april presenterade FNs klimatpanel IPCC sin rapport 
som poängterar att läget är akut, gapet för att ligga i 
linje med 1,5 gradersmålet växer och utsläppen ökar 
globalt. Något som kan spela roll för minskad kli-
matpåverkan kan vara tekniska lösningar till exem-
pel genom digitala möten eller effektivare färdme-
del. Digitaliseringens framfart är fortsatt utmanande 

men också utvecklande för såväl kommunen som för 
förvaltningen. Medborgare får allt högre förvänt-
ningar på att kommunen som organisation tillhanda-
håller moderna stöd och tjänster. Den första kontak-
ten med offentlig sektor och myndigheter tas oftast 
digitalt och det behövs innovation och medvetenhet 
för att möta dessa förväntningar och krav. Digitali-
seringens möjligheter är också nödvändiga att tillva-
rata för att förvaltningen ska kunna bredda utbild-
ningsutbud och effektivisera administrativa proces-
ser. 

Kommunfullmäktiges övergripande mål 
och Agenda 2030 
Kommunens vision om det goda livet, med de tre 
hållbarhetsdimensionerna samt de prioriterade målen 
hänger tätt ihop med FNs Agenda 2030. Agenda 
2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling. 
Dessa syftar till att utrota fattigdomen, stoppa kli-
matförändringarna samt skapa trygga och fredliga 
samhällen. Genom att koppla de globala målens iko-
ner till kommunens övergripande mål stärks styrked-
jan. Agendan ska tillsammans med kommunens 
övergripande mål, det lokala målet om fossilfrihet år 
2030 samt kommunens klimatstrategi vara styrande 
för att kommunen långsiktigt ska kunna leverera väl-
färd till invånarna. 

KAN arbetar direkt mot tre av kommunens fyra mål 
och har knutit an delmål till respektive mål för att 
tydliggöra nämndens och förvaltningens roll och 
uppdrag för medarbetare och medborgare. Nämn-
dens arbete med de globala målen enligt Agenda 
2030 sker såväl i de dagliga som strategiska proces-
serna inom förvaltningen. 

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. 

Händelser av väsentlig betydelse 
De faktorer som i nuläget bedöms påverka förvalt-
ningen mest är den förstärkta matchningsproblema-
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tik som kan ses på arbetsmarknaden där arbetslös-
heten sjunker generellt, medan långtidsarbetslös-
heten ökar. Målgruppen som sedan tidigare befinner 
sig långt ifrån arbetsmarknaden får en allt längre väg 
för att göra stegförflyttningar mot arbete.  

Ännu kvarstår effekter av AFs reformering som in-
leddes 2019 och nationellt diskuteras kommunernas 
roll i arbetsmarknadspolitiken, samtidigt som AF 
överlåter arbetsförmedlandet för de individer som 
står närmast arbetsmarkanden till externa aktörer. 
Eftersom AF är en av förvaltningens viktigaste sam-
verkansparter får det effekter för förvaltningen och 

frågan om kommunens framtida roll i arbetsmar-
nadspolitiken följs noga.  
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Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping  

 

 

  

 

 

Delmål: Erbjuda förutsättningar 
för att stärka individens position 
på arbetsmarknaden med målet att 
nå egen försörjning. 

 
Fullföljda studier – det livslånga 
lärandet 
Förvaltningens ansvar för den kommunala vuxenut-
bildningen, uppdragsutbildning och eftergymnasiala 
utbildningar kommer att vara betydande för fram-
tida kompetensförsörjning. En hållbar etablering på 
arbetsmarknaden säkras genom fullföljda studier 
och förvaltningens ambition är att minska andelen 
avbrott samt icke-godkända betyg med målet att få 
alla elever att slutföra sin utbildning.  

Som indikatorer under mål 1 mäts statistik gällande 
andel antagna i förhållande till antal ansökningar 
samt andel startande av antal antagna. För årets 
första månader har 501 ansökningar hanterats för 
utbildning inom Allmänna ämnen och förvaltning-
ens yrkesprogram, alla i egen regi. Av dessa har 
376 blivit erbjudna en utbildningsplats varav 383 
slutligen startat sin utbildning. En orsak till den 
högre siffran för startande är att antagningsperioden 
förlängts för flera utbildningar medan data för de 
sena antagningarna inte har kunnat registrerats på 
ett kvalitetssäkrat sätt. Detta ska ses över i en ge-
nomlysning av antagningsprocessen för att säkra 
data och hantering av densamma. 

 

Inom Gymnasiala yrkesutbildningarna (YRK) har 
71 % av alla sökande erbjudits en utbildningsplats, 
varav 81 % registrerats som startande två veckor ef-
ter utbildningsstart. Inför årets första månader pla-
nerades start för fyra yrkesutbildningar samt två yr-
kesförberedande kurser, Restaurang branschkun-
skap och Vård- och omsorgsutbildning (VO) grund-
läggande. Som tidigare år syns ett stort intresse för 
utbildningarna till barnskötare och inom VO. 57 % 
av dem som sökte Barnskötarutbildningen har er-
bjudits plats. Motsvarande andel för dem som sökte 
VO var 75 %. En del av dem som söker till utbild-
ningarna saknar behörighet. Andra faktorer som av-
gör hur många som kan erbjudas plats är bran-
schens behov och hur många platser för Arbets-
platsförlagt lärande (APL) som kan frigöras hos ar-
betsgivarna. 

De två yrkesförberedande kurserna inom restaurang 
respektive VO har hunnit både starta och avslutas 
samt utvärderas med goda resultat. Åtta av nio be-
svarade en enkät vid avslut och alla åtta vill söka 
vidare till ordinarie VO-utbildning inför augusti. 
Många av dem som studerar VO idag har svårig-
heter med det svenska språket och här fyller de 
grundläggande utbildningarna en stor roll då den 
största vikten i kursen läggs på yrkessvenska. En 
framgångsfaktor för detta kombinationsupplägg är 
samspelet mellan, och den samtida närvaron, av 
språklärare och yrkeslärare. Inför kommande kurs-
start av förberedande VO ska en kursen riktas mot 
både VO och Barnskötarutbildningen för att bredda 
upplägget och öka möjligheten för fler elever att 
höja sina förutsättningar att fullfölja sina studier. 
De förberedande kombinationskurserna är en viktig 
del i arbetet med valkompetens och fortsatt utvärde-
ring sker löpande.  
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Inom Allmänna ämnen har alla behöriga elever som 
ansökt erbjudits en utbildningsplats. Tidigare reso-
nemang kring förlängd antagningsperiod med kvali-
tetsbrister i statistikhantering gäller främst inom 
Allmänna ämnen, det är många som antagits och 
startat efter att ansökningsperioden tagit slut och 
kursen börjat. 

 

I diagrammet ovan syns hur intresset för att ansöka 
till årets tredje kursstartsomgång är högre än för ja-
nuari. Det är ett skifte i jämförelse med 2021 då det 
av tradition är januari-starten som är en av årets 
stora ansökningar. Vad detta kan ha för betydelse 
för förvaltningens resursplanering i det längre per-
spektivet behöver fortsätta följas och utvärderas.  

  

Antalet inskrivna kursdeltagare har minskat sedan 
2021 och än mer sedan 2020. Det har framkommit i 
tidigare analyser att pandemins påverkan på arbets-
marknaden gav utslag inom vuxenutbildningen i 
form av fler sökande, detta gäller framför allt sta-
tistiken för 2020. Det är för tidigt att säga om det är 

en sviktande trend som syns i år och vad konse-
kvenserna blir av ett minskat elevflöde behöver 
nogsamt följas och analyseras.  

Ett av målen för den kommunala vuxenutbildningen 
är att vuxna ska ges möjlighet att utveckla sina kun-
skaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställ-
ning i arbets- och samhällslivet. Ett angreppssätt att 
få fler att fullfölja sin utbildning är att motverka av-
brott. Det är ett rimligt antagande att om färre gör 
avbrott så fullföljer fler. Andelen avbrott i förhål-
lande till det totala antalet kursdeltagare mäts som 
en indikator och utfallet för delår per april 2022 är 
11 % avbrott totalt för de pedagogiska verksamhet-
erna. Det är en försämring jämfört med tidigare års 
mätningar, 9 % för 2021 och 10 % för 2020.  

Kurvan för antalet avbrott under årets tre första må-
nader följer samma mönster som 2021 men med en 
marginell skillnad för februari.  

 

För att förstå den procentuella ökningen av avbrott i 
förhållande till antal inskrivna kursdeltagare behö-
ver avbrotten analyseras på verksamhetsnivå.  

 

Som diagrammet visar ligger Allmänna ämnen på 
samma nivåer som tidigare år, om än alltjämt högt. 
Det är inom SFI och YRK som en större förändring 
skett i jämförelse med tidigare mätningar för delår 
april. Inom SFI har avbrotten ökat från 10 % 2021 
till 13 % 2022 och ökningen sker med avbrottsorsak 
Privata skäl. Det är en orsak som kategoriseras som 
en icke påverkningsbar faktor av förvaltningen och 
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svår att bearbeta proaktivt. Privata skäl kan bland 
annat vara sjukdom, föräldraledighet, resa under 
längre tid eller flytt.  

Den vanligaste avbrottsorsaken inom Vuxnas lä-
rande sammantaget är Inaktivitet. Då har eleven va-
rit frånvarande i mer än tre veckor och anledning 
till avbrottet kan ej identifieras. Vid granskning av 
respektive verksamhet märks dock skillnader i av-
brottsorsak. Många elever som studerar inom All-
männa ämnen har svårt för de sociala perspektiven 
som utbildning kan medföra. Därför är det viktigt 
att förvaltningen framåt bidrar till en utvecklad 
stödstruktur för att fånga upp elever innan de riske-
rar frånvaro, minskad progression och eventuella 
avbrott. En grupp elever är återkommande i ansök-
ningsprocesserna, de kan ha gjort avbrott tidigare 
och slutför aldrig sina studier. Det kan också vara 
sökande som saknar behörighet och inte har moti-
vation att läsa in det som krävs för att bli behörig. 
Här spelar studie- och yrkesvägledning stor roll för 
att stärka elevens valkompetens och möjlighet till 
sitt nästa steg på vägen till fullföljda studier, fort-
satta studier och/eller arbete. Det behövs också en 
tydlighet i marknadsföring och ansökningsprocess 
så att elever förstår vad som krävs för att bli anta-
gen till sökt kurs eller utbildning. 

Både inom Allmänna ämnen och SFI har fler elever 
gjort avbrott på grund av arbete än förra året, det är 
många branscher som efterfrågar arbetskraft till 
följd av pandemin. Många har kommit till Sverige 
med arbetstillstånd vilket gör att elever prioriterar 
arbete för att få stanna. I analysen från SFI kopplas 
också den högre andelen avbrott på grund av andra 
studier till satsningen som AF gör på korta yrkesut-
bildningar och framför allt myndighetens prioritet 
av kortutbildade kvinnor. Detta är en nationell sats-
ning av AF och flera studerande inom SFI har gjort 
avbrott och studerar istället till lokalvårdare. 

 

Även inom YRK syns en ökning av avbrott med or-
sakskod Andra studier men inom verksamheten är 
det framför allt koden Inaktiv som avviker kraftigt 

mot fjolårets mätning. 36 avbrott 2022 jämfört med 
endast 7 2021. Arbetslaget har arbetat mer aktivt 
kring avbrottsrutinerna vilket kan vara en anledning 
till att orsaken ökat. Gällande orsaken andra studier 
så tros de förändrade behörighetskraven inom vissa 
yrkesutbildningar vara orsaken till en mer rörlig 
grupp som söker sig till andra studier. 

Betygsstatistiken för helår 2021 kunde inte tas ut 
inför verksamhetsredovisningen per helår utan be-
tygsanalys har skett inför delår per april 2022. To-
talt 2021 var 4 955 kursdeltagare inskrivna och 
2 580 betyg sattes. Andelen betygssatta kursdelta-
gare var 52 %. Motsvarande siffror för 2021 är 
5 558 kursdeltagare, 2 728 satta betyg och procen-
tuellt 49 % satta betyg. Totalt har andelen satta be-
tyg ökat men det skiljer sig åt mellan verksamhet-
erna, se diagram. 

 

Ökningen inom framför allt SFI härleds till pande-
mins fjärr- och distansstudier som särskilt utmanade 
elever med kort studiebakgrund under 2020. Under 
2021 kunde kunskaper hämtas igen med mer närun-
dervisning samt en ökad digital kunskap och trygg-
het. Just vidareutveckling av digital undervisning 
lyfts inom SFI som en framgångsfaktor för ökad be-
tygssättande och därmed en högre genomströmning 
inom utbildningen. Det har också startats fler orien-
teringskurser inom verksamheten vilket bidragit till 
ett ökat antal betyg. 

Även YRK hade färre satta betyg under 2020 vilket 
också härleds till fjärr- och distansstudier men 
framför allt svårigheterna för eleverna att få genom-
föra APL. Allmänna ämnen har däremot minskat 
andelen satta betyg under 2021 och skapar en avvi-
kande trend jämfört med övriga pedagogiska verk-
samheter. Avbrottsstatistiken för Allmänna ämnen 
per helår 2021 minskade vilket ses som en positiv 
effekt men många får istället sina kurser förlängda 
då målgruppen inom allmänna ämnen behöver 
längre tid på sig för att klara sina kurser. Effekten 
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blir en trögare genomströmning och färre satta be-
tyg i förhållande till antal inskrivna kursdeltagare. I 
analys framkommer frågor huruvida förlängningar 
gynnar eleven då ett betyg säkerställs genom för-
längning. Det är svårt att följa avbrott och genom-
strömning konkret inom Allmänna ämnen med åtta 
kursstarter per år och där nya elever ofta antas in i 
befintliga grupper. Det är en utmaning och Falkö-
ping planerar att inom ramen för Skolutveckling i 
Skaraborg, en grupp inom VUX-avtalet, följa en 
antagningsomgång som ett pilotprojekt för uppfölj-
ning av genomströmning och avbrott. Projektet är 
tänkt att leda till metodutveckling kring proces-
serna.  

Att det tar längre tid för eleverna att slutföra kurser 
kan bero på att många kombinerar studier med ar-
bete. Antalet elever som studerar allmänna ämnen 
på gymnasial nivå via närdistans har ökat. Det beror 
troligtvis på att elever arbetar samtidigt som de stu-
derar. Det går även att se en trend att antalet kurs-
deltagare minskar men att antalet elever inte mins-
kar i samma takt, det kan bero på att en arbetande 
elev inte klarar att studera så många kurser samti-
digt.  

 

Prognosen visar att andelen satta betyg inför delår 
augusti förväntas öka, det grundar sig i den förenk-
lade betygsskalan som skapar möjlighet till en 
snabbare genomströmning inom SFI samt All-
männa ämnen på grundläggande nivå. Det innebär 
en effektivare bedömning för pedagogerna, enklare 
att validera kunskaper men även en förenklad admi-
nistration. 

Andel icke-godkända betyg (F och IG) är en indika-
tor för förvaltningen under mål 1 och utfallet per 
helår 2021 är 5 % icke godkända betyg. Det är två 
procentenheter lägre än vid tidigare års mätning.  

 

Sammantaget bedöms arbetet med fullfölja studier 
utifrån indikatorernas utfall som bibehållen god 
måluppfyllelse. Andel icke-godkända betyg har 
minskat per helår 2021 men förlängningar har ökat 
vilket medför att det tar längre tid för eleverna att 
klara sina studier. 

Avbrotten under årets tre första månader har också 
ökat i jämförelse med de senaste åren och det är av 
stor vikt att verksamheterna fortsätter arbetet med 
att förbereda eleverna för studier vid kursstart. Ut-
bilda i studieteknik, stötta med pedagogisk hjälp 
från såväl undervisande personal som specialpeda-
goger samt utveckla och höja elevernas digitala 
kompetens. Alla dessa insatser strävar mot att ele-
ver ska höja sin valkompetens och därmed att fler 
fullföljer sina studier och därmed ökar sina förut-
sättningar till etablering på arbetsmarknaden. Ge-
nom att fördjupa arbetet med att identifiera behov 
hos målgruppen finns ökade förutsättningar för pro-
aktivt arbete för att motverka avbrott. 

Förvaltningen har en fortskridande samverkan med 
barn- och utbildningsförvaltningen med fokus på 
fullföljda studier. En av utvecklingspunkterna gäller 
gruppen ungdomar 16-20 år som varken arbetar el-
ler studerar, de som faller under Kommunens akti-
vitetsansvar, KAA. En gemensam aktivitetsplan är 
framtagen och flera processer pågår. Uppföljning 
sker löpande. 

Etablering på arbetsmarknaden  
Under årets första tre månader har 156 deltagare va-
rit inskrivna på Arbetsmarknadscenter (AMC) in-
klusive projektet En plattform för alla, Europeiska 
socialfonden (ESF). Det är fler än vid jämförbar pe-
riod 2021 men under de första månaderna av 2021 
hade AME begränsade möjligheter till fysisk aktivi-
tet och närvaro och deltagarantalet var därför lägre 
än tidigare år. 
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Även om inflödet av deltagare har ökat 2022 så av-
viker antal utskrivna deltagare negativt i jämförelse 
med flera år tillbaka. Under januari-mars har 28 
deltagare avslutas, jämförbara siffror för 2021 och 
2020 är 45 respektive 64. Precis som inom delar av 
Vuxnas lärande behöver många av AMEs deltagare 
längre tid på sig för att klara en stegförflyttning. 
Det är inte bara färre som avslutats det går också att 
konstatera att snittiden har ökat för inskrivna delta-
gare. 

 

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 rättvisa analyser av genomförda 
aktiviteter och stegförflyttningar ska kunna göras 
under resten av året och därmed ge en samlad bild 
av alla aktiviteter och avslut. Vid horisonten väntar 
ett byte av verksamhetssystem, till samma system 
som Stöd- och försörjningsenheten använder. Bytet 
kommer att gynna framtida utvecklingsarbete inom 
AME då statistik kan spegla hela verksamheten på 
en aggregerad nivå.  

Utöver deltagare på AMC befinner sig 142 personer 
i någon form av subventionerad anställning, bland 
annat genom Connect. 

                                                           
1 NPF; neuropsykiatrisk funktionsvariation. Ett 
samlingsbegrepp för tillstånd och diagnoser som 

 

Den vanligaste placeringen är inom någon av för-
valtningens egna verksamheter men många placeras 
också inom barn-och utbildningsförvaltningen, 
samhällsbyggnadsförvaltningen samt socialförvalt-
ningen. Det är i samverkan med kommunens övriga 
verksamheter som framgång sker gällande såväl 
subventionerade anställningar som arbetsträning 
och praktikplaceringar. Tillsammans med kultur- 
och fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsför-
valtningen har AME utarbetat en strukturerad sam-
verkan för att bidra till målet om fler till arbete och 
färre personer i behov av ekonomiskt bistånd. En 
identifierad möjlighet är att nyttja potentialen i ar-
betstillfällen i naturen. Att knyta an personer till så 
kallade gröna jobb är inget nytt men en outvecklad 
del i Falköpings kommun. Under 2022-2024 ska de 
tre förvaltningarna gemensamt arbeta med koncep-
tet Gröna jobb som innebär riktade subventionerade 
anställningar samtidigt som individen får aktiv 
coachning av arbetsmarknadskonsulent inom AME.  

En deltagare som befinner sig längre tid inom 
AMEs verksamheter riskerar att hamna i ett för-
stärkt utanförskap, många av dem som är inskrivna 
har sin försörjning via försäkringskassan eller är i 
behov av ekonomiskt bistånd. Det är rimligt att frå-
gor väcks huruvida AME har rätt utbud av aktivitet 
och insatser för att möta den enskildes behov om 
stegförflyttningarna minskar och individen inte när-
mar sig egen försörjning i samma takt som tidigare. 
Ohälsa, såväl fysisk som psykisk, är ett återkom-
mande begrepp i analys av både målgrupp och re-
sultat. Individer kan ha svårt att delta i aktiviteter på 
grund av bland annat social fobi eller annan ångest-
problematik. Individer med diagnostiserad eller 
odiagnostiserad NPF1-problematik, ställer höga 
krav på medarbetares kompetens, bemötande och 
anpassning.  

t.ex. ADHD, autismspektrumtillstånd eller Tourett-
tes syndrom. 
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Som indikatorer under mål 1 följs bland annat antal 
hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd samt antal 
biståndsmottagare (samtliga personer i hushållet 
inkl. barn). 

 

Som diagrammet visar har en minskning av antal 
hushåll skett i jämförelse med tidigare års jämför-
bara period. I snitt har 443 hushåll per månad varit i 
behov av ekonomiskt bistånd januari-mars 2022. 
Under 2021 var 473 hushåll i snitt per månad i be-
hov av ekonomiskt bistånd och 2020 var siffran 
478.  

Bilden ser något annorlunda ut gällande antal bi-
ståndsmottagare, samtliga personer i hushållet in-
klusive barn under 18 år. Graferna för 2020 och 
2021 följer samma mönster medan siffrorna för 
2022 ser ut att gå åt motsatt håll. I snitt har 935 
mottagare behövt bistånd under januari-mars 2020, 
2021 var snittet 970 mottagare/månad sett över hela 
året. 

 

Diagrammen visar att även om antal hushåll mins-
kar så minskar antalet mottagare inte i samma takt, 
och inte heller det utbetalda biståndet per månad 
som fortfarande ligger på jämn och relativt hög 
nivå.  

Varje månad avslutas i snitt ca 30 sökande av eko-
nomiskt bistånd, det vill säga att de inte behöver yt-
terligare bistånd. Ytterligare en indikator under mål 
1 är att följa Andel individer som gått från försörj-

ningsstöd till egen försörjning (%). Som egen för-
sörjning räknas i detta sammanhang arbete eller stu-
dier.  

 

Per delår april 2022 har totalt 94 sökande individer 
avslutas varav 23 gått till arbete eller studier, det 
motsvarar 24 %. I jämförelse med 2021 är siffrorna 
70 avslutade varav 14 till arbete eller studier, 20 %.  

Det går idag inte att koppla utförda insatser eller ak-
tiviteter till avslutsorsak i vare sig statistik eller 
verksamhetssystem. Orsaken är att registrering sker 
i olika verksamhetssystem. Problemet är ett identi-
fierat utvecklingsområde. 

 

Precis som i verksamhetsredovisningen per helår 
2021 syns en oroande trend gällande antal barn som 
lever i ett hushåll med behov av ekonomiskt bi-
stånd. Här syns ingen tendens till minskning utan 
tvärtom kvarligger antalet på höga nivåer och i 
mars ligger det högre än tidigare års jämförbara pe-
riod. Arbete pågår med att utveckla och implemen-
tera detaljer kring barnkonventionen i rutiner och 
beslutsprocesser men barnperspektivet ska även bä-
ras med in i målgruppsanalys för att öka förståelsen 
för behov och förutsättningar och kunna erbjuda in-
satser som bryter behovet av bistånd. Barn som le-
ver i hushåll med behov av ekonomiskt bistånd 
växer upp i en ekonomisk utsatthet. Det påverkar 
dels den materiella standarden men det kan också 
påverka barns skolresultat, hälsa och trygghet.  
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De vanligaste orsakerna till beviljat ekonomiskt bi-
stånd är fortfarande arbetslöshet (antingen otillräck-
lig ersättning, väntar på ersättning eller helt saknar 
ersättning), arbetshinder av sociala skäl eller att kli-
enten är sjukskriven (antingen otillräcklig ersätt-
ning, väntar på ersättning eller helt saknar ersätt-
ning). En förskjutning har dock skett gällande ut-
vecklingen av orsakskoderna. I diagrammen syns 
en minskning gällande arbetslöshet som orsak till 
försörjningshinder medan det kvarligger på höga ni-
våer gällande arbetshinder sociala skäl och ökar 
gällande sjukskrivning utan sjukpeng. Personer som 
har försörjningsstöd på grund av de sistnämnda or-
sakerna förmodas inte stå till arbetsmarknadens för-
fogande utan har en längre väg att gå till självför-
sörjning om de kan nå dit alls. AME har som mål-
sättning att med systematiskt och processbaserade 
arbetssätt skapa förutsättningar för den enskilde att 
nå rätt typ av försörjning utifrån sina behov. På sikt 
kommer det att ge effekt genom minskat ekono-
miskt bistånd.  

 

 

 

Enligt socialstyrelsen räknas 10 månader eller mer 
som ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd och 
Falköping ligger på en hög nivå av långvarigt bi-
ståndsbehov. Ett långvarigt biståndsmottagande in-
nebär både försämrad livskvalitet för den enskilde 
och ökade kostnader för samhället. Det långvariga 
behovet behöver brytas och i många av dessa hus-
håll lever också barn. Det finns goda anledningar 
till en fördjupad analys kring det långvariga beho-
vet av bistånd i Falköpings kommun. Kopplat till 
diagrammen som visar en förskjutning av orsaksko-
derna arbetslös kontra arbetshinder sociala skäl och 
sjukskriven så behövs även en utvecklad analys 
kring målgruppens struktur. Under 2021 flyttades 
Stöd- och försörjningsenheten från socialförvalt-
ningen till KAFs AME. En lång tid har präglats av 
praktiska processer kring övergången men också för 
att sammanfoga arbetssätt och inte minst arbetskul-
tur.  

En gemensam och utvecklad process för nybesök 
har under slutet av mars börjat att testas där arbets-
marknadskonsulent kopplas på så snart som möjligt 
efter att socialsekreterare utrett och beviljat ekono-
miskt bistånd. Arbete med att utveckla processen 
med bland annat gemensamma reflekterande samtal 
och FIA-utredning, förutsättningar inför arbete, har 
pågått under vintern. Utvärdering av arbetssättet 
sker under året. 

En målgrupp som i stora delar lider av ohälsa står 
inte till arbetsmarknadens förfogande som tidigare 
och förvaltningen behöver kartlägga målgruppens 
behov och förutsättningar i ett mer omfattande per-
spektiv. Förvaltningen ansvarar för kommunens ar-
betsmarknadsstrategi där fokus ligger på förmåga, 
etablering och inkludering vilket ställer höga krav 
på en lyckad matchning, både från remittent och 
inom AME men också mot andra förvaltningar och 
näringslivet. Strategins yttersta mål är att fler ska 
till arbete samt att minska behovet av ekonomiskt 
bistånd, i nuläget uppfylls inte dessa mål. Under 
resterande 2022 behöver fokus läggas på att förstå 
orsakerna till målgruppens struktur för att resultat 
ska förändras och måluppfyllelsen öka. 

 

KOMUNIKATIVA INDIKATORER 2018 2019 2020 2021 2022 Trend

Nöjdhetsindex (NKI) bland elever och deltagare ska vara 
över 75 78,5 79,5 78,1 79,9 
Andel elever som har blivit antagna i förhållande till antal 
ansökningar (%) 73% 75% 
Andel elever som har startat sin utbildning i förhållande till 
antal antagna elever (%) 88% 102% 

Andel avbrott i förhållande till totalt antal kursdeltagare (%)
8% 10% 9% 11% 

Andel icke-godkända betyg i förhållande till totalt antal satta 
betyg (%) 5% 6% 7% 5% 

Antal hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd, snitt/mån
478 473 443 

Antal biståndsmottagare (samtliga personer i hushållet inkl 
barn), snitt/mån 937 970 935 
Andel individer som gått från försörjningsstöd till egen 
försörjning (%) 20% 24% 

NÄMNENS DELMÅL 

Erbjuda förutsättningar för att stärka indivdens position på arbetsmarknaden med målet 
att nå egen försörjning 

UPPFÖLJNING 

Tertial 1,2,3
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Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping  

 

 
 

Kompetens- och arbetslivsnämnden 
har inget delmål under mål 2. Ge-
nom att arbeta med de övriga tre 
målen bidrar Kompetens- och ar-
betslivsnämnden till ett attraktivare 
Falköping. 
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Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 

 

 

 

 

 

 

Delmål: Erbjuda matchning och ett 
utbildningsutbud som arbetsmark-
naden efterfrågar 

 

Hållbar matchningsprocess 
Förvaltningens målsättning är att utbilda och matcha 
till arbete. Arbetsmarknaden har genomgått en struk-
turell och snabb förändring under åren med pandemi 
och det är fortfarande svårt att prognosticera fram-
tida kompetensbehov.  

Som indikatorer under mål 3 följs Andel inskrivna 
på förvaltningens egna yrkesutbildningar, i förhål-
lande till antalet platser samt Andel personer som 
befinner sig i arbete/studier sex månader efter avslu-
tad utbildning (YRK). Indikatorerna är ett av flera 
sätt att undersöka om utbud matchar efterfrågan och 
behov. Uppföljning för yrkesutbildning på gymn-
asial nivå genomfördes under hösten 2021 inom ra-
men för Skaraborgs gemensamma kvalitetsfunktion i 
KomX. Resultatet var inte färdigställt förrän efter 
verksamhetsredovisningen per helår vilket föranle-
der en redovisning per delår april 2022. Under året 
har 99 elever som studerat i Falköping fått möjlighet 
att besvara sex-månadersenkäten varav 58 har re-
sponderat vilket ger en svarsfrekvens på 59 %.  

 

Totalt befinner sig 84 % av respondenterna i arbete 
eller studier, det är en högre andel än 2020 då mot-
svarande siffra var 74 %.  

 

Det är troligtvis pandemins lättnader som ses i sta-
tistiken vilket gör att det är färre som befinner sig 
som arbetssökande jämfört med tidigare år. Förvalt-
ningens utbildningsutbud tolkas därmed på ett håll-
bart sätt matcha dagens kompetensbehov, inte minst 
utifrån välfärdssektorn behov av arbetskraft nu och 
framöver. 

 

Sett till utbildning, vars elever följts upp under 2021, 
är det VO som etablerar flest i arbete men det är po-
sitivt att se att inga elever som studerat till buss-
chaufför eller arbete inom industrin står som arbets-
sökande. Som redovisats i tidigare rapporter har re-
staurangelever haft en svårare arbetsmarknad. Detta 
har tidigare avspeglat sig i färre antal ansökningar 
till restaurangutbildningen. Till delår per augusti 
finns statistik från antagningen inför utbildningsstart 
augusti och särskilt restaurangutbildningen blir in-
tressant att följa där.  
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Den Skaraborgsgemensamma uppföljningen under 
hösten 2021 har möjliggjort att på motsvarande sätt 
följa upp de Falköpingsbor som har studerat på an-
nan ort i Skaraborg, en sammanställning som tidi-
gare inte gjorts. Inom KomX har elever som avslutat 
sin utbildning under våren/sommaren 2021 följts 
upp och bland de som responderat har 32 elever 
hemmahörande i Falköping studerat inom ramen för 
Skaraborgs gemensamma yrkesutbud. Av dessa 32 
befinner sig 31 elever i arbete eller studier, varav 20 
arbetar inom utbildad bransch. Utbildningar som er-
bjuds i såväl egen som regional regi anses möta bri-
styrken med god måluppfyllelse. 

Till delår augusti kommer även AME att ha utfört 
och analyserat sex-månaders uppföljningar gällande 
såväl deltagare som subventionerade anställningar. 

För att så många som möjligt ska nå egen försörj-
ning krävs inte bara matchande utbildningsutbud och 
en arbetsmarknadspolitik som skapar förutsättningar 
för den enskilde, det behövs också god samverkan 
inom kommunen och med externa parter. Match-
ningsprocessen går från två håll och det är viktigt att 
engagera arbetsgivare inom såväl offentlig sektor 
som näringsliv för att på bästa sätt skapa förutsätt-
ningar för de individer som står längre ifrån arbetsli-
vet. KAF har ett upparbetat och pågående samarbete 
med kommunledningsförvaltningen gällande nä-
ringslivet. Under en lång tid har struktur och proces-
ser arbetats fram med pandemin som bromsande fak-
tor. Under 2022 ska flera processer påbörjas vilket 
kan återkopplas senare under året. Under våren kom-
mer samverkansformen även att inkludera barn- och 
utbildningsförvaltningen för att gemensamt arbeta 
strategiskt med kompetens och utbildningsfrågor 
som ska gynna näringslivet. 

En viktig fråga under mål 3 är att motivera arbetsgi-
vare att stärka sitt sociala ansvar för att bidra till ett 
socialt hållbart Falköping. Många som stått eller står 
utanför arbetsmarknaden har brister i det svenska 
språket och under flera år har förvaltningens pedago-
giska verksamheter arbetat aktivt och systematiskt 
med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Ele-
ver med annat modersmål än svenska behöver få 
ökade förutsättningar till en hållbar etablering på ar-
betsmarknaden. Språkombud ute på arbetsplatser 
kan vara en god resurs för de elever och medarbetare 
som behöver stöd för att göra hela arbetsplatsen 
språkutvecklande och gynna en bättre kommunikat-
ion. Det kan både handla om att stödja dem som har 
ett annat modersmål än svenska och att hjälpa kolle-
gor i frågor om vardaglig språkanvändning. En 

första omgång har genomförts med goda resultat av 
ökad förståelse och medvetenhet för språkliga pro-
blem som elever kan uppleva på praktikplatser. Det 
finns anledning att utvärdera konceptet då behovet 
av språkombud inte bara finns inom offentlig sektor 
utan kan vara lika relevant inom näringslivet. 

AMEs deltagare och klienter kan vara i behov av 
mycket stöd för att göra stegförflyttningar mot egen 
försörjning. Som indikator följs Andel av AMEs in-
skrivna deltagare som går till arbete/studier. 

 

Per delår april syns en minskning i jämförelse med 
tidigare år. Som diagrammet visar har 18 % avslutats 
till arbete och studier, i antal motsvarar det tre perso-
ner till arbete och två personer till studier. Fjolårets 
siffror är 24 % som står för sju personer till arbete 
och fyra till studier. När det gäller praktik har siff-
rorna minskat ännu mer. 

 

Tre personer har gått ut på praktik genom AME vil-
ket är en avsevärd minskning jämfört med tidigare 
år, 42 personer 2021, 14 personer 2020, och 58 per-
soner 2019. Det här beror främst på de nya hänvis-
ningsregler som AF arbetar efter. Personer som är 
aktuella för praktik hänvisas av AF till externa aktö-
rer och går inte längre genom AMEs verksamheter 
ut på praktik. En grupp inom AME som däremot 
ökar är de som går ut på arbetsträning, det är stor 
skillnad jämfört med tre år sedan, 37 personer 2022 
jämfört med 6 personer 2019. 
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Det här stärker analyserna som redogörs under mål 
1, Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Fal-
köping, där det är tydligt att målgruppen dels behö-
ver längre tid på sig för stegförflyttning, dels att den 
befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden över huvud 
taget. Bromsande faktorer är framför allt ohälsa, 
brister i svenska språket, NPF-diagnos eller miss-
bruk. Ofta kombineras flera av svårigheterna vilket 
gör att vägen till arbete eller studier kan vara väldigt 
lång. Resultaten möter inte näringslivets behov av 
kompetensförsörjning utan frågan bör ställas om 
AME framgent ska fortsätta beskrivas under mål 3 
som en part för kompetensförsörjning och match-
ning. Ett omfattande arbete pågår och ska fortsätta 
inom mål 1 med AMEs målgrupper i fokus. Förvalt-
ningens fokus på hållbar matchning gällande AME 
kan behöva reduceras till nästa års verksamhetsplan 
och istället förflyttas till mål 1 där individen ska 
stärkas för att närma sig egen försörjning. Perspekti-
vet kring den här målgruppen bör bäras in i närings-
livssamverkan med fokus på det sociala ansvaret. 
Det är så de kommunala målen integrerar med 
varandra och det är så processerna kan gynna den 
enskilde bäst. 

En drivande utbildningsaktör 
Samverkan är en drivande faktor även under fokus-
området En drivande utbildningsaktör. Förvalt-
ningen kan inte ensam möta efterfrågan på utbild-
ningsplatser inom alla områden som efterfrågar 
kompetens, det är nödvändigt att bredda utbud till-
sammans med andra aktörer. Nätverket för kommu-
nal Vuxenutbildning i Skaraborg arbetar inom tre 
uppdrag, KomX, kombinationsutbildningar samt att 
utveckla Lärcentra-tanken. Arbetet med KomX har 
lämnat det relationella stadiet där kartläggning och 
gemensamma punkter identifierats, nu är många pro-
cesser igång för bland annat gemensam och strate-
gisk utbudsplanering, gemensam sex-månadersupp-
följning samt undersökning av en centraliserad an-

tagningsprocess. Det sistnämnda innefattar olika tek-
niska utmaningar i form av olika verksamhetssystem 
och rutiner.  

Inom ramen för utveckling av kombinationsutbild-
ningar pågår flera pilotprojekt kring olika former av 
kombinationsutbildning. Under 2021 har en projekt-
ledare anställd av Vux Skaraborg och finansierad via 
ESF, arbetat brett och kartläggande för att hitta goda 
former för kombination av yrkesutbildning och 
språkstudier. Nu arbetar respektive kommun vidare 
med olika upplägg och kommer löpande att delge 
varandra sina utvärderingar. Inom ramen för det 
ESF-finansierade projektet ska Falköping fortsätta 
arbetet inom restaurang och storkök.  

Vid årets början startade tre yrkesutbildningar i egen 
regi samt två yrkesförberedande kurser. I de tre ut-
bildningarna erbjöds 66 utbildningsplatser och alla, 
och fler därtill, har fyllts med elever, mätt två veckor 
efter kursstart. Det ger en fyllnadsgrad vid kursstart 
på 106 % som beror på förlängda antagningsperioder 
och flera sena antagningar, läs mer under mål 1, 
Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falkö-
ping. 

 

Flera av de elever som antagits sent till VO har kom-
mit in via Skaraborgssamverkan där elever som inte 
fick plats i andra kommuner kunde erbjudas plats i 
Falköping. Ett gott exempel på hur samverkan gyn-
nar både individen och kostnadseffektiviteten för ut-
bildningsanordnare. 

Utbildningsledarna för förvaltningens Yrkeshögsko-
leutbildningar arbetar under våren med att slutföra 
en ny ansökan för att få starta YH Guldsmide även 
2023-2025. Ansökan lämnas in i början av juni och 
svar väntas i januari 2023. En behörighetsgivande 
utbildning inför YH Tekniker för spårbundna fordon 
startar hösten 2022. Utbildningen har tagits fram i 
samverkan med både bransch och Ållebergsgymna-
siet.  
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Utbudet av erbjudna uppdragsutbildningar fortsätter 
att vara brett och expansivt. Uppdragsutbildning er-
bjuds som ett flexibelt och tillmötesgående sätt att 
ge arbetsgivare möjlighet att erbjuda sin personal 
kompetensförstärkning. Inom ramen för KOKOS, 
kommunal kompetenssamordning, har förvaltningen 
anordnat kurser som kommer både kommunens egna 
verksamheter och näringslivet till godo. 

 

  

KOMUNIKATIVA INDIKATORER 2018 2019 2020 2021 2022 TREND 

Andel inskrivna elever på YRK i förhållande till antal 
utbildningsplatser (%)

90% 106% 
Andel personer som befinner sig i arbete/studier sex 
månader efter avslutad utbildning, YRK (%)

97% 93% 74% 84% 
Andel deltagare som avslutats  till arbete/studier av alla 
AMEs inskrivna deltagare (%)

29% 28% 24% 18% 
Andel personer som befinner sig i arbete/studier 6 månader 
efter avslutad insats, avslutade deltagare från AMEs 
verksamheter (%)

72% 58% 44% 26%

Andel personer som befinner sig i arbete/studier 6 månader 
efter avslutad subventionerad anställning (%)

NÄMNENS DELMÅL UPPFÖLJNING 

Erbjuda matchning och ett utbildningsutbud som arbetsmarknaden efterfrågar Tertial 1,2,3
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Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande 
med en tillitsbaserad styrning 

 

 

  

 

 

Delmål: Förvaltningens organisation 
ska vara utvecklande och förnyande 
med en tillitsbaserad styrning 

 
Nästa digitala steg 
Den digitala utvecklingen går fort och förvaltningen 
har under de senaste åren tagit stora steg i digitali-
sering av processer och arbetssätt. Även om pande-
min inte längre begränsar möjligheterna till fysiska 
möten så har en omställning skett gällande mötes-
struktur och sättet att sprida information. Avstäm-
ningsmöten eller informationsmöten kan med gott 
resultat ske digitalt medan möten som kräver inter-
aktion och gemensam utveckling kan vara exempel 
där fysisk närvaro är nödvändig. Digitalisering i sig 
möjliggör en högre grad av flexibilitet och effektivi-
tet för förvaltningen men ställer höga krav på såväl 
teknisk utrustning som medarbetarnas digitala kom-
petens. Med högre personell digital kompetens höjs 
kvalitén inom undervisning och andra erbjudna 
tjänster men framför allt kan effektiviteten fortsätta 
öka i administrativa processer med hjälp av tekniska 
resurser och kunskaper om dessa.  

En ökad digital kompetens och trygghet kring verk-
tyg, resurser, digitala mötesplatser och digitala tjäns-
ter ökar elever och deltagares valkompetens genom 
nya kontaktytor för att göra val som exempelvis 
söka arbete, studier eller att kommunicera. Det un-
derlättar vid studier och på vägen mot egen försörj-
ning, det digitala samhället har höjt lägstanivån för 
vilka digitala kunskaper individer förväntas besitta. 
Här fyller förvaltningen en viktig roll för att jämna 
ut digital ojämlikhet och verka kompensatoriskt för 

att minska ett digitalt utanförskap. Inom förvalt-
ningen finns god tillgång till digitala enheter för stu-
dier. Enheter som kan lånas främst i bibliotek, studi-
everkstad eller i datasal. Digitalisering präglar i stort 
undervisningen idag, såväl fysisk som fjärr- och di-
stansundervisning.  

Inom AME pågår undersökningar om hur implemen-
tering av e-tjänster inom Stöd- och försörjningsen-
heten kan göras på bästa sätt. Genom att digitalisera 
delar av biståndsprocessen frigörs resurser för fler 
personliga möten och förändringsinriktat socialt ar-
bete som ger effekt för individen och för arbetet som 
beskrivs under mål 1, Skapa förutsättningar för ett 
socialt hållbart Falköping. Förarbetet inför en imple-
mentering förväntas vara klart under 2022. Framöver 
ska också ett byte av verksamhetssystem ske så att 
alla delar av AME har samma system som Stöd- och 
försörjningsenheten redan använder. Installation och 
utbildning planeras att genomföras under hösten 
2022.  

Arbetet med att digitalisera Stöd- och försörjnings-
enhetens ledningssystem är ännu inte slutfört men 
förväntas bli klart före sommaren 2022. 

En lärande och utvecklande 
verksamhet 
God kvalitet fastställs genom att rekrytera, utveckla 
och behålla den kompetens som verksamhet och 
uppdrag kräver. De pedagogiska verksamheterna lig-
ger på en hög nivå gällande lärare som undervisar i 
sin behörighet samt lärare med legitimation, det sä-
kerställer undervisning av hög kvalitet samt signale-
rar om att förvaltningen är en attraktiv arbetsgivare. 

Kollegial samverkan och lärande är viktiga delar i 
att stärka strukturer och kompetenskapital inom för-
valtningen. Inom Vuxnas lärande kopplar förstel-
ärargruppen samman pedagogiskt utvecklingsarbete 
med kollegialt lärande och förvaltningens mål för att 
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gynna fokusområdena Fullföljda studier och aktivi-
teter, Aktivt arbete med att höja elevernas valkom-
petens samt Nästa digitala steg. Detta förväntas ge 
goda effekter på processerna som ska minska avbrott 
och ge högre andel godkända betyg.  

Det senaste arbetsåret, som till stor del varit digitalt, 
har i flera aspekter synliggjort vikten av kollegial 
samverkan och stöttning, bland annat i bedömnings-
situationer som varit försvårande utan fysiska möten 
med eleverna. Den nya betygsskalan och de förenk-
lade kunskapskraven inom SFI samt Allmänna äm-
nen på grundläggande nivå kan innebära en utma-
ning för arbetslagen. Här kan kollegial samverkan 
bli ett viktigt verktyg för att bearbeta och anpassa ar-
betssätt efter de nya kraven. 

Omfattande förändringar har präglat AMEs verk-
samheter under en lång tid. 1 maj är det ett år sedan 
verksamhetsövergången av Stöd- och försörjnings-
enheten fullbordades och AME växte som organisat-
ion och inte minst i sina uppdrag. Många praktiska 
processer och rutiner har reviderats och skapats men 
det kvarstår arbete för att utveckla de processer som 
ger förväntade effekter på arbetsmarknadsstrategins 
mål. Under 2022 fortsätter flera utvecklingsproces-
ser inom AME vilka följs upp i kommande rappor-
ter. 

Processbaserat arbetssätt som stärker 
verksamheternas kvalitet 
Det pågår flera utvecklingsprocesser inom förvalt-
ningens verksamheter, både på strategisk och opera-
tiv nivå. Utvecklingen har sin utgångspunkt i verk-
samheternas kärnuppdrag men också i de föränd-
ringar och krav som sker i omvärlden. Här behövs 
struktur och kontinuerlig uppföljning för att styrked-
jans alla funktioner ska få relevant information i rätt 
tid för att nya beslut ska kunna fattas. Under årets 
första månader har den nya kvalitetsstrukturen med 
dialogbaserade arbetssätt som utgångspunkt börjat 
testas i skarpt läge. Dialog ger medverkande parter 
insyn i varandras arbete och verksamheter, det 
skapar samsyn och möjlighet att ytterligare utveckla 
analysprocessen. Analys är den drivande faktorn för 
fortsatt utveckling och den är beroende av att medar-
betare har kännedom, förståelse och bidrar med del-
aktighet i arbetet. Under hösten utvärderas kvalitets-
struktur och det dialogbaserade uppföljningssättet. 

Som verktyg för förbättringsarbete använder sig för-
valtningen av processkartläggning. Ett omfattande 
arbete är påbörjat med att kartlägga de olika antag-
ningsprocesserna som sker i förvaltningens egen 

regi. Syftet är att identifiera förbättringspunkter samt 
skapa rutiner och förståelse för processens alla delar. 

En översyn av registrering och hantering av data är 
nödvändig inom AME då det i analyser inför delårs-
rapporten framkommit flera brister gällande statistik. 
Det är av stor vikt att underlag är kvalitetssäkrade 
för att trovärdiga uppföljningar ska kunna göras och 
framtida beslut ska kunna fattas på reella grunder. 

 

  

KOMUNIKATIVA INDIKATORER 2018 2019 2020 2021 2022 TREND 

Nöjd medarbetarindex (NMI) ska öka jämfört med 
föregående mätning

75 76 

Andel lärare som undervisar i sin behörighet 78% 80% 83% 87% 

Andel lärare med legitimation 87% 

NÄMNENS DELMÅL UPPFÖLJNING 

Förvaltningens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad 
styrning

Tertial 2,3
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Kommunens uppföljningsarbete 

Kommunens uppföljningsarbete  
Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verk-
samhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och 
lokala politiska mål, kommunala styrdokument samt 
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 samt 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 förutsätt-
ningar 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 
Förvaltningen arbetar löpande med att utveckla 
strukturen för det systematiska kvalitetsarbetet. 
Verksamheterna med sina uppdrag finns till för Fal-
köping och ska gynna medborgarens väg till studier, 
fortsatta studier eller arbete. Förutsättningarna för att 
bedriva utbildning samt erbjuda matchande arbets-
marknadspolitiska åtgärder förändras i takt med om-
världen. Detta kräver en flexibel och lösningsorien-
terad organisation. Med processbaserade arbetssätt 
sker en ständig uppföljning och utveckling av upp-
följningsstruktur med tillhörande dokumentation. 
Mål- och ekonomistyrningen har under de senaste 

åren utvecklats centralt i kommunen vilket påverkar 
förvaltningens utvecklingsarbete och återkoppling 
till nämnd. Underlag för analys och uppföljning 
samlas in från varje verksamhet för att sammanstäl-
las och analyseras ytterligare för att nämnden ska få 
väl grundade beslutsunderlag. Ju mer som kan tas 
med i uppföljningar desto trovärdigare bild kan växa 
fram och därmed skapas de bästa förutsättningarna 
för att optimalt fördela resurserna som nämnden be-
slutar över.  

Genom kommunens utökade budgetprocess sker de 
ekonomiska uppföljningarna tätare. I en tid med 
mindre ekonomiska medel behöver avvikelser upp-
täckas på ett tidigt stadie vilket kan lyftas till nämnd 
med kort ställtid. Förvaltningen för en kontinuerlig 
dialog med nämnden kring omvärldsbevakning och 
ekonomi. Den politiska dialogen fortsätter att ut-
vecklas vilket gör att styrkedjan mellan politik och 
tjänstemän stärks. 
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Verksamhetsuppföljning 

 

Uppföljning av nämndens 
verksamhetsuppföljning 
Kommunens flerårsplan beskriver de fyra övergri-
pande målen och förvaltningens verksamhetsplan är 
bryggan mellan flerårsplan och de utvecklingsplaner 
som varje verksamhet skapar. Utvecklingsplanen 
syftar till att bryta ner nämndens uppdrag och intent-
ioner till mål som ger riktning och värdeskapande 
arbete i respektive verksamhet. Framgångsfaktorer 
för ett lyckat systematiskt kvalitetsarbete är medar-
betarnas kännedom om och delaktighet i målarbetet. 
Förvaltningen värnar om ett arbetssätt som får de-
larna att vävas samman till en helhet där varje med-
arbetare får förståelse för hur denne är med och bi-
drar till Falköpings kommuns utveckling. Kännedom 
om mål- och ekonomistyrning samt förstärkning av 
styrkedjan är ett ständigt pågående arbete på alla ni-
våer inom förvaltningen. Med en transparens i ana-
lys och rapportering ökar delaktigheten och stärks 
tilliten vilket ytterligare främjar det systematiska 
kvalitetsarbetet och utvecklingen av förvaltningens 
utbud till Falköpings kommuns medborgare. 

Volym och kvalité 
Utifrån omvärldsanalys och verksamhetsuppfölj-
ningen över tid ses den rådande bristen på kompe-
tens på arbetsmarknaden i förvaltningens volymer, 
då elevantalet inom Vuxnas lärande visar tendens att 
sjunka jämfört med föregående år. Fler elever än ti-
digare kombinerar arbete med grundläggande eller 
gymnasial utbildning, vilket till viss del påverkar ge-
nomströmningstakten och antalet kursdeltagare. An-
talet elever inom etableringen är fortsatt lägre än ti-
digare år. Andel inskrivna elever i förhållande till ut-
bildningsplatser har ökat jämfört med tidigare år och 
goda effekter kan ses av samverkan inom VUX Ska-
raborg.  

Förväntad utveckling 
Som beskrivs under omvärldsförändringar är det i 
nuläget utmanande att göra en träffsäker prognos på 
förväntad utveckling. Den flyktingkris som pågår 
påverkar i nuläget inte förvaltningens verksamhet i 
större omfattning men skulle utifrån ändrade förut-
sättningar kunna leda till att verksamhet snabbt 
måste ställa om. Om nuvarande trender och arbets-
marknadsläge håller i sig kommer troligen elevanta-
let inom Vuxnas lärande att vara oförändrat eller 
minska i omfattning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERKSAMHETUPPFÖLJNING 
UTFALL

2021 
UTFALL 

APRIL 2022 
BUDGET 

2022 
PROGNOS 

2022 
PROGNOS-

AVVK 

Utbildning av vuxna

Antal elever 1 508 1 033 1 750 1 750 0

Antal kursdeltagare 4 725 3 004 5 500 5 500 0

Arbetsmarknadsenheten

Antal deltagare 253 156 340 310 -30
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Personaluppföljning  

 

Uppföljning av nämndens 
personalplanering 
Antalet tillsvidareanställda har ökat med en person 
från årsskiftet till utgången av april. Gällande viss-
tidsanställda har antalet istället minskat med 15 per-
soner. De timanställda har också minskat något i an-
tal. Antalet visstidsanställda kan variera över tid uti-
från att anställningar löper ut inom verksamheterna 
Connect och Fabriken. 

Planeringen inför 2022 visar på två pensionsav-
gångar under året men vid april månads utgång hade 
ingen av dem fullföljts.  

Hälsotalen för januari till april 2022 visar att sjuk-
skrivningarna har ökat i jämförelse med samma pe-
riod 2021. Ökningen stämmer väl med förväntning-
arna utifrån den stora påverkan som pandemin haft 
på verksamheterna under både 2020 och 2021.   

Förväntad utveckling 
Personalantalet i förvaltningen följer inom Vuxnas 
lärande verksamhetens volymer.Utifrån de tendenser 
som kan ses gällande antalet etableringselever kom-
mer de personalmässiga volymerna inte att öka.  

Vid eventuella vakanser sker i förvaltningen nog-
granna överväganden utifrån befintliga resurser inför 
eventuell rekrytering. 
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Ekonomiska förutsättningar 

 

 

Nämndens budgetram för år 2022 och 
justeringar 
Nämndens budgetram har justerats med 100 tkr uti-
från korrigering av hyreskostnad kopplat till hyror 
för AME. 

Riktade medel i flerårsplan 
Nämnden tilldelades 2022 5 000 tkr i riktade medel 
för att utveckla arbetssätt kopplade till stegförflytt-
ning mot arbete och utbildning hos individer som 
uppbär försörjningsstöd. Arbetet har i sitt inledande 
skede utgått från att i högre grad använda sig av 
subventionerade anställningar. Tillsammans med 
kultur- och fritidsförvaltningen och samhällsbygg-
nadsförvaltningen har AME utarbetat en strukture-
rad samverkan för att bidra till målet om fler till ar-
bete och färre personer i behov av ekonomiskt bi-
stånd, vilket beskriv under mål 1. 

Under resterande 2022 behöver fokus läggas på att 
förstå orsakerna till den struktur som AMEs mål-
grupp har för att resultat ska kunna förändras och 
måluppfyllelsen öka. 

Förväntad utveckling 
Den förväntade utvecklingen är att underskott mot 
budget kvarstår under året, där orsaken är att utbe-
talningar av ekonomiskt bistånd även fortsatt har ett 
utfall över tilldelad budget.  

De riktade medlen förväntas inte få helårseffekt un-
der 2022 eftersom alla insatser ännu inte är fullt ut-
vecklade. Bedömningen är att de riktade medlen 
inte kommer att förbrukas i sin helhet, vilket påver-
kar utfallet på helår.  

Ekonomiska risker och osäkerheter i 
verksamhetsrapporten 
Den största risken kopplat till nämndens budget är 
utbetalning av ekonomiskt bistånd. Sedan flera år 

har utfallet överskridit budget och enligt den pro-
gnos som görs för 2022 kvarstår den tendensen. Gi-
vet de stora förändringar som skett med verksam-
hetsflytt och omorganisation bedöms ekonomiska 
effekter av arbetet synas tidigast på något eller 
några års sikt.  

Ytterligare en osäker parameter är intäkter avseende 
statsbidrag inom yrkesutbildningar, som baseras på 
antal producerade poäng. Som beskrivs under mål 3 
har antalet inskrivna kursdeltagare minskat sedan 
2021 och än mer sedan 2020. Det är för tidigt att 
säga om det är en sviktande trend och de ekono-
miska konsekvenserna av ett eventuellt minskat 
elevflöde behöver noggrant följas och analyseras. 

De minskande intäkterna från schablonersättningen 
har under flera år påverkat förvaltningen och forts-
ätter att minska i omfattning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BUDGETRAMFÖRÄNDRING (tkr) 
BUDGET

1 JAN 
KF § 11 KS § 55 

BUDGET
30 APR 

Verksamhetsområden

Utbildning vuxna -31 104 -31 104

Arbetsmarknadsenheten -60 080 -100 -60 180

Gemensamt -20 416 -20 416

SUMMA BUDGET -111 600 -100 0 0 -111 700
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Ekonomiska rapporter 
per april 2022 

Kompetens- och arbetslivsnämnden 
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Ekonomiska rapporter 

Resultatrapport 

 

Resultaträkningen avser den verksamhet som nämn-
den ansvarar för per 30 april. Delårsresultatet per 
april är -5 024 tkr. Den bärande faktorn bakom det 
prognostiserade underskottet är utbetalningar av för-
sörjningsstöd, vilka liksom föregående år överskri-
der 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 finns inte 
samtliga intäkter från statsbidragen med vilket på-
verkar resultatet. I nuläget kvarstår oförändrad be-
dömning av intäkter för yrkesutbildningar på helår. 
Gällande intäkter från Arbetsförmedlingen för löne-
bidragsanställningar är prognosen att dessa i nuläget 
följer budget. 

Utfallet för personalkostnader är i nivå med budget. 
Liksom tidigare år erhålls ersättning för sjuklöne-
kostnader efter beslut utifrån pandemin.  

Nämnden lämnar per delår april en prognos för helår 
där utfallet är 8 500 tkr högre än tilldelad budget vil-
ket är en oförändrad prognos från mars månads upp-
följning. Det finns 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTRAPPORT (tkr) 
UTFALL
2021-04 

UTFALL
2022-04 

BUDGET
2022-04 

BUDGET 
2022 

PROGNOS
 2022 

PROGNOS-
AVVIK. 

Intäk ter

Avgifter mm 734 1 108 1 119 3 358 3 358 0

Statsbidrag 4 942 8 243 10 489 31 466 31 466 0

Övriga intäkter 927 992 1 060 3 180 3 180 0

Interna intäkter 173 457 129 387 387 0

Summa intäkter 6 776 10 799 12 797 38 391 38 391 0

Kostnader

Personalkostnader -27 153 -30 982 -31 866 -96 944 -96 944 0

Verksamhetskostnader -2 774 -18 212 -14 222 -42 666 -51 166 -8 500

Kapitalkostnader -174 -208 -200 -600 -600 0

Interna kostnader -2 690 -3 206 -3 294 -9 881 -9 881 0

Summa kostnader -32 792 -52 608 -49 582 -150 091 -158 591 -8 500

NÄMNDENS RESULTAT -26 016 -41 809 -36 785 -111 700 -120 200 -8 500
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Verksamhetsrapport 

 

 

Utfall på verksamhetsnivå visar per 30 april ett un-
derskott kopplat till AME. AME prognostiserar 
även på helår ett underskott, vilket beror på utbetal-
ningar av ekonomiskt bistånd som även fortsätt-
ningsvis bedöms överskrida tilldelad budget. Ännu 
syns inga ekonomiska effekter av verksamhetsöver-
gång för Stöd- och försörjningsenheten från social-
förvaltningen till KAF, troligen kommer de att 
kunna ses ses först på något eller några års sikt. De 
riktade medel som tilldelats förvaltningen för att 
förflytta människor från ekonomiskt bistånd beräk-
nas inte få helårseffekt under 2022, vilket påverkar 
det ekonomiska resultatet. 

Personalkostnader på AME är i nivå med budget 
och bedöms vara så även på helår.  

Intäkter från Arbetsförmedlingen gällande lönebi-
dragsanställningar till AME 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 po-
äng inom yrkesutbildningar och betalas ut två 
gånger per år. I resultatet per delår april finns inte 
det bidrag som betalas ut för första halvåret med 
vilket påverkar utfallet.  

Schablonersättningen har tidigare år utgjort en bety-
dande intäkt för förvaltningen. År 2022 tillsköts 
medel om 1 300 tkr till nämnden utifrån en föränd-
rad fördelning av kommunens samlade schabloner-
sättning. Det föranleder att prognosen för schablo-
nersättning per 30 april kvarstår i nivå med budget.  

Schablonersättningen har över tid minskat och ut-
gör en väsentligt mindre del av förvaltningens in-
täkter. I nuläget prognostiseras schablonersätt-
ningen fortsätta utgöra en allt mindre del av intäk-
terna utifrån att tillströmning av nyanlända som 
omfattas av etableringen minskar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VERKSAMHETSRESULTAT (tkr) 
UTFALL
2021-04 

UTFALL
2022-04 

BUDGET 
2022 

PROGNOS
 2022 

PROGNOS-
AVVIK. 

Verksamhetsområden

Utbildning vuxna -15 027 -13 101 -31 104 -31 104 0

Arbetsmarknadsenheten -5 280 -23 039 -60 180 -68 680 -8 500

Gemensamt -5 708 -5 669 -20 416 -20 416 0

NÄMNDS VERKSAMHETSRESULTAT -26 015 -41 809 -111 700 -120 200 -8 500
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Investeringsrapport 

 

 

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 investe-
ringsmedlen användas för att uppdatera digital ut-
rustning i form av datorer.  

På helår bedöms investeringarna ligga i nivå med 
tilldelad budget. 

 

 

 

 

 

 

  

INVESTERINGRAPPORT (tkr) 
UTFALL
2022-04 

BUDGET 
2022 

PROGNOS PROGNOS-
AVVIK. 

Investeringar

Möbler 0 -150 -150 0

Teknisk utrustning 0 -400 -400 0

Övriga inventarier 0 -150 -150 0

NÄMNDS INVESTERING 0 -700 -700 0
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Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd 
under år 2022 
 

Under år 2022 har nämnden inte några uppdrag från 
kommunfullmäktige. 
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Sammanfattning av verksamhetsrapporten

Sammanfattning av 
verksamhetsrapport 
Uitfrån omvärldsläget kan konstateras att det råder 
osäkerhet kopplat till pandemins efterverkningar 
och säkerhetsläget i Europa som gör det svårt att 
göra bedömningar på längre sikt. Efterfrågan på ar-
betsmarknaden är hög och arbetslösheten generellt 
sjunkande, dock inte långtidsarbetslösheten. Det 
blir alltmer tydligt att förvaltningens målgrupp står 
längre ifrån arbetsmarknaden och individens väg 
mot arbete kan vara lång. Kommunernas roll i ar-
betsmarknadspolitiken i förhållande till AF och de 
diskussioner som pågår kring detta nationellt är 
alltjämt en viktig fråga att följa för förvaltningen. 

Inom Vuxnas lärande syns att andelen elever som 
blivit antagna och startat sin utbildning visar posi-
tiva resultat jämfört med föregående år. Sammanta-
get bedöms arbetet med fullföljda studier utifrån in-
dikatorernas utfall som bibehållen god måluppfyl-
lelse. Insatser som strävar mot att elever höjer sin 
valkompetens och därmed fullföljer sina studier 
ökar individens förutsättningar till etablering på ar-
betsmarknaden.  

Gällande ekonomiskt bistånd kvarstår antalet mot-
tagare av bistånd på liknande nivåer som tidigare år 
medan antalet hushåll minskar. Antalet barn i famil-
jer som uppbär ekonomiskt bistånd kvarstår på 
samma nivåer som tidigare år. Förvaltningen redo-
visar per 30 april ett underskott mot tilldelad bud-
get, där orsaken är att utbetalningar av ekonomiskt 
bistånd fortsatt ligger kvar på samma nivåer som 
2021.  

I redovisningen av mål 1 blir det tydligt hur AMEs 
målgrupp har förändrats och nu står längre ifrån ar-
betsmarknaden, då färre individer än tidigare avslu-
tas till arbete eller studier alternativt går ut i praktik. 
Istället ökat antalet deltagare inskrivna på förstärkt 
arbetsträning. Det går också att se förändringar i or-
saker till ekonomiskt bistånd, där en mindre andel 
bedöms stå till arbetsmarknadens förfogande och en 
högre andel bedöms ha arbetshinder av sociala skäl 
eller vara sjukskriven utan sjukpeng. Under 2022 
kommer förvaltningen att arbeta med en orsaksana-
lys för att kunna identifiera rätt insatser för mål-
gruppen och uppnå bättre resultat i förhållande till 
målen i arbetsmarknadsstrategin.  

Samverkan är av yttersta vikt för att lyckas med 
målen och kopplat till mål 3 har Skaraborgssamver-
kan utvecklats och det gemensamma utbudet av yr-
kesutbildningar har följts upp. Utbildningar som er-
bjuds i såväl regional som egen regi bedöms möta 
bristyrken med god måluppfyllelse. Resultaten visar 
att AME inte möter näringslivets behov av kompe-
tensförsörjning i nuläget. Därför finns det anledning 
att ställa frågan om i hur hög grad AME ska fort-
sätta beskrivas under mål 3 som en part för framtida 
kompetensförsörjning och matchning. Istället skulle 
AME i kommande verksamhetsplan kunna beskri-
vas under mål 1 där individen ska stärkas för att 
närma sig egen försörjning. 

Kopplat till mål 4 och nästa digitala steg har för-
valtningern de senaste åren tagit kliv framåt i digi-
taliseringsprocessen. Förvaltningen fyller en viktig 
roll för att jämna ut digital ojämlikhet och verka 
kompensatoriskt för att minska ett digitalt utanför-
skap. Inom AME pågår undersökningar av hur e-
tjänster inom Stöd- och försörjningsenheten kan gö-
ras på bästa sätt. Förarbetet inför en eventuell im-
plementering förväntas vara klart under 2022.  

God kvalitet fastställs genom att rekrytera, utveckla 
och behålla den kompetens som verksamhet och 
uppdrag kräver. Kollegial samverkan och lärande är 
viktiga delar i att stärka kompetenskapital inom för-
valtningen. Omfattande förändringar har präglat 
AMEs arbete under en längre tid. Många praktiska 
rutiner och processer har tagits fram men det kvar-
står arbete för att utveckla de processer som ger ef-
fekt på arbetsmarknadsstrategins mål. Arbete pågår 
med flera utvecklingsprocesser i förvaltningen un-
der 2022, såsom antagning/avbrott inom Vuxnas lä-
rande och långvarigt ekonomiskt bistånd inom 
AME. Uppföljning av dessa kommer att ske i kom-
mande redovisningar.  

Eventuella 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 ar-
bete med analys av orsaker inom ekonomiskt bi-
stånd för att nå träffsäkerhet i insatser för individer, 
ett långsiktigt arbete som bedöms ge långsiktig ef-
fekt på kommande års utfall.  
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Utöver detta sker en utökad användning av subvent-
ionerade anställningar kopplat till de riktade medel 
nämnden tilldelats inför 2022, där inriktningen är 
att individer förflyttas från ekonomiskt bistånd till 
en arbetsmarknadsanställning.  

Återkoppling till 
nämnd/kommunfullmäktige 
Kommunens flerårsplan beskriver de fyra övergri-
pande målen och förvaltningens verksamhetsplan är 
bryggan mellan flerårsplan och de utvecklingspla-
ner som varje verksamhet skapar. Utvecklingspla-
nen syftar till att bryta ner nämndens uppdrag och 
intentioner till mål som ger riktning och värdeskap-
ande arbete i respektive verksamhet. Framgångsfak-
torer för ett lyckat systematiskt kvalitetsarbete är 
medarbetarnas kännedom om och delaktighet i mål-
arbetet. Förvaltningen värnar om ett arbetssätt som 
får delarna att vävas samman till en helhet där varje 
medarbetare får förståelse för hur denne är med och 
bidrar till Falköpings kommuns utveckling. Känne-
dom om mål- och ekonomistyrning samt förstärk-
ning av styrkedjan är ett ständigt pågående arbete 
på alla nivåer inom förvaltningen. Med en transpa-
rens i analys och rapportering ökar delaktigheten 
och stärker tilliten vilket ytterligare främjar det sys-
tematiska kvalitetsarbetet och utvecklingen av för-
valtningens utbud till Falköpings kommuns med-
borgare. 

Med processbaserade arbetssätt sker en ständig 
uppföljning och utveckling av uppföljningsstruktur 
med tillhörande dokumentation. Mål- och ekonomi-
styrningen har under de senaste åren utvecklats 
centralt i kommunen vilket påverkar förvaltningens 
utvecklingsarbete och återkoppling till nämnd. Un-
derlag för analys och uppföljning samlas in från 
varje verksamhet för att sammanställas och ytterli-
gare analyseras så att nämnden får väl grundade be-
slutsunderlag. Ju mer som kan tas med i uppfölj-
ningar desto trovärdigare bild kan växa fram och 
därmed skapas de bästa förutsättningarna för att op-
timalt fördela resurserna som nämnden beslutar 
över.  

Det sker tätare ekonomiska uppföljningar nu och 
framåt då kommunens budgetprocess har utökats. I 
en tid med mindre ekonomiska medel behöver avvi-
kelser upptäckas på ett tidigt stadie vilket kan lyftas 
till nämnd med kort ställtid. Förvaltningen rappor-
terar sedan januari 2022 månadsvis ekonomiskt ut-
fall till nämnd.  
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§ 22 Dnr 2022/00034  

Ändring av delegationsbestämmelser för kompetens- 
och arbetslivsnämnden 

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskotts förslag till 
beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att anta ändring av 

 kompetens- och arbetslivsnämndens delegationsbestämmelser.  

2 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att ändringen gäller från och 

 med den 1 juni 2022 och ersätter delegationsbestämmelserna antagna av 

 kompetens- och arbetslivsnämnden den 15 december 2021, § 55.        

Sammanfattning 

De aktuella förändringarna i delegationsdokumentet sker dels på grund av 

titelförändring från verksamhetsledare till enhetschef, dels för att göra 

dokumentet tydligare. Förvaltningens bedömning är att ändringarna i 

dokumentet behöver göras snarast. Förslaget till beslut är att nämnden antar 

ändringarna av delegationsbestämmelserna, att de gäller från 1 juni 2022 och 

att de ersätter bestämmelserna som antogs 15 december 2021. Ett eventuellt 

beslut leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser varför beslut om 

finansiering inte behöver fattas. Beslutsunderlag som skickats ut som bilagor 

till kallelsen är förslag till delegationsbestämmelser för kompetens- och 

arbetslivsnämnden samt tjänsteutlåtande gällande ändring av 

delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden.     

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunledningskansliet            



 

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen 
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Tjänsteutlåtande om ändring av delegations-
bestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden  

Förslag till beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att anta ändring av 

kompetens- och arbetslivsnämndens delegationsbesämmelser.  

2 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att ändringen gäller från och 

med den 1 juni 2022 och ersätter delegationsbestämmelserna antagna av 

kompetens- och arbetslivsnämnden den 15 december 2021, § 55.         

Bakgrund 

De aktuella förändringarna i delegationsdokumentet sker dels på grund av 

ändring av titlar för tre chefer, dels för att göra dokumentet tydligare.  

Förvaltningens bedömning 

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen bedömer att ändringarna i 

dokumentet behöver göras snarast. 

Finansiering 

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas.  

Beslutsunderlag 

 Ändring av delegationsbestämmelser för kompetens- och 

arbetslivsnämnden, 2022-04-26 

 Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbeslivsnämnden, 2022-

04-26       

Beslutet ska skickas till 

Kommunledningskansliet 

 

 

Ann-Charlotte Lilja 

Förvaltningschef 
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Inledning 
Dessa delegationsbestämmelser gäller för kompetens- och arbetslivs-

nämnden och dess förvaltning, kompetens- och arbetslivsförvaltningen.  

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

annan i uppdrag att självständigt fatta beslut på nämndens vägnar. Den som 

får ett sådant uppdrag kallas delegat. Ett beslut som en delegat fattar med 

stöd av dessa delegationsbestämmelser har samma rättsverkan som om det 

fattats av nämnden. Nämnden kan inte ändra ett sådant beslut. Dock kan 

nämnden när som helst återkalla delegationen.  

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

förbud gäller bl.a. för ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, 

omfattning eller kvalitet och vissa ärenden som rör myndighetsutövning mot 

enskild. Det åligger beslutsfattare att inte fatta beslut som står i strid med 

dessa begränsningar.  

Vidare ska de beslut som delegeras enligt dessa bestämmelser fattas i 

enlighet med gällande lagar och förordningar, kommunfullmäktiges beslut, 

för kommunen bindande avtal och i enlighet med vägledande bestämmelser. 

Den delegerade beslutsrätten är begränsad till kompetens- och arbetslivs-

nämndens verksamhetsområde och gäller bara inom vederbörande budget-

ramar. Frågor som bedöms vara av principiell eller prejudicerande natur ska 

alltid underställas kompetens- och arbetslivsnämnden.  

Om samtliga angivna delegater av någon anledning är förhindrade att fatta 

ett visst beslut är det nämndens skyldighet att fatta beslutet. 

Skillnaden mellan delegationsbeslut och 
verkställighetsbeslut 

Skillnaden mellan ett delegationsbeslut och ett verkställighetsbeslut är att 

delegationsbeslutet kan överklagas och måste anmälas till nämnden till 

skillnad mot verkställighetsbeslutet. Ett delegationsbeslut kännetecknas av 

att det föreligger alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra 

vissa överväganden och bedömningar. Verkställighetsbeslut är däremot 

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

det i princip inte finns något utrymme för självständiga bedömningar och 

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

dagliga arbetet. Exempel på verkställighetsbeslut är bland annat avgifts-

debitering enligt en fastställd taxa eller tilldelning av tomt enligt tomtkön. 

Anmälan av delegationsbeslut 
Ett delegationsbeslut som fattas med stöd av dessa delegationsbestämmelser 

ska anmälas till kompetens- och arbetslivsnämnden vid dess nästkommande 

sammanträde. Anmälan av beslut om försörjningsstöd, studiestartstöd samt 

anställningar görs i form av en förteckning. Övriga beslut anmäls genom 

upprättandet av ett delegationsbeslut enligt mall. Delegationsbeslutet ska 

skickas till nämndsekreteraren för att anmälas på nästkommande 
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sammanträde med kompetens- och arbetslivsnämnden. Samtliga anmälda 

delegationsbeslut presenteras för kompetens- och arbetslivsnämnden i form 

av en förteckning.  

Dessa delegationsbestämmelser ska ses över vid behov. En översyn ska 

dock alltid göras i samband med att en ny mandatperiod inletts. 

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

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

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

ordning, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att 

beslut av nämnden inte kan väntas in. Sådana beslut ska anmälas vid 

nämnden nästa sammanträde. 

Vidaredelegation 

Förvaltningschef får med tillämpning av 7 kap. 6 § kommunallagen vidare-

delegera sin beslutanderätt till annan anställd. Sådan vidaredelegation ska 

anmälas skriftligen till nämnden. Beslut som fattas med stöd av vidare-

delegation ska anmälas till förvaltningschef genom att en kopia av beslutet 

inges inom en vecka från beslutsdagen. Förvaltningschef ska sedan anmäla 

beslutet som fattats med stöd av vidaredelegation till kompetens- och arbets-

livsnämnden vid dess nästkommande sammanträde. 

Inledande bestämmelser 
Där bestämmelserna anvisar flera delegater ska beslutet i första hand fattas 

av den förstnämnda delegaten ensam. Först i dennes frånvaro går besluts-

rätten över till övriga delegater i angiven ordning.  

Där bestämmelserna anger att nämndens ordförande är delegat får vid 

dennes förfall förste vice ordföranden inträda som delegat. Om förste vice 

ordföranden också har förfall får andre vice ordföranden inträda som 

delegat.  

Delegerad beslutanderätt i inköpsfrågor gäller endast inom ramen för 

antagen budget eller kostnadskalkyl för visst projekt. 
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Delegation med stöd av 6 kap. 37 § 
kommunallagen 
1. Delegation avseende allmänna ärenden 

 Ärende Delegat Anmärkning 

1.1 Utfärda fullmakt att föra 

kompetens- och arbetslivs-

nämnden talan inför domstol 

och andra myndigheter samt vid 

förrättningar av skilda slag.  

1 Ordförande 

2 Förvaltningschef 

 

1.2 Beslut att inte utlämna allmän 

handling enligt offentlighets- 

och sekretesslagen samt att 

utlämna sådan handling mot 

förbehåll. 

1 Förvaltningschef 

2 Verksamhetschef 

3 Enhetschef/Rektor 

 

1.3 Avge yttrande till domstol 

avseende överklagade beslut 

med undantag för 

laglighetsprövning enligt 10 

kap. 8 § kommunallagen.  

1 Delegaten i 

ursprungsbeslutet det 

överklagade beslutet 

2 Förvaltningschef 

 

1.4 Ompröva beslut enligt 27 § 

förvaltningslagen. 

1 Den som fattade det 

överklagade beslutet 

2 Förvaltningschef 

 

1.5 Pröva om förvaltningsbesvär 

inkommit i rätt tid samt fatta 

beslut om avvisning om 

besvären inkommit för sent. 

1 Den som fattade det 

överklagade beslutet 

2 Förvaltningschef 

 

1.6 Besvara remisser från 

myndigheter utanför 

kommunen.  

Arbetsutskottet  

1.7 Beslut om revidering av 

dokumenthanteringsplan.  

Förvaltningschef  

1.8 Polisanmäla skadegörelse, stöld 

m.m avseende nämndens 

egendom.  

Enhetschef/Rektor  
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2. Delegation avseende ekonomiska frågor 

 Ärende Delegat Anmärkning 

2.1 Beslut om att sammanträdes-

arvode ska utgå för annan 

aktivitet än sammanträde för 

kompetens- och arbetslivs-

nämndens förtroendevalda.  

Ordförande  

2.2 Utse utanordnare och 

attestanter.  

Förvaltningschef  

2.3 Beslut om fördelning av budget. Förvaltningschef  

2.4 Besluta om inköp av varor och 

tjänster genom direktupp-

handling, vilket innefattar 

samtliga beslut som krävs enligt 

LOU eller LUF och kommunens 

styrdokument kring inköp och 

upphandling, inom veder-

börande verksamhetsområde 

och inom ramen för gällande 

budget, till ett belopp upp-

gående till  

 

högst 100 000 kronor 

 

 

mellan 100 000 kronor och det 

maximala belopp för direktupp-

handling som anges i gällande 

lag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Verksamhetschef 

2 Enhetschef/Rektor 

 

Förvaltningschef 

Delegerad beslutanderätt i 

inköpsfrågor gäller endast 

inom ramen för av 

nämnden antagen budget 

eller kostnadskalkyl för 

visst projekt. 

 

Inköp av varor och tjänster 

inom behörig befattnings-

havares verksamhets-

område, inom ramen för 

gällande budget och i 

enlighet med giltigt ram-

avtal eller separat avtal 

betraktas som verkställig-

het. 

2.5 Besluta om inköp av varor och 

tjänster genom upphandling, 

som överskrider gränsen för 

direktupphandling, vilket 

innefattar samtliga beslut som 

krävs enligt LOU eller LUF och 

kommunens styrdokument kring 

inköp och upphandling. 

Förvaltningschef Vid upphandling över 

gränsen för direktupp-

handling ska en 

beställning av uppdraget 

göras till upphandlings-

enheten i Skövde 
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2.6 Besluta om ramavtal, vilket 

inkluderar alla de beslut som 

krävs i enlighet med LOU eller 

LUF och kommunens interna 

styrdokument för upphandling, 

som endast berör den egna 

nämnden/förvaltningen. 

Förvaltningschef Kommunövergripande 

ramavtal ansvarar 

kommunstyrelsen för. 

 

Kommunövergripande 

ramavtal är sådana som 

berör fler än en nämnd. 

Exempelvis fönsterputs 

och livsmedel.   

2.7 Beslut om försäljning av 

utrangerat material och 

inventarier upp till 50 000 

kronor (bedömning utifrån vad 

som finns för utrangerat 

material på förvaltningen) 

Enhetschef/Rektor Utrangerat material ska i 

första hand erbjudas 

verksamhet inom 

kommunen 

 

Samråd ska ske med 

förvaltningsekonom.  

2.8 Utbetalning av skadestånd 

(exempelvis ersättning av 

skada orsakad av personal etc.) 

upp till ett prisbasbelopp. 

Enhetschef/Rektor Ersättning för person-

skador samt ersättnings-

anspråk över ett prisbas-

belopp ska anmälas till 

kommunens försäkrings-

bolag. 

Samråd ska ske med 

jurist.  

2.9 Beslut om inkassoåtgärd Förvaltningschef  

 

3. Delegation avseende förvaltningslag 

 Ärende Delegat Anmärkning 

3.1 Beslut att avslå en skriftlig 

framställning om att avgöra ett 

ärende som inte har avgjorts 

inom sex månader 

1 Verksamhetschef 

2 Förvaltningschef 

12 § första stycket FL 

3.2 Beslut att avskriva ett ärende 

från vidare handläggning om en 

ansökan/framställning har 

återkallats eller frågan förfallit 

av annan anledning 

Enhetschef/Rektor Även då ett ärende flyttas 

över till en annan kommun 

t.ex. 
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3.3 Beslut att avvisa  

 

ett ombud eller biträde 

 

 

överklagande som kommit in 

för sent.  

 

 

 

 

 

ärende eller ansökan på annan 

grund 

 

 

AU 

 

 

1  Delegaten i 

ursprungsbeslutet/det 

överklagade beslutet 

2 Förvaltningschef 

 

 

 

Enhetschef 

 

 

14 § FL 

Efter samråd med jurist 

 

45 § FL 

Rättidsprövningen som 

sådan utgör verkställighet. 

Det är först själva 

avvisningsbeslutet som 

utgör delegationsbeslut.  

 

Exempelvis att ej behörig 

person söker eller ansökan 

är ofullständig. Då prövas 

inte sakfrågan.   

3.4 Beslut att förelägga: 

 

part eller ombud att styrka 

ombudets behörighet genom en 

fullmakt 

 

den enskilde att avhjälpa en 

brist i en framställning  

 

 

1 Enhetschef/Rektor 

2 Verksamhetschef 

3 Förvaltningschef 

 

1 Verksamhetschef 

2 Förvaltningschef 

 

 

15 § andra stycket FL 

 

 

 

20 § andra stycket FL 

 

Om specialreglering finns 

i annan lag eller 

förordning ska den 

bestämmelsen dock 

tillämpas istället enligt 4 § 

FL. Se exv. 9 kap 22 § 

PBL. 

 

Av föreläggandet ska även 

framgå att följden av att 

föreläggandet inte följs 

kan bli att framställningen 

inte tas upp till prövning.  

3.5 Rätta beslut som innehåller en 

uppenbar oriktighet till följd av 

skrivfel, räknefel eller liknande 

förbiseende 

1 Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

2 Verksamhetschef 

36 § FL   

3.6 Ompröva och ändra beslut 1 Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

2 Förvaltningschef 

37-39 §§ FL 
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3.7 Överklaga domstols eller 

myndighets beslut när beslutet 

har fattats på delegation 

1 Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

2 Förvaltningschef 

 

3.8 Begära att det beslut som 

kommunen överklagat tills 

vidare inte ska gälla (yrkande 

om inhibition) 

 48 § FL 

 

4. Delegation avseende GDPR-ärenden 

 Ärende Delegat Anmärkning 

4.1 Beslut att ta ut en avgift eller 

vägra att tilllmötesgå begäran 

om begäran är uppenbart 

ogrundade eller orimliga enligt 

art. 12.5 GDPR  

Enhetschef/Rektor Förvaltningsbesvär och 

överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol enligt 

7 kap. 2 § lag 2018:218 

om kompletterande 

bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordnin g. 

Ange besvärshänvisning. 

4.2 Beslut om utlämnande av 

registerutdrag samt beslut att 

avvisa begäran om register-

utdrag enligt art. 15 GDPR 

Enhetschef/Rektor Förvaltningsbesvär och 

överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol enligt 

7 kap. 2 § lag 2018:218 

om kompletterande 

bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning. 

Ange besvärshänvisning. 

4.3 Beslut om den registrerades 

rätt till rättelse enligt art. 16 

GDPR 

Enhetschef/Rektor Förvaltningsbesvär och 

överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol enligt 

7 kap. 2 § lag 2018:218 

om kompletterande 

bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning. 

Ange besvärshänvisning. 
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4.4 Beslut om den registrerades 

rätt till radering enligt art. 17 

GDPR 

Enhetschef/Rektor Förvaltningsbesvär. 

Överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol enligt 

7 kap. 2 § lag 2018:218 

om kompletterande 

bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning. 

Ange besvärshänvisning. 

4.5 Beslut om den registrerades 

rätt till begränsning av 

behandling enligt art. 18 

GDPR 

Enhetschef/Rektor Förvaltningsbesvär. 

Överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol enligt 

7 kap. 2 § lag 2018:218 

om kompletterande 

bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning. 

Ange besvärshänvisning. 

4.6 Beslut om underrättelse till 

tredje man om rättelse eller 

radering av personuppgifter 

eller begränsning av 

behandling enligt art. 19 

GDPR 

Enhetschef/Rektor Förvaltningsbesvär. 

Överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol enligt 

7 kap. 2 § lag 2018:218 

om kompletterande 

bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning. 

Ange besvärshänvisning. 

4.7 Beslut om den registrerades 

rätt till dataportabilitet enligt 

art. 20 GDPR  

(Registrerad ska ha rätt att få ut 

personuppgifter om sig själv 

som denne lämnat till person-

uppgiftsansvarig på 

strukturerat sätt och har rätt att 

överföra dessa uppgifter till en 

annan personuppgiftsansvarig 

utan att den förstnämnda 

personuppgiftsansvarige 

hindrar detta.) 

Enhetschef/Rektor Förvaltningsbesvär. 

Överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol enligt 

7 kap. 2 § lag 2018:218 

om kompletterande 

bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning. 

Ange besvärshänvisning. 
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4.8 Beslut med anledning av den 

registrerades rätt att göra 

invändningar enligt art. 21 

GDPR 

Enhetschef/Rektor Förvaltningsbesvär. 

Överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol enligt 

7 kap. 2 § lag 2018:218 

om kompletterande 

bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning. 

Ange besvärshänvisning. 

4.9 Ingå personuppgiftsbiträdes-

avtal inklusive instruktioner 

enligt artikel 28.3 GDPR 

Förvaltningschef Överklagandeförbu d 

enligt 7 kap. 5 § lag 

2018:218 om 

kompletterande 

bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning. 

4:10 Beslut att anmäla en person-

uppgiftsincident till 

tillsynsmyndigheten (IMY) 

samt upprätta anmälan och 

dokumentation enligt art. 33 

GDPR 

Enhetschef/Rektor Anmälan ska göras till 

Datainspektionen senast 

72 timmar efter att 

myndigheten fick 

kännedom om incidenten. 

Samråd med 

dataskyddsombud innan 

anmälan. 

Överklagandeförbu d 

enligt 7 kap. 5 § lag 

2018:218 om 

kompletterande 

bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning. 

4.11 Fastställa konsekvens-

bedömning avseende data-

skydd enligt art. 35 GDPR 

Enhetschef/Rektor Samråd med 

dataskyddsombud innan 

konsekvensbedömni ngen 

fastställs. 

Överklagandeförbu d 

enligt 7 kap. 5 § lag 

2018:218 om 

kompletterande 

bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning. 
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5. Delegation avseende personalärenden  

 Ärende Delegat Anmärkning 

5.1 Inrätta och pröva återbesättning 

av: 

 

- Verksamhetschef 

 

- Enhetschef 

 

- Övriga medarbetare 

 

 

 

Förvaltningschef 

 

Verksamhetschef 

 

Närmaste chef med 

fullt personalansvar  

 

 

 

 

 

 

 

I samråd med överordnad 

chef. 

5.2 Anställning av verksamhetschef.  

 

Anställning av enhetschef 

 

Övriga medarbetare 

Förvaltningschef 

 

Verksamhetschef 

 

Närmaste chef med 

fullt personalansvar 

Delegationsbeslut om 

anställning av medarbetare 

anmäls till nämnden 

genom lista över 

nyanställningar.  

5.3 Beslut om anställning på deltid, 

gällande samtliga medarbetare 

Förvaltningschef  I samråd med HR-chef. 

5.4 Beslut om lönesättning vid 

löneöversyn: 

 

Verksamhetschef 

 

Enhetschef 

 

Övriga medarbetare 

 

 

 

Förvaltningschef 

 

Verksamhetschef 

 

Närmaste chef med 

fullt personalansvar 

 

5.5 Beslut om förbud av bisyssla, 

gällande samtliga medarbetare 

HR-chef  

5.6 Yttrande kring bisyssla, 

gällande samtliga medarbetare 

Närmaste chef med 

fullt personalansvar 

 

5.7 Beslut om disciplinär påföljd. 

 

Verksamhetschef 

 

Enhetschef 

 

Övriga medarbetare 

 

 

Förvaltningschef  

 

Verksamhetschef  

 

Närmaste chef med 

fullt personalansvar. 

 

 

I samråd med HR.  

 

I samråd med HR. 

 

I samråd med HR.  
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5.8 Beslut om avstängning. 

 

Verksamhetschef 

 

Enhetschef 

 

Övriga medarbetare  

 

 

Förvaltningschef  

 

Verksamhetschef  

 

Närmaste chef med 

fullt personalansvar  

 

 

I samråd med HR.  

 

I samråd med HR.  

 

I samråd med HR.  

5.9 Beslut om tjänstledighet  

 

Verksamhetschef 

 

Enhetschef 

 

Övriga medarbetare 

 

 

Förvaltningschef 

 

Verksamhetschef 

 

Närmaste chef med 

fullt personalansvar 

Exempelvis föräldra-

ledighet, studieledighet, 

prova annat arbete samt 

ledighet för önskad syssel-

sättningsgrad.  

5.10 Informera samt föra förhand-

lingar enligt 11-14, 19 och 38 

§§ MBL 

 

Förvaltningsövergripande 

ärende 

 

Ärenden inom respektive 

avdelning/enhet 

 

 

 

 

Förvaltningschef 

 

 

Närmaste besluts-

fattande chef inom 

respektive verksamhet 

 

5.11 Besluta om uppsägning på 

grund av arbetsbrist eller 

personliga förhållanden, 

gällande samtliga medarbetare 

Förvaltningschef  I samråd med HR.  

5.12 Beslut om avsked, gällande 

samtliga medarbetare 

Förvaltningschef  I samråd med HR.  

5.13 Beslut om förkortad upp-

sägningstid vid uppsägning från 

medarbetarens sida 

 

Verksamhetschef 

 

Enhetschef 

 

Övriga medarbetare 

 

 

 

 

Förvaltningschef 

 

Verksamhetschef 

 

Närmaste chef med 

fullt personalansvar 
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6. Delegation avseende ärende inom Stöd- och försörjningsenheten 

 Ärende Delegat Anmärkning 

Beslut som endast kan delegeras till arbetsutskott men inte till enskild tjänsteman  

(10 kap. 4 § SoL) 

6.1 Beslut om att föra talan hos 

förvaltningsrätt om återkrav för 

ekonomisk hjälp enligt 9 kap. 1 

§ SoL.  

AU 9 kap. 3 § SoL 

Utredning enlig SoL 

6.2 Beslut att inleda/inte inleda 

utredning.  

 

Utanför kontorstid.  

Socialsekreterare 

 

 

Socialsekreterare i 

socialjouren 

11 kap. 1 § SoL 

6.3 Beslut att avskriva ett ärende 

från fortsatt handläggning.  

Förste 

socialsekreterare 

Ansökan återkallas, 

klienten avliden eller 

saken på annat sätt förlorat 

aktualitet 

6.4 Beslut att avvisa ett ärende/ 

ansökan. 

Förste 

socialsekreterare 

T.ex. ej behörig person 

ansöker. Sakfrågan prövas 

inte.  

Stöd och försörjning 

6.5 Beslut om bistånd till 

försörjningsstöd med belopp.  

 

Upp till belopp enligt rektlinjer 

samt upp till 10 % över 

riktlinjer.  

 

Upp till 20 % över riktlinjer.  

 

 

Upp till 50 % över riktlinjer.  

 

 

Över riktlinjer i övriga fall.  

 

 

 

Socialsekreterare/ 

Ekonomihandläggare 

 

 

Förste 

socialsekreterare 

 

1 Enhetschef 

2 Verksamhetschef  

 

AU  

4 kap. 1 § SoL 

  



 15 

6.6 Beslut om bistånd till livsföring 

i övrigt avseende kostnadsposter 

som anges i riktlinjer.  

 

Upp till belopp enligt riktlinjer 

samt upp till 10 % över 

riktlinjer.  

 

Upp till 20 % över riktlinjer.  

 

 

Upp till 50 % över riktlinjer. 

 

 

Över riktlinjer i övriga fall.  

 

 

 

 

Socialsekreterare/ 

Ekonomihandläggare 

 

 

Förste 

socialsekreterare 

 

1 Enhetschef 

2 Verksamhetschef  

 

AU 

4 kap 1 § SoL 

 

En indivieuell bedömning 

ska alltid göras.  

6.7 Beslut om övrigt bistånd till 

livsföring i övrigt som inte 

framgår av riktlinjer.  

 

Upp till 15 % av prisbas-

beloppet.  

 

Upp till 25 % av prisbas-

beloppet.  

 

Upp till 75 % av prisbas 

beloppet.  

 

Över 75 % av prisbasbeloppet.  

 

 

 

 

Socialsekreterare/ 

Ekonomihandläggare 

 

Förste social-

sekreterare 

 

1 Enhetschef 

2 Verksamhetschef 

 

AU 

4 kap 1 § SoL 

 

En individuell bedömning 

ska alltid göras.  

6.8 Beslut utanför kontorstid om 

bistånd i avvaktan på näst-

kommande vardag/arbetsdag 

(akut bistånd). 

Socialsekreterare i 

socialjouren 

4 kap. 1 § SoL 

 

Observera kommunens 

yttersta ansvar 

6.9 Beslut om försörjningsstöd med 

villkor om praktik eller 

kompetenshöjande åtgärder. 

Socialsekreterare/ 

Ekonomihandläggare 

4 kap. 4 § SoL 

 

Förutsätter en bedömning 

av sökandens hela sociala 

situation. 

6.10 Beslut att vägra/sätta ned 

fortsatt försörjningsstöd. 

Socialsekreterare/ 

Ekonomihandläggare 

4 kap. 5 § SoL 

 

Förutsätter en bedömning 

av sökandens hela sociala 

situation. 
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6.11 Beslut om ekonomiskt bistånd 

utöver vad som följer av 4 kap. 

1 § SoL. 

 

Upp till 15 % av prisbas-

beloppet.  

 

Över 15 % av prisbasbeloppet.  

 

 

 

 

1 Enhetschef 

2 Verksamhetschef 

 

AU 

En enskild kan inte ansöka 

om bistånd enligt 4 kap 2 

§ SoL. Beslutet kan bara 

överklagas genom 

laglighetsprövning.  

6.12 Beslut om bistånd i form av 

egnamedelshantering.  

Socialsekreterare 4 kap. 2 § SoL 

6.13 Beslut om bistånd motsvarande 

ersättning enligt LMA. 

Socialsekreterare/ 

Ekonomihandläggare 

4 kap. 1 § SoL 

1 § p. 3 och 9 § LMA 

6.14 Beslut om att begära att 

retroaktivt beviljad ersättning 

enligt SFB ska betalas ut till 

nämnden.   

Socialsekreterare/ 

Ekonomihandläggare 

107 kap. 5 § SFB 

9 kap. 2 § SoL 

Dödsboärenden 

6.15 Dödsboanmälan. 1. Socialsekreterare 

2. Socialadministratör 

20 kap. 8 a § ÄB 

 

Skatteverket ska 

underrättas om vem som 

är delegat. 

6.16 Beslut att ordna gravsättning. Socialsekreterare 5 kap. 2 § Begravnings-

lagen 

 

Kommunen har rätt till 

ersättning för kostnaderna 

av dödsboet 

6.17 Beslut om provisorisk 

förvaltning av dödsbon 

1 Enhetschef 

2 Verksamhetschef 

18 kap. 2 § 2 st ÄB 

6.18 Beslut om kostnader i samband 

med gravsättning och/eller 

provisorisk förvaltning 

1 Enhetschef 

2 Verksamhetschef 

5 kap. 2 § Begravnings-

lagen samt 18 kap. 2 § 2 st 

ÄB 

 

Avser såväl direkta 

kostnader som 

arbetskostnader 

6.19 Beslut om ekonomiskt 

bistånd/begravningshjälp ≤ ett 

halvt prisbasbelopp 

Socialsekreterare 

Ekonomi-handläggare 

4 kap. 1 § SoL 
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Återkrav 

6.20 Beslut om att återkräva 

ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 

1 § SoL som har utgetts med 

villkor om återbetalning eller 

som förskott m.m.  

Socialsekreterare/ 

Ekonomihandläggare 

9 kap. 2 § SoL 

6.21 Beslut om att återkräva 

ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 

1-3 §§ SoL som utgått 

obehörigen eller med för högt 

belopp 

1 Enhetschef 

2 Verksamhetschef 

9 kap. 1 § SoL 

6.22 Beslut om att föra talan om 

ersättning hos förvaltningsrätt 

om återkrav enligt 9 kap. 1 och 

2 §§   

AU 9 kap. 3 § 1 st  SoL 

 

Om återbetalning inte sker 

frivilligt 

6.23 Beslut om eftergift av 

ersättningsskyldighet enligt 9 

kap. 1 och 2 §§ SoL 

1 Enhetschef 

2 Verksamhetschef 

9 kap. 4 § SoL 

Lex Sarah 

Rapporter enligt 14 kap. 3 § SoL tas emot för utredning av koordinator.  

6.24 Avsluta utredning med beslut 

eller förslag till beslut när 

anmälan till Inspektionen för 

vård och omsorg (IVO) inte 

görs.  

Kvalitetskoordinator 14 kap. 6 § SoL 

6.25 Anmälning/rapportering av Lex 

Sarahärenden till IVO 

Kvalitetskoordinator 14 kap. 7 § SoL 

SOSFS 2011:5 

6.26 Avsluta Lex Sarah-utredning 

enligt SoL/LSS i ärenden då 

anmälan till IVO gjorts.  

Kvalitetskoordinator 6 kap. 2 § SOSFS 2011:5 

6.27 Mottagande av information 

gällande Lex Sarah om påbörjad 

utredning samt när utredning är 

avslutad 

AU 14 kap. 3 § SoL 
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Lex Maja  

6.28 Anmäla vanvård av djur till 

länsstyrelsen eller 

polismyndigheten 

1 Enhetschef 

2 Verksamhetschef 

10 kap. 20 a OSL 

 

Anmälan ska göras i 

samråd med den som 

uppmärksammat 

vanvården 

Polisanmälan 

6.29 Beslut om polisanmälan, enligt 

SoL kopplat till OSL, angående 

misstanke om vissa brott mot 

underårig samt vissa grövre 

brott. 

1 Enhetschef 

2 Verksamhetschef 

12 kap. 10 § SoL 10 kap.  

21-23 §§ OSL 

 

Avser misstanke om brott 

enligt BrB 3, 4 och 6 kap. 

samt misstanke om brott 

för vilket inte är 

föreskrivet lindrigare straff 

än fängelse i ett år.  

6.30 Beslut om polisanmälan, enligt 

SoL kopplat till OSL, angående 

brott mot den egna 

verksamheten  

1 Enhetschef 

2 Verksamhetschef 

12 kap. 10 § SoL 

10 kap. 2 § OSL 

 

Kan avse bidragsbedrägeri 

men även stöld, 

skadegörelse, hot och våld 

gentemot tjänsteperson.  

OBS! Tjänsteperson som 

blir utsatt för hot och våld 

kan plisanmäla såsom 

målsägare.  

God man/förvaltare 

6.31 Anmälan till överförmyndaren 

om behov av god man eller 

förvaltare  

Socialsekreterare/ 

Ekonomihandläggare 

5 kap. 3 § SoF   

6.32 Anmälan till överförmyndaren 

att förhållandena talar för att en 

förälder inte kommer att 

förvalta sitt barns egendom på 

betryggande sätt.  

Socialsekreterare/ 

Ekonomihandläggare 

5 kap. 3 § SoF 

6.33 Anmälan till överförmyndare 

om behov av förvaltare inte 

längre föreligger 

Socialsekreterare/ 

Ekonomihandläggare 

5 kap. 3 § SoF 
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6.34 Yttrande i ärenden om 

förordnande av god man eller 

förvaltare för någon som har 

fyllt 16 år 

Socialsekreterare/ 

Ekonomihandläggare 

11 kap. 16 § 2 st FB 

Omprövning – Övergripande förvaltningen?  

6.35 Omprövning av beslut och 

yttrande i ärenden där 

ursprungsbeslutet fattats av 

delegat 

Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

37-39 §§ FL 

Överklaganden 

6.36 Beslut om avvisning av 

överklagande som kommit in 

för sent. Övergripande 

förvaltningen? 

1 Enhetschef 

2 Verksamhetschef 

45 § 2 st FL  

6.37 Beslut om att överklaga 

dom/beslut som gått nämnden 

emot när ursprungsbeslutet har 

fattats på delegation 

Delegaten i 

ursprungsbeslutet  

10 kap. 1-2 §§ SoL 

6.38 Avge yttrande i mål där 

ursprungsbeslutet fattats på 

delegation  

Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

10 kap. 1-2 §§ SoL 

6.39 Beslut att avvisa ombud AU 14 § FL 

 

I samråd med 

kommunjurist 

Övrigt 

6.40 Lämna upplysningar och förslag 

på åtgärder till 

frivårdsmyndigheten 

Socialsekreterare 6 § Lag (1991:204) om 

särskild personutredning i 

brottmål m.m. 

6.41 Yttrande till tillsynsmyndighet 

 

Enskilt ärende 

 

 

Verksamhetsfråga 

 

 

1 Enhetschef 

2 Verksamhetschef 

 

AU 

Om frågan är av pricipiell 

betydelse ska nämnden 

avge yttrande.  
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7. Delegation avseende övriga ärenden 

 Ärende Delegat Anmärkning 

7.1 Delegation av arbetsmiljöfrågor 

enligt Arbetsmiljölagen och 

gällande föreskrifter till 

respektive chef för 

verksamheten.  

Förvaltningschef  

7.2 Avstängning av elev inom 

vuxenutbildningen.   

Rektor 5 kap § 17 Skollagen  

7.3 Beslut om Studiestartsstöd. Rektor  

 

8. Firmateckningsrätt 

 Ärende Delegat Anmärkning 

8.1 Avtal, andra handlingar och 

skrivelser som beslutas av 

kompetens- och 

arbetslivsnämnden. 

 

 

 

 

 

 

 

Handlingar i övrigt. 

Ordföranden eller vid 

förfall för denne i tur 

och ordning av förste 

vice ordförande 

respektive andre vice 

ordföranden och 

kontrasigneras av 

förvaltningschef eller 

då denne har förfall 

av chef/rektor 

 

Förvaltningschef eller 

chef/rektor 

 

 



 

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-04 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 23 Dnr 2022/00036  

Ändring av taxa för särskild prövning inom 
skolväsendet 2022 

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskotts förslag till 
beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

 att anta ändringen av taxa för särskild prövning inom skolväsendet.  

2 Kompetens- och arbetslivsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

 besluta att ändringen ska gälla från och med den 1 januari 2022 och tas 

 upp i ny kommunal författningssamling som ersätter tidigare taxa för 

 särskild prövning, kommunfullmäktiges beslut 27 september 2021 § 98. 

 Efter den 31 december 2022 ska § 2 som gäller till och med den 31 

 december 2022 tas bort från den kommunala författningssamlingen.   

Sammanfattning 

I spåren av Covid-19-pandemin har regeringen beslutat att även under 2022 

sänka maxbeloppet för avgiften gällande prövning för elever som slutförde 

sin gymnasieutbildning 2020 eller 2021 med examensbevis eller studiebevis. 

Förvaltningen bedömer att då Vuxenutbildningens avgift för prövning 

normalt motsvarar det lagstadgade maxbeloppet bör den tillfälliga avgiften 

för gymnasieelever också göra det. Med anledning av regeringens beslut 

föreslås kompetens- och arbetslivsnämnden föreslå kommunfullmäktige att 

anta ändringen av taxa för särskild prövning inom skolväsendet. Ändringen 

föreslås gälla 1 januari-31 december 2022. Statistik från tidigare år visar att 

antalet prövningar i målgruppen är lågt. Förändringen i taxan väntas därmed 

inte få några större ekonomiska konsekvenser. Tjänsteutlåtande om 

tidsbegränsad sänkt avgift för prövning inom Vuxenutbildningen 2022 har 

skickats som bilaga till kallelsen.     

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            

 



 

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen 

 

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) 

2022-04-19 

KAN 2022/00036  
 

 

 

 
 

  

Tjänsteutlåtande om ändring av taxa för särskild 
prövning inom skolväsendet 2022 

Förslag till beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta ändringen av taxa för särskild prövning inom skolväsendet.  

2 Kompetens- och arbetslivsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

besluta att ändringen ska gälla från och med den 1 januari 2022 och tas 

upp i ny kommunal författningssamling som ersätter tidigare taxa för 

särskild prövning, kommunfullmäktiges beslut 27 september 2021 § 98. 

Efter den 31 december 2022 ska § 2 som gäller till och med den 31 

december 2022 tas bort från den kommunala författningssamlingen.    

Bakgrund 

Covid-19-pandemin fick negativa konsekvenser för gymnasieelever. Elever 

som slutfört sin gymnasieutbildning kan ges möjlighet att visa sina 

kunskaper genom prövning för att få högre betyg. Huvudmannen för 

utbildningen kan ta ut en avgift för detta. Enligt regeringens beslut sänks 

maxbeloppet på den avgiften från 500 kronor till 150 kronor även under 

2022. Sänkningen gäller endast för elever som har slutfört sin utbildning i 

gymnasieskolan och har fått ett examensbevis eller ett studiebevis under åren 

2020 eller 2021, samt för ett prövningstillfälle per kurs. Avgiftssänkningen 

ska gälla fram till och med den 31 december 2022 och gäller i de fall där 

avgift tas ut enligt gällande lagstiftning. 

Förvaltningens bedömning 

Då Vuxenutbildningens avgift för prövning normalt motsvarar det 

lagstadgade maxbeloppet bör den tillfälliga avgiften för gymnasieelever 

också göra det.  

Med anledning av regeringens beslut om tidsbegränsat sänkt avgift föreslår 

förvaltningen att ändringen av taxa för särskild prövning inom skolväsendet 

ska börja gälla den 1 januari 2022. Enligt kommunallagen 2 kap. 4 § får 

kommuner inte fatta beslut med tillbakaverkande kraft till nackdel för 

medborgarna. I det här fallet gäller beslutet en sänkning av avgiften, vilket är 



 

  2(2) 

 

 

gynnande för medborgarna. Förslaget om en retroaktiv ändring anses därför 

inte omfattas av bestämmelsen i 2 kap. 4 §.  

Finansiering 

Statistik från tidigare år visar att antalet prövningar i målgruppen är lågt. 

Förändringen i taxan väntas därmed inte få några större ekonomiska 

konsekvenser. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande om tidsbegränsad sänkt avgift för prövning inom 

Vuxenutbildningen 2022, 2022-04-26       

Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

Samuel Rundin 

Rektor 



 

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-04 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 24 Dnr 2022/00026  

Svar på remiss från kommunstyrelsen om policy för 
möten och resor 

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskotts förslag till 
beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att ställa sig bakom 

 framtagen policy för möten och resor med förslag på ändringar enligt 

 nedan.   

Deltar ej i beslutet 

Christopher Münch (SD) deltar inte i beslutet.  

Sammanfattning 

Kommunledningsförvaltningen har utifrån kommunstyrelsens uppdrag i 

flerårsplanen tagit fram förslag till policy omfattande möten och resor. Alla 

nämnder har givits möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget.  

Förvaltningen har inga synpunkter på de tre principer som föreslås styra 

tjänsteresor. Policyn kan främja miljön och vara tidsbesparande. Det finns 

dock synpunkter på policyns avsnitt om uppföljning där varje nämnd ska 

redovisa statistik över tjänsteresor och sammanställa hur beslut och 

beteenden påverkats av policyn.  

Synpunkter/ändringar: 

 Uppföljningens omfattning bör ses över utifrån utgångspunkten att den 

inte ska innebära ökad administrativ börda i förvaltningarna.  

 Avsnittet om uppföljning bör ses över utifrån perspektivet likvärdig 

uppföljning.  

Förvaltningen föreslår att nämnden ställer sig bakom policyn med förslag på 

ändringar enligt presenterade synpunkter. Förslaget till beslut leder inte till 

några direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden, varför beslut om 

finansiering inte behöver tas. Förslaget till policy-dokument, tjänsteutlåtande 

samt kommunledningskansliets delegationsbeslut har skickats som bilagor 

till kallelsen.     

  

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            



 

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen 

 

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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Tjänsteutlåtande om svar på remiss från kommun-
styrelsen om policy för möten och resor 

Förslag till beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att ställa sig bakom 

framtagen policy för möten och resor med förslag på ändringar enligt 

nedan.    

Bakgrund 

Utifrån kommunstyrelsens uppdrag i flerårsplanen att ta fram en klimat-

styrande resepolicy för kommunen har kommunledningsförvaltningen tagit 

fram förslag till policy som omfattar möten och resor. Underlaget har stämts 

av med kommunledningsgruppen och alla nämnder har nu möjlighet att 

inkomma med synpunkter på förslaget. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen har inga synpunkter på de tre principer som föreslås styra 

tjänsteresor. Förvaltningen bedömer att det finns många goda erfarenheter att 

ta tillvara från pandemin gällande möten på distans och att det är relevant att 

pröva om resan kan ersättas med annan mötesform utifrån policyns 

inriktning. Detta kan främja miljön och vara tidsbesparande. 

Det finns dock synpunkter på policyns avsnitt om uppföljning. Varje nämnd 

skall enligt policyn redovisa statistik över tjänsteresor och sammanställa hur 

beslut och beteenden påverkats av policyn. Idag finns inte sådan statistik att 

tillgå på ett enkelt sätt. Om sådan statistik och analys ska tas fram riskerar 

administrationen på förvaltningen att öka. Gemensamma rutiner behövs 

också för att säkerställa att statistikuttaget blir likvärdigt för alla nämnder 

och att analysen baseras på samma underlag.  

Synpunkter: 

 Uppföljningens omfattning bör ses över utifrån utgångspunkten att den 

inte ska innebära ökad administrativ börda i förvaltningarna.  

 Avsnittet om uppföljning bör ses över utifrån perspektivet likvärdig 

uppföljning. 
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Finansiering 

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser för nämnden, varför besluto m finansiering inte behöver tas. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kompetens- och arbetslivsförvaltningen, 2022-04-

26 

 Utkast klimatstyrande mötes- och resepolicy, 2022-03-21 

 Delegationsbeslut om remiss av policy för möten och resor , 2022-03-20      

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Ann-Charlotte Lilja 

Förvaltningschef 



 

 

 

 

 

 
 

Klimatstyrande mötes- och resepolicy 
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Typ av styrdokument Policy 

Beslutsinstans Kommunfullmäktige 

Fastställd  "Skriv t.ex. 2016-01-01, § 10"  

Diarienummer "Skriv t.ex. KS 2016/210"  

Giltighetstid Gäller tills vidare 

Dokumentet gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar i kommunen 

Dokumentansvarig Utvecklingsledare Miljö/Klimat 

Tidpunkt för 
aktualitetsprövning 

Varje mandatperiod 
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Målsättning 
Falköpings kommuns klimatstyrande mötes- och resepolicy ska bidra till 

genomförandet av klimatstrategi 2021-2030. Målsättningen i klimatstrategin 

är att kommunen ska bli fossilfri senast år 2030. De kommunala 

tjänsteresorna är ett av de områden som behöver granskas och styras om för 

att detta mål ska uppnås. För mer detaljerad information läs mer under 

fokusområde ”Hållbara transporter” i Falköpings klimatstrategi. 

Mötes- och resepolicyn ska bidra till kommunens arbete för långsiktigt 

hållbar utveckling även på andra sätt, till exempel genom minskade 

luftföroreningar, samt vara hälsofrämjande och bidra till en tryggare och 

säkrare trafikmiljö. 

Möten och persontransporter av alla slag ska genomföras på ett effektivt sätt 

när det gäller tidsåtgång, kostnad och arbetsmiljö.  

 

Policyn ska utgå ifrån tre principer: 

1. Pröva om resan kan ersättas med andra mötesformer.  

2. Gå, cykla eller åk kollektivt.  

3. Undvik resor med privat bil i tjänsten.  
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Policyns omfattning och ansvar 
Mötes- och resepolicyn gäller alla kommunanställda och förtroendevalda i 

Falköpings kommun1. Policyn gäller för samtliga möten och resor som 

företas inom ramen för respektive tjänst alternativt uppdrag och som betalas 

av Falköpings kommun. Även resor mellan bostad och arbetsplats ingår i 

denna resepolicy genom förmåner och positiv förstärkning. 

Det är varje chefs ansvar att mötes- och resepolicyn är känd och följs. 

Chefer ansvarar för att policyn och riktlinjerna för tjänsteresor ingår i 

introduktionen av nyanställda, och att berörda verksamheter med 

regelbundna resor ruttplanerar2 dessa.  

Varje medarbetare har ett ansvar för att de egna aktiviteterna följer mötes- 

och resepolicyn och gällande avtal. Varje medarbetare ansvarar för att de 

egna resorna i tjänsten sker trafiksäkert, miljöanpassat och ekonomiskt. Vid 

tjänsteresa är varje medarbetare försäkrad av arbetsgivaren.  

Avsteg från policyn innebär, om inte särskilda skäl föreligger, en avgift för 

den berörda verksamheten genom kommunens klimatväxlingssystem. 

Godkända avsteg från policyn kan i enskilda fall göras efter beslut från 

respektive chef, till exempel för personer med funktionsvariationer. Regler 

och undantag ska vara kända och tillgängliga för berörda.  

Följande rutiner gäller tillsammans med mötes- och resepolicyn:  

- Rutiner för tjänsteresor 

- Rutiner för fordon 

- Rutiner för leasingbilar 

- Rutiner för distansarbete 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

11 När det i policyn står ”medarbetare” och ”arbetet” menas även förtroendevalda och deras 

uppdrag. 
2 Ruttplanering används inom vissa av kommunens verksamheter för effektiva transporter. 
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Steg 1: Undvika resor genom möten på 
distans 
I Falköpings kommun reser vi bara när det är nödvändigt och samordnar 

våra resor. Innan en resa genomförs ska det prövas om resan kan ersättas 

med andra mötesformer. Det ska vara enkelt att delta i och arrangera resefria 

möten. 

Webb- och videomöten  

Medarbetare ska välja resfria möten framför fysisk resa när det är 

ändamålsenligt. Detta gäller till exempel i följande situationer: 

- Rutinmässiga möten med kända kontakter 

- Etablerade samarbeten som fungerar bra  

- Möten som annars skulle kräva långväga eller miljöbelastande resa 

- Möten där resekostnad eller tidsåtgång motiverar resefritt som 

förstaval. 

Medarbetare ska ges förutsättningar att enkelt kunna genomföra resefria 

möten framför fysisk resa, exempelvis genom stöd via tekniska lösningar, 

support och utbildning.  

Distansarbete  

Utifrån kommunens gällande riktlinjer accepteras distansarbete för lämpliga 

personalgrupper och verksamheter.  

 

Steg 2: Hållbara resor i tjänsten 
Vissa resor går inte att undvika. Då gäller det att resa så hållbart och 

planerat som möjligt. Alla resor ska vara fossilbränslefria. 

Val av färdmedel vid tjänsteresa  

En tjänsteresa är en resa som arbetsgivaren har beordrat medarbetaren att 

göra för att arbeta för arbetsgivarens räkning på annan plats än den ordinarie 

arbetsplatsen.  

Vid korta tjänsteresor inom kommunen eller motsvarande ska medarbetare i 

första hand cykla, gå eller resa kollektivt. 

Vid längre tjänsteresor inom och utom regionen ska medarbetare i första 

hand resa med kollektivtrafik.  

Tjänsteresor med bil ska endast accepteras till destinationer där 

kollektivtrafik på rimligt avstånd saknas. Dessa resor ska vara 

fossilbränslefria och genomföras med arbetsgivarens fordon. Privat bil i 

tjänsten accepteras enbart i undantagsfall och när det är rimligt.  
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Flyg accepteras enbart i yttersta undantagsfall. Om flygresor ändå 

genomförs vid särskilda omständigheter medför det alltid en avgift till 

kommunens klimatväxlingssystem. 

Ruttplanering och effektivitet 

Vissa kommunala verksamheter innebär ett omfattande resande som måste 

ske med bil eller specialfordon då andra alternativ saknas. Dessa 

verksamheter ska använda ruttplanering för att minimera antalet körda 

kilometer.  

Transporter av varor till kommunala verksamheter ska samordnas för att 

minimera antalet leveranser. 

Klimatväxling 

Falköpings kommun har ett klimatväxlingssystem där klimatbelastningen 

från kommunanställdas flyg- och bilresor i tjänsten beräknas minst årligen.  

Klimatväxling betyder att det läggs en klimatväxlingsavgift på tjänsteresor 

som görs med privat bil eller flyg och sedan investeras de pengarna i 

åtgärder som ska minska Falköpings kommuns totala klimatpåverkan. 

Avgiften är ett sätt att klimatkompensera för genomförda resor. Den ska 

sporra medarbetare och verksamheter att följa vår resepolicy och göra det 

mer intressant att öka det hållbara resandet inom den egna verksamheten. 

Klimatväxling används för att kunna stimulera önskvärda 

klimatinvesteringar och/eller driftåtgärder internt i organisationen. 

 

Riktlinjer: Detta gäller för olika färdmedel 
Tjänsteresor med cykel  

I verksamheter där cykel är ett användbart färdmedel ska arbetsgivaren 

tillhandahålla tjänstecyklar eller lånecyklar av god standard. Cyklarna ska 

kunna bokas i förväg och det ska vara enkelt att planera sin cykelresa.  

Cykelhjälm, reflexer, belysning och lås ska fungera och användas. 

Arbetsgivaren ska ha rutiner för cykelservice så att cyklarna är i gott skick 

och att de förses med dubbdäck om arbetsgivaren anser att cykling kan 

förekomma vintertid. 

Tjänsteresor med kollektivtrafik 

Arbetsgivaren ska erbjuda biljetter och bokningsrutiner som gör 

kollektivtrafik till ett lättillgängligt alternativ. 
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Tjänsteresor med bil  

När anställda använder bil i tjänsten ska sådana resor i första hand göras 

med bil som arbetsgivaren tillhandahåller (kommunens poolbilar, 

kommunens tjänstebilar och i vissa fall upphandlade hyrbilar).  

Arbetsgivaren tillhandahåller poolbilar som är öppna för kommunens bolag 

och anställda som bokas genom kommunens bokningssystem. Systemet ska 

vara lättillgängligt för den anställde.   

Privat bil i tjänsten accepteras enbart i undantagsfall och när det är rimligt. 

Reseräkningar med privat bil ska inte godkännas för resa där riktlinjerna 

säger att arbetsgivarens bil ska användas, om det inte föreligger andra 

omständigheter som gör att privat bil är ett godkänt alternativ. Det är 

närmaste chef som avgör när det är accepterat att ta privat bil och när 

reseersättning kan betalas ut.  

 

Riktlinjer: Arbetsgivarens fordon 
Målet är att ha en fossilbränslefri fordonsflotta. 

Organisationen ska sträva efter att teckna avtal med berörda leverantörer, 

exempelvis bilpool och resebyrå, på ett sätt som gör det enkelt för 

medarbetare att följa riktlinjerna och för organisationen att få ut relevanta 

data och mäta efterlevnad och förbättringar. 

Cykelpool 

Arbetsgivaren ska tillhandahålla en pool med cyklar och elcyklar som det är 

möjligt att boka för kortare tjänsteresor.  

 

Miljökrav på arbetsgivarens bilar  

Alla personbilar som arbetsgivaren tillhandahåller ska ha bra 

miljöprestanda. Fordonspolicyn innehåller specifika krav på miljö- och 

trafiksäkerhet.  

Om organisationen använder lätt lastbil ska de uppfylla motsvarande krav 

som personbilar i de fall det finns lämpliga modeller tillgängliga.  

Undantag kan göras för tillfälliga ersättningsfordon. 
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Uppmuntran: Hållbara resor till och från 
arbetet 
Cykla, gå och åka kollektivt till arbetet  

Falköpings kommun som arbetsgivare stödjer och uppmuntrar anställda att 

resa hållbart till arbetet, exempelvis förmånscykel. 

Arbetsgivaren ska återkommande arrangera kampanjer eller delta i 

uppmuntransaktiviteter för gång och cykling till arbetet. 

Arbetsgivaren ska så långt som det är möjligt erbjuda bra cykelparkering 

med väderskydd, möjligheter att låsa fast cykeln och möjligheter att duscha 

och torka kläder, möjlighet att ladda elcykelbatterier på arbetstid, etc.  

Parkering av privatägd bil  

Laddstolpar ska helst vara tillgängliga för att möjliggöra laddning av elbil 

på arbetstid.  

Uppföljning  
Den klimatstyrande mötes- och resepolicyn ska följas upp årligen på 

kommunövergripande nivå.  

Varje nämnd ska redovisa statistik över sina tjänsteresor och sammanställa 

en utvärdering av i vilken omfattning beslut och beteenden har påverkats 

utifrån de övergripande målen i klimatstrategi och policy verksamhets 

redovisning. Varje förvaltning ska analysera sina resor och transporter för 

ständiga förbättringar. Statistik och analys ska ingå i den årliga 

uppföljningen av klimatstrategin.  

Klimatväxlingssystemet ska följas upp med redovisning av hur inkomna 

medel har använts för att stimulera önskvärda klimatinvesteringar och/eller 

driftåtgärder internt i organisationen. 

Uppföljning av mötes- och resepolicyns mål inom miljö, säkerhet och 

effektivitet görs utifrån indikatorer i de beslutade rutiner som tillhör policyn. 

Mötes- och resepolicyn med dess rutiner ska beaktas vid utformandet av 

andra styrande dokument samt vid upphandling och inköp. 



 

Kansliavdelningen 

 

Linda Karelid   Kanslichef      linda.karelid@falkoping.se  

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

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

 
 

DELEGATIONSBESLUT 1 (1) 

2022-03-20 

KS 2022/00155  
 

 

 

 
 

 Samtliga nämnder 

Policy för möten och resor 

Delegationsbeslut 

1 Förslag på policy för möten och resor skickas på remiss till samtliga 

nämnder med svar senast den 18 maj 2022.   

Delegationsbeslut enligt  

Enligt kommunstyrelsens delegationsbestämmelser antagna 19 januari 2022, 

§ 6. 

Bakgrund 

Utifrån kommunstyrelsens uppdrag i flerårsplanen att ta fram en 

klimatstyrande resepolicy för kommunen har kommunledningsförvaltningen 

tagit fram förslag till policy som omfattar möten och resor. 

Underlaget har stämts av med kommunledningsgruppen via mail. 

Alla nämnder har nu möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget. 

Svar skickas till kommunledningsförvaltningen senast 18 maj 2022. 

Meddela om förlängd svarstid skulle behövas. 

 

 

 

Linda Karelid 

Kanslichef 



 

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-04 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 25 Dnr 2022/00035  

Svar på remiss från kommunstyrelsen om trafikstrategi 

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskotts förslag till 
beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget 

 på Trafikstrategi.   

Sammanfattning 

Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har 

gemensamt tagit fram en trafikstrategi för Falköpings kommun. Kompetens- 

och arbetslivsförvaltningen bedömer att trafikstrategin inte berör de egna 

verksamheterna i någon högre grad och föreslår därför att nämnden ställer 

sig bakom förslaget till Trafikstrategi. Förslaget till beslut leder inte till 

några direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden, varför beslut om 

finansiering inte behöver tas. Inför mötet skickades förslaget till strategi, 

förvaltningschefens tjänsteutlåtande och kommunledningskansliets 

delegationsbeslut som bilagor till kallelsen.      

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen 

 



 

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen 

 

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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KAN 2022/00035  
 

 

 

 
 

  

Tjänsteutlåtande om svar på remiss från kommun-
styrelsen om trafikstrategi 

Förslag till beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget 

på Trafikstrategi.    

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har 

arbetat gemensamt med att ta fram en trafikstrategi för Falköpings kommun. 

I trafikstrategin samordnas trafikfrågor och samhällsplanering i kommunens 

långsiktiga och övergripande planering. Strategin beskriver hur trafik-

systemet i tätorten bör utformas för att stötta samhällsutvecklingen i riktning 

mot kommunens mål och hantera avvägningar mellan konkurrerande 

intressen samt mellan trafikslagen. 

Förvaltningens bedömning 

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen bedömer att trafikstrategin inte 

berör de egna verksamheterna i någon högre grad.  

Finansiering 

Förvaltningsns förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande – Svar på remiss från kommunstyrelsen om ändring av 

allmänna lokala ordningsföreskrifter, 2022-04-26 

 Delegationsbeslut – Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter, 

2022-04-10 

 Kommunledningsförvaltningens förslag till Trafikstrategi, 2022-04-11     

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

Ann-Charlotte Lilja 
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Förvaltningschef 
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Falköpings kommun 
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aktualitetsprövning 
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Bakgrund 
Trafiksystemet står inför stora utmaningar. För att undvika katastrofala 

effekter av klimatförändringar behöver även trafiksystemet ställas om och bli 

koldioxidneutral. Samtidigt sker snabba teknologiska förändringar som 

påverkar trafiken, främst kopplat till digitalisering och elektrifiering. 

För att möta utmaningarna och ge vägledning i kommunens planeringsarbete 

beslutades genom kommunens verksamhetsplan att ta fram en trafikstrategi, 

vilket också anges i översiktsplanen. Den pekar ut riktningen för trafikens 

utveckling och blir på så sätt ett stöd vid kommande prioriteringar och 

avvägningar. Trafikstrategin är en del av kommunens långsiktiga planering 

och tar hänsyn till andra relevanta styrdokument, så som översiktsplanen och 

klimatstrategin. Långsiktigheten medför att det är en övergripande strategi 

som har brutits ner i konkreta åtgärder. 

Falköpings kommun strävar efter ett transportsystem som skapar ekologiskt, 

ekonomiskt och socialt hållbar utveckling i samklang med de globala 

hållbarhetsmålen och kommunens vision om ”det goda livet”. I kommunens 

vision om Det goda livet uttalas att kommunen ska driva en 

förändringsprocess där kommunen går före i utvecklingen av ett hållbart 

samhälle, där naturens och våra mänskliga resurser används medvetet och 

balanserat. Alla de tre hållbarhetsdimensionerna och kommunens vision är 

väl förankrade i trafikstrategin. Trafikens miljöpåverkan, befolkningens 

resbehov, transporternas centrala funktion för både näringslivet och besökare 

samt olika samhällsgruppers mobilitet har varit viktiga faktorer i 

framtagandet av dokumentet. 

Trafikstrategins utgångspunkt är att alla trafikslag behövs för att tillgodose 

kommunens olika rese- och transportbehov, men att de har olika styrkor och 

funktioner. En grundtanke som genomsyrar hela dokumentet är därför att göra 

det lätt att välja och kombinera ”rätt transportmedel för rätt resa och syfte”. 

Ungefär en fjärdedel av kommunens befolkning bor på landsbygden och 

ungefär tre fjärdedelar bor i tätorterna – samtliga ska kunna nå sina resmål, 

men de kommer troligtvis att använda olika kombinationer av transportslag 

för att göra det. Nulägesanalysen visade att det finns god tillgänglighet med 

bil i hela kommunen, samt förbättringspotential vad gäller andra trafikslag. 

En annan grundtanke är därför att fokus i kommunens arbete bör läggas på att 

skapa lika goda förutsättningar även för gång-, cykel- och kollektivtrafik för 

att jämna ut spelplanen liksom att jobba för en större andel hållbara resor som 

gynnar både miljön och folkhälsan.  

 

Hållbarhetsdimensioner Falköpings kommun 
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Mål och vision 
”Ett attraktivt, hållbart och jämlikt trafiksystem med goda 

regionala kommunikationer bidrar till att alla ska kunna leva det 

goda livet i Falköpings kommun. Det ska vara lätt att välja rätt 

transportmedel för sin resa och dess syfte. Genom prioritering av 

gång, cykel och kollektivt resande främjas ett klimatsmart och 

trafiksäkert vardagsresande.” 

 

Fokusområden med ställningstaganden 
På övergripande nivå gör Falköpings kommun ställningstagandet att alla 

transportslag behövs för att tillgodose kommunens olika rese- och 

transportbehov samt att det ska vara lätt att kombinera olika trafikslag. 

Trafikslagen har olika funktioner och olika styrkor som ska tas tillvara för att 

tjäna invånarna, besökarna och näringslivet på bästa sätt: 

 Gång, som är starkast på korta distanser, utgör en länk mellan alla andra 

trafikslag och blir på så sätt en mer eller mindre uttalad del av varje resa. 

 Cykeln är traditionellt starkast för korta och medellånga resor och med 

exempelvis en elcykel kan distansen utvidgas. 

 Kollektivtrafik är starkast på medellånga till längre distanser och under 

högtrafik, exempelvis för arbets- och skolpendling. Samtidigt är 

kollektivtrafiken viktig då den garanterar bastillgänglighet även för dem 

som inte har tillgång till bil. 

 Bilen är starkast på längre distanser och fyller en viktig funktion, speciellt 

på landsbygden om där saknas kollektivtrafik. Den erbjuder flexibilitet i 

resandet och kan vara att föredra när det gäller att transportera föremål.  

Sammantaget ska kommunens planeringsarbete ta tillvara de olika 

trafikslagens respektive styrkor och göra det lätt för invånare, besökare och 

näringsliv att välja och kombinera rätt transportmedel för rätt resa och syfte. 

Som stöd för arbetet har kommunen formulerat ett antal ställningstaganden 

inom fyra fokusområden:  

 

 Fokusområde 1 - Infrastruktur med hållbara flöden 

 

Fokusområde 2 - Hållbart resande i såväl tätort som på landsbygd 

 

Fokusområde 3 - Trafiksäkerhet och trygghet för ökad rörlighet 

 

Fokusområde 4 -Tillgänglig och attraktiv stad 
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Fokusområde 1  
- Infrastruktur med hållbara flöden 
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Tydligt och väl kommunicerat vägnät som styr trafiken 

Hela kommunen ska knytas samman av ett tydligt och väl 

kommunicerat vägnät som styr trafiken till vägar som passar både 

fordonet och resans syfte 

 

Kommunen vill uppnå: 

Genomfartstrafik och tyngre fordon ska ledas till för detta lämpliga 

kommunala gator eller till de statliga vägarna. Lokalgatorna är främst till för 

fordon med start eller mål i området, inte för genomfartstrafik. För att styra 

trafiken på ett bra sätt ska det vara smidigt att köra på huvudgatorna som har 

god framkomlighet medan lokalgator präglas av lägre hastigheter där det är 

svårt att exempelvis ta en genväg genom ett bostadsområde. Huvudgatorna 

har en renodlad trafikfunktion där transportrum eftersträvas, vilket betyder 

rum för enbart motorfordonstrafik med högre hastigheter och färre utfarter. 

Här är gång- och cykelbanor på ett bekvämt och tryggt sätt separerade och 

korsningspunkterna mellan de oskyddade trafikanterna och den övriga 

trafiken minimerade.  

Passande åtgärder görs för att skapa restidsförkortningar på huvudgator och 

viktiga statliga vägar med mycket godstransporter medan hastighetssänkande 

åtgärder eller barriärer för biltrafik görs på lokalgatorna i form av till exempel 

anpassad hastighet, avsmalningar, farthinder och pollare. Skyltning av viktiga 

målpunkter på såväl gator som på gång- och cykelbanor ska användas för att 

kommunicera rekommenderade rutter och göra det lätt att hitta rätt. För 

gående och cyklister kan vägvisning med fördel göras med avstånds- och 

tidsangivelser. 

Kommunen arbetar med att: 

 identifiera prioriterade sträckor i vägnätet som förbättrar kopplingen 

till viktiga regionala och inomkommunala målpunkter samt åtgärda 

det kommunala vägnätet vid behov eller verka för att de byggs ut av 

Trafikverket när det omfattar det statliga vägnätet. 

 utföra påverkansarbete för en förbättrad vägstandard på statliga och 

enskilda vägar på landsbygden mellan kommunens tätorter och andra 

viktiga målpunkter. 

 kontinuerligt se över trafikflöden och de utpekade huvudgatorna inom 

tätorterna för att allt eftersom inkludera nya exploateringar när staden 

växer. 

 identifiera områden med lokalgator som belastas av genomfartstrafik 

eller fortkörning och utreda passande åtgärder för att motverka detta. 

 kontinuerligt komplettera där vägvisning saknas eller förändra den 

befintliga vägvisningen till viktiga målpunkter i kommunen för att 

garantera ett väl kommunicerat vägnät. 
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Effektiv lokalisering och styrning av godstransporter 

Verksamheter med tunga transporter ska i första hand lokaliseras 

till ytterområden med bra anslutning till statlig väg och 

logistikcenter, så som Skaraborg Logistic Center, för att gynna 

effektiva godstransporter och minska omgivningspåverkan 

 

Kommunen vill uppnå: 

Ställningstagandet gäller för verksamheter med ett större antal tunga 

transporter eller trafikintensiva verksamheter. Principen gäller huvudsakligen 

när nya verksamheter ska lokaliseras eller befintliga verksamheter utvidgas. 

Omlokaliseringar kan dock också vara relevanta om det passar för den 

aktuella verksamheten. Vid lokalisering ska hänsyn tas till att tyngre 

transporter ska ha nära och bra anslutning till huvudvägnätet och till statlig 

väg samt ledas till det utpekade strategiska vägnätet för tyngre transporter. 

Negativ områdespåverkan för till exempel boende- och vistelsemiljöer kan då 

minskas. För den kommunala verksamhetens räkning kan samordnad 

varudistribution vara ett alternativ för att minska behovet av godstransporter 

överlag.   

Kommunen arbetar med att: 

 i översiktsplanen peka ut strategiskt vägnät och företagsområden i 

gynnsamma lägen samt föra en dialog kring omlokaliserings-

möjligheterna med verksamheter som idag ligger i ogynnsamma lägen. 

 utreda vilka rutter som får ökad tung trafik kopplat till utvecklingen av 

logistikcentret och trafikintensiva verksamheter samt utreda om 

genomfarter i centrala delar eller närliggande lokalgatunätet riskerar att 

belastas. 

 utreda om möjligheterna till samordnad varudistribution för den 

kommunala verksamheten har förbättrats så att det är ett konkurrens-

kraftigt alternativ. 
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Stadsutveckling runt kollektivtrafiken 

Nya bostadsområden, handelsområden och verksamheter ska i 

första hand lokaliseras nära tåg- eller bussförbindelser, för en 

hållbar och jämlik tillgänglighet 

 

Kommunen vill uppnå: 

Principen gäller för större bostadsområden inom tätorterna, inte för glesare 

bebyggelse eller enskilda gårdar på landsbygden. Lokalisering av ny 

bebyggelse nära befintliga kollektivtrafik-förbindelser ska eftersträvas i den 

mån det går eftersom det är samhällsekonomiskt mest fördelaktigt att nyttja 

den redan befintliga infrastrukturen istället för att bygga nytt. Stadsutveckling 

runt kollektivtrafiken främjar inte bara hållbara resor, utan också ett jämlikt 

trafiksystem där även de som inte har råd eller som väljer att inte äga bil 

erbjuds god tillgänglighet.  

Om det inte finns tillräckligt med exploaterbar mark nära tågstationer och 

busshållplatser ska eftersträvas att nya bussförbindelser finns på plats så tidigt 

som möjligt för nya områden, helst när de första flyttar in eller börjar arbeta 

där. Med nära menas ett gångavstånd på maximalt 600-800 meter, eller som 

mest cirka 7-10 minuters promenad. Kommunen ansvarar i första hand för att 

infrastrukturen byggs för kollektivtrafiken och att kollektivtrafiken har goda 

förbindelser med gång- och cykelvägnätet. Regionen genom Västtrafik 

ansvarar för att erbjuda en attraktiv kollektivtrafik. 

Kommunen arbetar med att: 

 i första hand lokalisera nya områden så god tillgänglighet till tåg- eller 

bussförbindelser uppnås vid beslut kring framtida stadsutvecklings-

områden. 

 säkerställ dialog med Västtrafik så att kollektivtrafikens förutsättningar 

ingår i planhanteringen för nya exploateringar redan från början för att 

undvika konflikter i senare planeringsstadier och i utformningsfaserna. 

 verka för att Västtrafik utvidgar busstrafiken tidigt för framtida 

utbyggnadsområden, gärna så att den är på plats när det nya området har 

inflyttning eller verksamhetsstart. 

 säkerställa att gång- och cykelvägnätet har goda förbindelser till och från 

tågstationer och övrig kollektivtrafik. 
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Accelererad omställning till fossilfria fordon 

Kommunen ska aktivt stötta och engagera näringsliv och andra 

aktörer till att skapa förutsättningar för en omställning till fossilfria 

fordon i samhället i stort samtidigt som kommunens verksamheter 

ska föregå med gott exempel 

 

Kommunen vill uppnå: 

Kommunen ska utifrån sina möjligheter verka för att näringsliv och andra 

aktörer bygger infrastruktur för fossilfria fordon vid viktiga målpunkter. Lika 

viktigt är det att kommunen driver på exempelvis fastighetsägare att sätta upp 

laddplatser eller ordnar bil- och cykelpooler för sina hyresgäster, samt 

engagera näringsliv och andra aktörer att ställa om till fossilfria fordon.  

Kommunen ska föregå med gott exempel och bygger utefter behov 

infrastruktur för fossilfria fordon till de egna verksamheterna. Den 

kommunala fordonsflottan ska successivt bli helt oberoende av fossila 

bränslen och i den takt det är möjligt gäller målet alla personbilar, 

arbetsmaskiner och andra fordon som ägs eller leasas av kommunen.   

Kommunens anställda uppmuntras att använda hållbara transportmedel i 

tjänsten, i linje med Policy för möten och resor. För att underlätta 

omställningen ska kommunen föregå med gott exempel genom att till 

exempel tillgängliggöra tjänstecyklar, erbjuda förmånscyklar, subventionera 

kollektivtrafikkort eller införa ellådcyklar inom lämpliga delar av den 

kommunala verksamheten. I upphandlingar av varor och tjänster som kräver 

omfattande transportarbete ska successivt strängare klimatkrav ställas på 

transporterna, med målet att alla samhällsbetalda transporter ska vara 

fossilfria 2030.  

Kommunen arbetar med att: 

 ta fram laddinfrastrukturplan för utomstående aktörer och för den egna 

verksamheten.  

 kontinuerligt följa upp kommunens Policy för möten och resor. 

 se till att fossilfria fordon successivt köps in eller leasas till den 

kommunala verksamheten allt eftersom det är möjligt. 

 definiera varor och tjänster som kräver omfattande transporter och 

successivt öka klimatkrav i upphandlingarna av dessa. 

 aktivt stötta näringsliv och fastighetsägare i utvecklingen mot 

användandet av fossilfria fordon för dess anställda, kunder eller 

hyresgäster. 
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Fokusområde 2  

- Hållbart resande i såväl tätort som på landsbygd 
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Prioritering av gång-, cykel och kollektivtrafik inom tätorterna 

Gång-, cykel och kollektivtrafik ska prioriteras för resor inom 

kommunens tätorter vilket i första hand görs genom prioritet i 

korsningar, genare stråk och ökat utrymme i gaturummet 

 

Kommunen vill uppnå: 

Sedan långt tillbaka har biltrafiken varit prioriterad i gaturummet. Kommunen 

ska framåt arbeta för att gång, cykel och kollektivtrafiken blir ett enkelt 

alternativ till bilen inom tätorterna där avstånden i regel är korta. Inom 

Falköpings tätort ska det finnas ett sammanhängande och gent gång- och 

cykelvägnät med starka och väl kommunicerade huvudstråk och i övriga 

tätorter prioriteras utpekade skolvägar. I huvudstråket och de utpekade 

skolvägarna ges gång och cykel prioritet och säker passage i korsningar. Vid 

ny-, till- och ombyggnad av kommunens infrastruktur ska genare väg med 

färre hinder och bättre bytesmöjligheter för dem som kombinerar gång, cykel 

och kollektivtrafik prioriteras samtidigt som de ges ökat utrymme i 

gaturummet.  

En beprövad och kostnadseffektiv metod som kan tillämpas i syfte att göra 

gång, cykel och kollektivtrafik konkurrenskraftigare är att planera genare väg 

för dessa trafikslag jämfört med biltrafiken. Här leds biltrafiken runt på 

huvudgatorna och genomfartsmöjligheter på lokal-gatorna stängs eller görs 

mindre attraktiva genom hastighetssänkande åtgärder medan gående, 

cyklister och om möjligt även bussarna får en genare förbindelse. Bussar kan 

ges signalprioritet i korsningar med höga flöden och i övrigt eftersträvas gena 

stråk. 

Kommunen arbetar med att: 

 ta fram en gång- och cykelpolicy som syftar till att kartlägga och åtgärda 

viktiga stråk för gång och cykel där resultaten följs upp regelbundet 

genom att exempelvis upprätta cykelbokslut som redovisas i berörd 

nämnd. 

 regelbundet genomföra flödesmätningar för alla trafikslag inklusive 

gående och cyklister vid viktiga kopplingar och knutpunkter med 

kontinuerliga mätstationer eller med periodiska mätningar för att kunna 

rikta resurserna effektivt. 

 genomföra resvaneundersökning efter regelbundet intervall för att följa 

upp utvecklingen vad gäller att öka andelen hållbara resor. 

 

Hållbart stråk resecentrum – centrum – Ållebergs center 

Resecentrum – centrum – Ållebergs center är viktiga målpunkter 

som ska kopplas samman i ett stråk som gör det gent, snabbt och 

lätt att förflytta sig till fots, på cykel och med kollektivtrafiken 
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Kommunen vill uppnå: 

Tillgängligheten med bil till de tre målpunkterna är redan god och därför 

behöver den inte förbättras ytterligare. Vad gäller gång, cykel och 

kollektivtrafiken fungerar stråket mindre bra i nuläget och dessa trafikslag 

behöver bättre förutsättningar för att kunna bli ett attraktivare alternativ till 

bilen. Stråket mellan målpunkterna måste förstärkas och tydliggöras samt att 

tillgängligheten och trafiksäkerheten för gång, cykel och kollektivtrafik 

mellan målpunkterna förbättras. 

Kommunen arbetar med att: 

 ta fram en visions- och handlingsplan för stråket. 

 

Gång- och cykelleder till eller mellan mindre tätorter 

Satsningar på gång- och cykelleder för de mindre tätorterna görs 

utifrån bedömd nyttjandepotential, vilket kan innebära enklare 

cykelleder utanför statliga vägar eller gång- och cykelbanor utmed 

statliga vägar 

 
Kommunen vill uppnå: 

Fördelen med gång- och cykelbanor utmed statliga vägar är att Trafikverket 

har väghållaransvar och ansvarar för drift och underhåll. Nackdelen är långa 

ledtider och ofta höga byggkostnader. För utbyggnad av gång- och cykelbana 

utmed statlig väg krävs att den lyfts upp av Kommunalförbundet så den 

inkluderas i regional infrastrukturplan där den sedan konkurrerar som en i 

mängden om en begränsad budget. Om cykelförbindelser till mindre 

tätorterna ska bli verklighet inom en rimlig framtid krävs därför att 

kommunen satsar på alternativa lösningar för att bygga egna gång- och 

cykelleder.   

Fokus ska ligga på de gång- och cykelförbindelser till och mellan mindre 

tätorter som har störst nyttjandepotential och där en sträckning utanför statliga 

vägar är genomförbar. Här bör hänsyn tas till att elcykeln utökar det 

acceptabla cykelavståndet. En sträckning längs med tåglinjer och luftburna 

elledningar kan vara en möjlighet för vissa förbindelser med hänsyn till mark-

åtkomsten. För att underlätta kan delvis lägre standard väljas, vilket kan 

betyda mindre bredd, ingen asfalt eller belysning och inte heller 

vinterväghållning. Samtidigt ska kommunen även arbeta för att gång- och 

cykelbanor utmed statliga vägar inkluderas i den regionala 

infrastrukturplanen vad gäller förbindelser som har högre chanser att byggas 

eller förbindelser där kommunala gång- och cykelleder inte är genomförbara.  
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Kommunen arbetar med att: 

 ta fram en nyttjandepotentialstudie över vilka sträckor av gång- och 

cykelbanor alternativet enklare cykelleder som är rimliga att bygga ut 

utanför tätorterna utifrån förväntat antal cyklister i förhållande till 

kostnaden. Här anges också vilka sträckor som bör byggas av 

Trafikverket respektive kommunen. 

 utreda möjligheten med gång- och cykelleder av enklare standard utan 

belysning och vinterväghållning som anläggs utanför Trafikverkets 

vägområde, när kommunen vill möjliggöra utbyggnad av gång- och 

cykelmöjligheter i snabbare takt. 

 långsiktigt arbeta mot Kommunalförbundet så att Falköpings angivna 

gång- och cykelbanor utmed statliga vägar lyfts upp för prioritering i 

regional infrastrukturplan. 

 

Attraktiv kollektivtrafik i viktiga pendlingsstråk 

Kommunens viktiga pendlingsstråk ska stärkas genom att 

möjligheten till byten med tåg och bussar förbättras för en attraktiv 

kollektivtrafik med regelbundna och täta turer 

 

Kommunen vill uppnå: 

Viktiga pendlingsstråk enligt SCB är i första hand stråken till och från 

Skövde, Skara och Tidaholm, men även Ulricehamn, Lidköping, Vara, 

Jönköping och Göteborgsregionen. ”Hela resan”-perspektivet är avgörande 

för en attraktiv kollektivtrafik, vilket inte enbart inkluderar  själva tåg- eller 

bussresan utan också vägen till och från tågstationen eller busshållplatsen 

samt väntetiden. För att kunna gå eller cykla till tågstationer och 

busshållplatser inom tätorterna på ett tryggt och säkert sätt krävs gång- och 

cykelbanor eller trafiksäkra vägar med lite trafik, bra siktförhållanden och 

lägre hastigheter.  

Vid hållplatsen eftersträvas väderskydd, sittplatser, information om avgångar 

och cykelparkeringar med möjlighet till ramlåsning. För att göra det enklare 

att kombinera bil och kollektivtrafik ska pendelparkeringar finnas på 

strategiska platser i kommunen. De goda kommunikationsmöjligheterna som 

Falköping har i egenskap av järnvägsknut för Västra stambanan och 

Jönköpingsbanan är en av kommunens största styrkor och ska utnyttjas till 

fullo. Stationsorterna Floby, Falköpings tätort och Stenstorp ska vara trygga, 

ha hög vistelsekvalitet och allmän god standard, samt bra gång- och 

cykelförbindelser och cykelparkeringar. 
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Kommunen arbetar med att: 

 inventera de tre stationsområdena och samverka med de parter som berörs 

för att vidta åtgärder i miljön som hanterar identifierade brister och bidrar 

till ökad trivsel. 

 inventera anslutningar för gång och cykel till tågstationerna och 

busshållplatserna inom tätorterna och åtgärda osäkra platser. 

 samverka med Västtrafik för en förbättrad standard vid busshållplatserna 

som ligger utanför tätorterna. 

 samverka med Västtrafik för att hitta rätt placering för pendelparkeringar 

och att bygga ut nya när behovet uppstår. 

 verka gentemot Västtrafik för regelbundna och täta avgångar och 

optimerade bytestider mellan tåg och buss till viktiga pendlingsmål (som 

exempelvis Skaraborgs sjukhus). 

 

Regelbunden stadstrafik för hela Falköpings tätort 

Regelbunden stadstrafik ska nå hela Falköpings tätort, sett även 

utifrån den växande tätorten 

 

Kommunen vill uppnå: 

Stadsbusslinjenätet ska successivt utvidgas och optimeras i takt med att 

tätorten expanderar. Stadstrafiken ska vara tillförlitlig och ha tillräckligt täta 

avgångar för att upplevas som en attraktiv resmöjlighet, även när en avgång 

missas. Den ska ha bra framkomlighet på hela linjesträckningen. Om möjligt 

ska region- och stadstrafiken samspela inom tätorten så att högre turtäthet 

uppnås med befintliga resurser. 

Kommunen arbetar med att: 

 föra en dialog med Västtrafik och verka för en anpassning av stadstrafiken 

till viktiga målpunkter allt eftersom tätorten växer. 

 tillsammans med Västtrafik och trafikoperatören detaljstudera och sedan 

utföra de åtgärder för bättre bussframkomlighet som identifierades i 

kommunens utredning Plan för ökad andel hållbara resor. 
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Fokusområde 3  

- Trafiksäkerhet och trygghet för ökad rörlighet 

 

 

 

 

 

  



 17 

Trygga allmänna platser 

För att minska de upplevda hindren för att gå, cykla och resa 

kollektivt ska kommunen åtgärda platser som känns otrygga, där 

kommunen har rådighet över marken 

 

Kommunen vill uppnå: 

En del i att medborgarna ska kunna gå, cykla och åka kollektivt är att det ska 

kännas tryggt att röra sig ute. Alla ska kunna känna tryggheten att kunna röra 

sig fritt i kommunen, vilket är extra viktigt för dem som inte har egen bil. För 

att den upplevda tryggheten ska anses som god är det viktigt att det finns bra 

belysning, att sikten är god, att andra människor rör sig i närheten samt att det 

är helt och rent i omgivningen.  

Kommunen arbetar med att: 

 kartlägga vilka platser inom kommunens rådighet som upplevs som 

otrygga och sedan genomföra trygghetsskapande åtgärder. 

 se över var belysning saknas utmed kommunala gång- och cykelbanor och 

komplettera där det behövs. 

 

Säkra stråk för gång och cykel 

På kommunens gång- och cykelvägnät ska trafiksäkerheten höjas 

genom separering av oskyddade trafikanter från biltrafiken på 

trafikintensiva gator, säkra passager och korsningar, samt god 

belysning 

 

Kommunen vill uppnå: 

Huvudstråken ska ha god standard, vara gena och ha enhetlig utformning så 

att de är lätta att känna igen och känns naturliga att använda. Gående och 

cyklister ska i första hand vara separerade från biltrafiken och för att minska 

risken för konflikter bör gångtrafikanterna i normalfall separeras från 

cykeltrafiken. Korsningar eller cirkulationsplatser där gång- och cykelbanan 

plötsligt tar slut och cyklisterna hänvisas till övergångställen för gående eller 

bilkörfält för att kunna passera utgör en stor säkerhetsrisk och ska undvikas. 

Nya korsningar eller cirkulationsplatser ska byggas med som minst upphöjda 

cykelpassager och övergångsställe men med cykelöverfarter där biltrafiken 

har väjningsplikt också för cyklisterna när det bedöms lämpligt.  
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Befintliga korsningar och cirkulationsplatser åtgärdas i kontinuerlig takt. 

Trafiksäkerheten för gående och cyklister på cykelpassager och 

övergångsställen ska vid behov ökas genom anläggning av mittrefuger, bra 

belysning och hastighetssänkande åtgärder. Det ska finnas god belysning på 

gång- och cykelbanorna för att öka tryggheten, särskilt där de inte ligger i 

direkt anslutning till en upplyst gata.  

Beläggningen ska vara av så god kvalitet att gående och cyklister upplever 

det som bekvämt  och säkert att gå och cykla. Hög kvalitet på drift och 

underhåll av huvudstråken ska säkerställas. Driften ska ha så hög prioritet att 

det går att gå och cykla året om och prioriteringslista för vinterunderhåll ska 

ge huvudstråken minst samma prioritet vid snöröjning som gatorna. Lika 

viktig är kvaliteten på beläggningen, drift och underhåll för att minimera 

risken för halk- och fallolyckor. 

Kommunen arbetar med att: 

 kartlägga korsningspunkter som idag inte är trafiksäkra där gång- och 

cykelbanenätet korsar bilvägar och ta fram en prioriteringslista över de 

platser som behöver åtgärdas.  

 komplettera befintlig skyltning. 

 regelbundet analysera cykelvägarnas behov av asfaltering, drift och 

underhåll. 

 fortsatt bygga ut infrastrukturen så att alla huvudstråk och cykelbanor får 

god belysning. 

 

Trafik på oskyddade trafikanters villkor 

På bostadsgator, i centrum och på andra platser där många rör sig 

ska trafiken ske med anpassade hastigheter för att öka 

trafiksäkerhet och livskvalitet 

 

Kommunen vill uppnå: 

Vid en trafikolycka är kollisionshastigheten den mest avgörande faktorn för 

oskyddade trafikanter. Därför handlar trafiksäkerhetsarbete i tätort mycket 

om biltrafikens hastighet där hastigheten ska spegla gatornas funktion. Enligt 

SKR och Trafikverkets handbok Rätt fart i staden ska lokalgator inom tätorter 

vanligtvis anses vara mjuktrafikrum och därmed präglas av låga hastigheter 

samt goda möjligheter att korsa körbanan. Platser där särskilt många 

oskyddade trafikanter eller barn och unga rör sig, såsom centrala 

shoppinggator eller mindre gator framför skolentréer, ska klassas som 

integrerat frirum i vilket fotgängare och cyklister prioriteras. För att hålla god 
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kvalitetsnivå ska hastighetsbegränsningen bestämmas utifrån om det är ett 

mjuktrafikrum eller ett integrerat trafikrum.  

För att hastighetsgränserna ska efterlevas måste gatorna ha rätt utformning. 

Hastighetssänkande åtgärder ska användas vid behov. Det kan handla om 

avsmalningar av körbanan, upphöjda övergångsställen och cykelpassager, 

förhöjda korsningar, fartgupp eller cirkulationsplatser. För att uppnå önskade 

hastighetsnivåer behövs även en effektiv och problemorienterad 

hastighetsövervakning inom vägnätet.  

Kommunen arbetar med att: 

 ta fram en hastighetsplan för tätorterna med förslag på reviderade 

hastighets-begränsningar.  

 utreda behovet av trafiksäkerhetsåtgärder i en trafiksäkerhetsplan där barn 

och unga särskilt beaktas.   

 samverka med polisen och peka ut gator och sträckor där problemen med 

hastighets-överträdelser är särskilt stora från trafiksäkerhetssynpunkt. 

 

Trafiksäkerhet för barn och ungdomar 

Barn och ungdomar ska ges möjlighet att inom tätorterna nå 

skolor, förskolor och andra kommunala verksamheter på vägar 

som är säkra och trygga för gående och cyklister 

 

Kommunen vill uppnå: 
Barn och ungdomars färdigheter i trafiken är begränsade vilket medför att de 

är särskilt utsatta. Därför ska stor hänsyn tas till deras perspektiv i de miljöer 

där de vistas. Barnens skolvägar ska vara så pass säkra att de själva kan gå 

eller cykla till skolan, vilket bidrar till en bättre hälsa och 

koncentrationsförmåga i skolan.  

Gaturummet runt skolorna ska vara utformat med hänsyn till barn och 

ungdomars förutsättningar och specifika behov. På vägar runt skolor och på 

andra viktiga stråk ska trafiksäkerheten höjas genom separering av oskyddade 

trafikanter från biltrafiken, säkra passager och korsningar samt god belysning. 

Principen gäller inom tätorterna där kommunen är väghållare medan säkra 

och trygga vägar för gående och cyklister på landsbygden istället kan utgöras 

av vägar med mindre trafik, goda siktförhållanden och när det är möjligt, 

anpassad hastighet. Även runt andra kommunala verksamheter och 

anläggningar som riktar sig till barn och ungdomar, såsom sportanläggningar, 

ska trafiksäkerheten för dessa grupper särskilt beaktas. 
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Kommunen arbetar med att: 

 kontinuerligt inventera och förbättra trafiksäkerheten vid alla skolor och 

förskolor. 

 inkludera andra kommunala anläggningar i inventeringen, där 

trafiksäkerheten för barn och unga särskilt ska beaktas. 

 genomföra en konsekvensanalys över trafiksäkerheten för barn och unga 

när detaljplaner tas fram som omfattar byggnader och anläggningar vars 

verksamhet övervägande är riktad mot dessa grupper. 

 kontinuerligt följa upp olycksstatistiken och integrera den i planeringen. 

 

Beteendepåverkan för trafiksäkerhet och hållbart resande 

Falköpings kommun ska satsa på beteendepåverkansåtgärder för 

ökad trafiksäkerhet och hållbart resande 

 

Kommunen vill uppnå: 

Åtgärder som påverkar resebeteendet och val av färdsätt ska användas i högre 

uträckning än idag eftersom de är ett viktigt komplement till 

infrastrukturåtgärder. Det ska bli standard att kombinera viktiga 

infrastrukturprojekt med riktad kommunikation och olika typer av 

påverkansåtgärder ska användas för att nå ut bredare till befolkningen. Det 

kan vara information, utbildning, marknadsföring och kampanjer. Aktiviteter 

kan omfatta information kring hälsofördelarna av att gå och cykla, utdelning 

av reflexer till cyklister, temadagar (Europeiska mobilitetsveckan), 

utbildningar (trafiksäkerhetsutbildningar i skolan, "lär dig cykla" kurser för 

vuxna) eller prova-på-kampanjer (testresenärer kollektivtrafik, ”byt bilen mot 

lådcykel”).  

Att vi människor har lättare att bryta vanor när det sker en större förändring i 

livet kan användas genom att påverkansinsatser inriktas på dessa tidpunkter, 

exempelvis när en person börjar skolan, flyttar hemifrån eller till en ny stad, 

får barn eller byter jobb. Inflyttningspaket med cykelkarta, busslinjekarta, 

prova-på-bussbiljetter eller liknande och som skickas automatiskt till 

nyinflyttade är en beprövad metod i många kommuner. Kampanjerna och 

utbildningarna ska inte enbart vända sig till barn och oskyddade trafikanter 

utan också riktas direkt till vuxna och/eller bilister. Kampanjer kan vara ”inga 

onödiga bilresor”, ”inom Falköpings tätort är det löjligt nära till det mesta”, 

”rätt fart i staden” eller ”aktiv skolväg ger bättre skolresultat”. Samverkan 

inom kommunens skolor, arbetsplatser och andra verksamheter är viktig för 

att uppmuntra dem till att stödja hållbart resande. 
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Kommunen arbetar med att: 

 förstärka sitt arbete med påverkansåtgärder och särskilt satsa på åtgärder 

i samband med invånarnas livsförändringar. 

 säkerställa kontinuerliga insatser för att sprida olika typer av 

”trafikkunskap” och höja medvetenheten i skolor och på arbetsplatser 

(Program aktiva skolvägar, Program cykelvänlig arbetsplats). 

 utse en ansvarig koordinator och definiera en årlig budget för utbildnings-

, informations- och marknadsföringsåtgärder. 
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Fokusområde 4  

-Tillgänglig och attraktiv stad 
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Inkluderande planeringsprocesser 

I viktiga planeringsprocesser ska kommunen inkludera 

samhällsgrupper som annars har svårt att komma till tals, för att 

främja ett jämlikt och jämställt trafiksystem 

 

Kommunen vill uppnå: 

Exempel på processer där dialoger med medborgarna är särskilt viktiga är i 

planeringsstadiet innan lösningarna redan är fixerade, till exempel vid samråd 

för detaljplaner, inför större projekt eller om standarder tas fram där olika 

perspektiv är viktiga. Samhällsgrupper som ofta har svårt att få gehör för sina 

perspektiv är exempelvis barn och ungdomar, personer med nedsatt rörelse- 

eller orienteringsförmåga, nysvenskar och pensionärer. Beroende på 

planeringsprocess ska berörda grupper inkluderas med hjälp av passande 

metoder som gör det lätt att delta. Det kan till exempel betyda att valda 

mötestider anpassas efter olika livssituationer, istället för stor-möten kan 

också ”lättare” och målgruppsinriktade dialogformer användas samt att andra 

språk än svenska används i kommunikationen. Efteråt ska kommunen även 

ge återkoppling till de inkluderade grupperna för att främja delaktighet och 

förebygga frustration. I utformningen av allmänna platser ska hänsyn tas till 

olika målgruppers intressen och behov av tillgänglighet. Det offentliga 

rummet ska vara tydligt och orienterbart för alla. 

Kommunen arbetar med att: 

 ta fram rekommendationer för passande dialogmetoder för olika 

samhällsgrupper och kommunicera dem internt. 

 ta fram kommunikationsrutiner för större infrastrukturprojekt för att 

tydliggöra när dialog ska hållas och med vilka grupper. 

 samverka med Västtrafik för att tillgänglighetsanpassa busshållplatser. 

 

Funktionella och attraktiva gaturum  

Gaturummet ska dimensioneras och utformas efter sin funktion. 

Där många oskyddade trafikanter rör sig ska attraktiva 

vistelsemiljöer erbjudas 

 

Kommunen vill uppnå: 

En livfull och attraktiv stad kännetecknas av ett levande centrum. Trafiken 

påverkar i hög grad hur attraktivt det är att vistas där. I Falköping tätorts 
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centrum och andra platser där många oskyddade trafikanter rör sig ska 

attraktiva vistelsemiljöer erbjudas. Utformning och ytfördelning ska stämma 

överens med gatans funktion och skyltad hastighet för att trafikanterna 

instinktivt ska förstå och välja den hastighetsnivå som gatan är avsedd för. 

Lokalgator inom tätorterna har både en vistelse- och en trafikfunktion och här 

präglas gaturummet av lägre hastigheter och trafiksäkra passager.  

Platser där många oskyddade trafikanter eller barn och unga rör sig, såsom 

centrala shoppinggator eller mindre gator framför skolentréer har i första hand 

en vistelsefunktion där gående och cyklister är tydligt prioriterade. 

Vistelsemiljöer skapas genom att omvandla ineffektivt använda ytor vilket 

kan ske genom avsmalning av överdimensionerade gator, omvandling av 

parkeringsplatser med låg beläggning eller uppgradering av oattraktiva torg 

eller gatuhörn. Attraktiva vistelsemiljöer kan till exempel vara lekparker, 

bilfria zoner eller gångfartsområden. Även element som breddade trottoarer, 

uteserveringar, grönska och möblering bidrar till gaturummets attraktivitet. 

Kommunen arbetar med att: 

 identifiera element som ger vägledning rörande vilka delar av vägnätet 

som har vilken funktion och formulera principer som säkerställer en 

passande gatuutformning och platsfördelning mellan trafikslagen. 

Principerna används sedan vid ny-, till- och ombyggnad av kommunens 

infrastruktur. 

 kartlägga områden där många oskyddade trafikanter rör sig och peka ut 

åtgärder som gör vistelsemiljön mer attraktiv. 

 vid all förtätning eller ombyggnation utvärdera om det avsatta 

gaturummet är proportionerligt disponerat och omfördela ytorna vid 

behov. 

 

Effektiv och tidsreglerad bilparkering  

Parkeringsbeläggningen i centrum ska balanseras i takt med att 

staden förtätas så att eventuell överkapacitet kan omvandlas för att 

skapa en attraktivare miljö att vistas i. 

 

Kommunen vill uppnå: 

För att stötta ett levande centrum med konkurrenskraftig handel ska den 

begränsade ytan inom stadskärnan användas på ett effektivt sätt. Målet är ett 

centrum som lockar besökare med attraktiva vistelsemiljöer och god 

tillgänglighet för kunder, där det är lätt för besökare att hitta en 

parkeringsplats. Parkeringsbeläggningen i centrum ska vara i balans så att 
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eventuell överkapacitet kan omvandlas för att skapa en attraktivare miljö att 

vistas i. På sikt ska parkering på allmän platsmark i centrum minska och 

främst ske på kvartersmark där så är möjligt. Ytor kan då frigöras till förmån 

för attraktiva vistelsemiljöer vilket skapar plats för bredare gång- och 

cykelvägar samt attraktiva grönytor med lek- och sittmöjligheter som lockar 

kunder. 

Tidsreglering ska användas för att öka omsättningen av eftertraktade 

parkeringsplatser och på så sätt göra det enklare att hitta en ledig plats. 

Enhetlig tidsreglering används för att skapa tydlighet i hur det är tillåtet att 

parkera. Detta gynnar handeln eftersom fler kunder kan använda samma 

parkeringsplats nära butiken, istället för att den blockeras av en och samma 

bil i många timmar, ibland flera dagar. Samtidigt hänvisas boende och 

verksamma till parkeringar i närområdet under tider när många besöker 

centrum. Acceptabla gångavstånd till parkering ges av Falköpings 

parkeringspolicy. 

Kommunen arbetar med att: 

 kontinuerligt följa upp beläggningen på parkeringarna inom centrum och 

vid över-beläggning tillämpas i första hand tidsreglering för att öka 

omsättningen på de platser som finns. Överskottsparkeringar kan 

användas för exempelvis förtätning eller vistelsemiljöer, planteringar och 

möblering eller tillfälliga arrangemang. 

 se över tidsregleringar i centrum för en enhetlig tidsreglering. 

 säkerställa systematisk parkeringsövervakning för att minska felparkering 

i centrum. 

 inventera vägvisningen till relevanta parkeringsområden för besökare, 

samåknings- och pendelparkeringar samt komplettera där det behövs för 

att minska söktrafiken. 

 

Lättillgänglig och säker cykelparkering 

Vid viktiga målpunkter och för all nybyggnation ska lättillgänglig 

och säker cykelparkering säkerställas nära entréer 

 

Kommunen vill uppnå: 

Kommunen har olika roller beroende på typ av målpunkt, om den ingår i 

kommunens verksamhet eller ej, om det rör sig om allmän platsmark eller 

kvartersmark. För den egna verksamheten och vid viktiga målpunkter ska 

kommunen säkerställa lättillgänglig och säker cykelparkering nära entrén 

vilket kan vara vid egna verksamheter, centrum, resecentrum, större 



 26 

arbetsplatser eller vid sjukhus. Vid privat ny-, till- och ombyggnad ska 

kommunen tillämpa parkeringspolicyn och lyfta cykelparkeringsfrågan under 

hela processen via detaljplan till bygglov och fram till själva byggnationen. 

Cykelparkeringen ska ligga närmare entrén jämfört med bilparkeringen. 

Strategiskt placerade cykelpumpar, som är en uppskattad service för cyklister, 

bör placeras vid utvalda större målpunkter och väderskydd ska uppmuntras. 

Med lättillgänglig och säker cykelparkering används den definition som finns 

i parkeringspolicyn. 

Kommunen arbetar med att: 

 kartlägga de cykelparkeringar som finns vid kommunala verksamheter 

eller andra viktiga målpunkter och inventera placering, kvalitet av 

cykelställ, kapacitet, beläggning samt vid behov bygga ny cykelparkering 

eller rusta upp den som finns. 

 skapa rutiner för hur övergivna cyklar och cykelvrak tas omhand när de 

står parkerade i cykelställ på allmän platsmark i tätortscentrum och vid 

tågstationer. 

 fortlöpande tillämpa parkeringspolicyn för all nybyggnation, kommunen 

lyfter frågan om cykelparkering tidigt i planprocessen och verkar för att 

högkvalitativ cykelparkering skapas. 

 följa upp och utvärdera parkeringspolicyn.  
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Genomförande 
Kommunledningsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen har en 

ledande och stödjande roll i arbetet med att genomföra trafikstrategin. 

Trafikstrategins genomförande säkras och integreras i kommunens 

styrsystem genom att kopplas tydligt till den ordinarie budgetprocessen. De 

två förvaltningarna ansvarar för att genomförandet av trafikstrategins innehåll 

lyfts in i budgetprocessen. Utifrån strategins punkter under rubrikerna 

”kommunen arbetar med” tas en gränsdragningslista med 

ansvarsförhållanden fram.  

Utbildning, medborgardialog och informationsinsatser för alla åldrar och 

målgrupper är viktiga verktyg i arbetet. Samverkan både internt inom 

kommunen och med externa aktörer är nyckeln till framgång. 

 

Uppföljning 
Genomförandet av trafikstrategin ska följas och styras ur ett helhets- och 

framtidsperspektiv. Trafikstrategin följs upp i beredningen för hållbar 

samhällsplanering förslagsvis en gång om året alternativt vid behov.  

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet ska följa arbetet ur ett socialt 

perspektiv för att säkerställa att mobilitetsomställningen på lång sikt gynnar 

alla invånares välmående och jämlikhet . 

Resultaten av uppföljningen tas med till budgetprocessen årligen. 

Trafikstrategin ska aktualitetsprövas varje mandatperiod. 

För att utveckla kommunens arbete med trafikfrågor ska kommunen fortsatt 

ha dialog och omvärldsbevakning genom att agera med näringsliv, 

civilsamhälle och akademi.  
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 Alla nämnder 

Hyresbostäder AB 

Trafikstrategi 

Delegationsbeslut 

Förslag på Trafikstrategi remitteras till samtliga nämnder, med svar senast 1 

juni 2022. 

Delegationsbeslut enligt  

Enligt kommunstyrelsens delegationsbestämmelser antagna 19 januari 2022, 

§ 6. 

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har 

arbetat gemensamt med att ta fram en trafikstrategi för Falköpings kommun.  

I trafikstrategin samordnas trafikfrågor och samhällsplanering i kommunens 

långsiktiga och övergripande planering. Strategin beskriver hur 

trafiksystemet i tätorten bör utformas för att stötta samhällsutvecklingen i 

riktning mot kommunens mål och hantera avvägningar mellan 

konkurrerande intressen samt mellan trafikslagen.  

Processen med att ta fram trafikstrategin har löpt på sedan hösten 2021, och 

efter insamling av material internt och externt har nu en remissversion 

färdigställts. Det insamlade materialet, resultat från workshops samt dialoger 

ligger till grund för innehållet i strategin. Dialoger har internt förts med alla 

förvaltningar, externt med unga kommunutvecklare, funktionshinderrådet, 

pensionärsrådet, SMS och polisen. I december genomfördes en fysisk 

medborgardialog samt digitala enkäter riktade till medborgarna, åkerier och 

till Aktiv handel.     

Alla nämnder samt Hyresbostäder AB ges möjlighet att lämna synpunkter på 

förslaget. Yttranden skickas till kommunledningsförvaltningen senast den 1 

juni 2022. Meddela om förlängd svarstid behövs. 

 

 

Linda Karelid 

Kanslichef 



 

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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2022-05-04 
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§ 26 Dnr 2022/00028  

Svar på remiss från kommunstyrelsen om ändring av 
allmänna lokala ordningsföreskrifter  

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskotts förslag till 
beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att ställa sig bakom 

 ändringarna i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Falköpings 

 kommun.        

Sammanfattning 

Förslag på ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter har arbetats fram 

av kommunledningsförvaltningen och samhällsskydd Mellersta Skaraborg. 

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen bedömer att de allmänna lokala 

ordningsföreskrifterna inte berör de egna verksamheterna i någon högre grad 

och nämnden föreslås att ställa sig bakom dokumentet. Förslaget till beslut 

leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden, varför 

beslut om finansiering inte behöver tas. Inför mötet skickades förslaget till 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter med bilagan Förbudsområde alkohol-

förtäring Falköping samt förvaltningschefens tjänsteutlåtande och kommun-

ledningskansliets delegationsbeslut som bilagor till kallelsen.      

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunledningskansliet            

 



 

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen 

 

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) 

2022-04-20 

KAN 2022/00028  
 

 

 

 
 

  

Tjänsteutlåtande om svar på remiss från kommun-
styrelsen om ändring av allmänna lokala ordnings-
föreskrifter  

Förslag till beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att ställa sig bakom 

ändringarna i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Falköpings 

kommun.         

Bakgrund 

Förslag på ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter har arbetats fram 

av kommunledningsförvaltningen och samhällsskydd Mellersta Skaraborg. 

Under framtagande av förslag på förändringar i dokumentet har dialog förts 

med Polismyndigheten.  

Förvaltningens bedömning 

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen bedömer att de allmänna lokala 

ordningsföreskrifterna inte berör de egna verksamheterna i någon högre 

grad.  

Finansiering 

Förvaltningsns förslag till beslut leder inte till ngåra direkta ekonomiska 

konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande – Svar på remiss från kommunstyrelsen om ändring av 

allmänna lokala ordningsföreskrifter, 2022-04-20 

 Delegationsbeslut – Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter, 

2022-03-22 

 Förbudsområde alkoholförtäring Falköping, 2022-03-21 

 Kommunledningsförvaltningens förslag till allmänna lokala 

ordningsföreskrifter för Falköpings kommun, 2022-03-21       

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 



 

  2(2) 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Lilja 

Förvaltningschef 



 

 

 

 

 

 
 

Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Falköpings 

kommun  
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Typ av styrdokument Lokala ordningsföreskrifter  

Beslutsinstans Kommunfullmäktige 

Fastställd  XXX 

Diarienummer XXX 

Giltighetstid F.r.o.m 1 mars 2021 

Dokumentet gäller för Samtliga medborgare i kommunen 

Dokumentansvarig Kanslichefen 

Tidpunkt för 
aktualitetsprövning 

En gång varje mandatperiod 
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Innehåll 
"Klicka här och skriv rubrik"  ................. Fel! Bokmärket är inte definierat. 
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Lokala ordningsföreskrifter för Falköpings 
kommun 
Falköpings kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen 

(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att 

meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). 

 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

§ 1 

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig 

plats finns i 3 kap. ordningslagen. 

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om 

hur den allmänna ordningen i Falköpings kommun ska upprätthållas. 

Bestämmelserna i 17 § har till syfte att hindra att människors hälsa eller 

egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor. 

 

§ 2 

Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är 

offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 1–4 i ordningslagen om inte 

annat anges. Bestämmelsen i  17 § 21 § är även tillämplig på (icke 

offentliga platser i kommunen) andra än offentliga platser inom 

kommunen.   

 

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller även 

kommunens föreskrifter om torghandel.  

Stora Torget, Trätorget och Köttorget utgör allmänna försäljningsplaser 

för vilka också gäller kommunens föreskrifter om torghandel.  

 

§ 3 

Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska, 

med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden 

jämställas med offentlig plats: 

- För allmänheten upplåtna anläggningar för lek, idrott, camping eller 
friluftsliv, badplatser, skolgårdar, järnvägsområden och 
begravningsplatser enligt bilagd förteckning.  
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Följande platser som är upplåtna för allmänheten: 

- Till allmänheten av kommunen upplåtna lekplatser 

- Idrottsplatser, anlagda rekreationsområden och motionsspår  

- Förskole- och skolgårdar under icke verksamhetstid 

- Områden för camping 

- Badplatser 

- Järnvägstationsområden 

- Begravningsplatser 

- Slalombackar.  

 

 

§ 4 

Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första 

stycket, 11 §, 20 § och 21 § i dessa föreskrifter bör kommunen ges 

tillfälle att yttra sig. 

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg ska yttra sig över 20-21 §§. 

Tekniska nämnden ska yttra sig över § 7, § 10 första stycket och § 11.  

 

Lastning av varor m.m. 

§ 5 

Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är 

ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att 

allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller 

dålig lukt.  

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 

brandsläckningsutrustning och utrymningsvägar blockeras eller att 

framkomligheten för blåljusorganisationer begränsas (så att 

räddningstjänstens arbete hindras).  

Inte heller får trafiken på platsen onödigt hindras eller störas. 

 

Schaktning, grävning m.m. 

§ 6 

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av 

fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se 
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till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga 

olägenhet. 

Det får inte heller ske så att brandposter, brandsläckningsutrustning och 

utrymningsvägar blockeras eller att blåljusorganisationers arbete hindras.  

Arbetena ska märkas ut på ett säkert sätt och inte heller får trafiken på 

platsen onödigt hindras eller störas. Vidare ska särskild hänsyn tas till 

gång- och cykeltrafik. 

 

Störande buller 

§ 7 

Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex. 

stenkrossning, pålning och nitning får inte ske utan polismyndighetens 

tillstånd. 

 

Containrar, byggställning mm  
8 §  

Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container som ska ställas upp på 

en offentlig plats är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller 

nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.  

Ägaren, eller nyttjanderättshavare, till containrar, byggnadsställningar eller 

liknande objekt som ska ställas upp på en offentlig plats ska söka tillstånd 

från polisen enligt 3 kap. 1 §  OL. Container eller byggställningen mm ska 

märkas ut på ett säkert sätt och inte heller får trafiken på platsen onödigt 

hindras eller störas. Vidare ska särskild hänsyn tas till gång och 

cykeltrafik.  

Vid utplacering av containrar, byggställningar och andra sådana objekt ska 

brandskyddsaspekter beaktas.  

Det får inte heller ske så att brandposter, brandsläckningsutrustning och 

utrymningsvägar blockeras eller att framkomligheten för 

blåljusorganisationer begränsas.  

 

Markiser, flaggor och skyltar 

§ 9 

Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över 

en gångbana på lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre 

höjd än 4,50 meter. 
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Markiser, flaggor, skyltar, banderoller och liknande anordningar får inte 

sättas upp på lägre höjd över marken så att den del av anordningen som 

hänger ner över en gångbana har lägre höjd än 2,50 meter, och den del 

som hänger över en körbana inte har lägre höjd än 4,50 meter.  

Affischering 

§ 10 

Polismyndighetens tillstånd krävs för att sätta upp affisch, annons eller 

annat sådant anslag på eller över offentlig plats eller på husvägg, staket, 

vägbro, kopplingsskåp, stolpar, eller liknande, som vetter mot offentlig 

plats. Även gatuskyltar så som trottarpratare eller liknande kräver 

polismyndighetens tillstånd innan de sätts upp på offentlig plats.  

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra 

liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål.  

Tillstånd behövs inte heller för näringsidkare för att sätta upp annonser 

och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på 

byggnad där rörelsen finns.  

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av 

polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller 

liknande som vetter mot offentlig plats. 

Gatuskyltar så kallade trottoarpratare, samt annan skyltning får inte sättas 

upp på offentlig plats utan tillstånd av polismyndigheten. 

Tillstånd behövs dock inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller 

andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller 

krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra 

tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där 

rörelsen finns.  

 

Högtalarutsändning 

§ 11 

Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till 

personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande 

utan tillstånd av polismyndigheten. 

 

Förtäring av alkohol 

§ 12 
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Alkoholhaltiga drycker med en alkoholhalt överstigande 3,5 

volymprocent får inte förtäras på följande offentliga platser: lekplatser, 

parker, torg, parkeringar, järnvägstationsområden, idrottsanläggningar 

eller badplatser inom markerat område, se kartor i bilaga 1.  

Spritdrycker, vin, starköl och folköl får inte förtäras inom områden som 

framgår av bilagd lista.  

 

Camping 

§ 13 

Camping utanför anordnade campingplatser får inte ske på offentlig 

plats.  

Camping får inte ske på Hästgärdet eller området vid Motionscentralen 

utan tillstånd från kommunen eller arrendatorn av Mössebergs Camping.  

 

Hundar 

§ 14 

Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande 

eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa 

bestämmelserna i 15 §.  

Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad 

person, servicehund- och signalhund för funktionshindrad person eller för 

polishund i tjänst. 

 

§ 15 

Hundar ska alltid hållas kopplade på offentlig plats i kommunens tätorter 

med undantag av de områden där kommunen anordnat hundrastplatser.  

Hund ska hållas kopplad i motionsspår till vilka allmänheten har tillträde. 

När en hund inte hålls kopplad enligt ovan, ska den ha halsband på sig med 

ägarens namn, adress, telefonnummer eller annan godkänd märkning.  

Hundar får inte bada på badplatser. 

På offentlig plats i kommunens tätorter ska föroreningar efter hund plockas 

upp. 
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Hundar ska hållas kopplade inom områden som utgör försäljningsplats 

medan torghandel pågår, samt i de parker eller planeringar som framgår 

av bilagd lista under tiden den 1 april – 30 september. 

Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte 

inom inhägnade områden. 

När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens 

namn, adress och telefonnummer.  

Hundar får inte vistas på begravningsplats eller badplats. Skogssjön ska i 

sin helhet betraktas som badplats. 

§ 

Inom områden med sammanhängande bebyggelse ska föroreningar efter 

hund plocka upp.  

 

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor samt sprängning 
och skjutning med eldvapen m.m.  
 

§ 16 

Det är inom samtliga tätorter i Falköpings kommun endast tillåtet att 

använda pyrotekniska varor under påskafton, valborgsmässoafton och 

nyårsafton klockan 20.00 - 01.00 efterföljande dag.  

Under övriga tider på året krävs alltid tillstånd från polismyndigheten.  

Avfyringsplats och nedslagningsplats får inte vara närmare bostadsbyggnad 

än 25 meter. 

 

§ 17 

Det är alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 

meter från sjukvårdsinrättning eller äldre- och omsorgsboenden.  
 

Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter från 

sjukhuset i Falköping respektive Falbygdsklinikerna samt äldre- och 

handikappboendet inom kvarteret Läkare, Bergsliden 1,2 och 13, Trätorgets 

äldreboende samt Ranliden i Falköping, Kataringården i Torbjörntorp, 

Frökindsgården i Kinnarp, Alvershus i Åsarp, Björktuna och Vårdcentrum i 

Stenstorp, Elvagården i Vartofta samt Vårdcentrum och Vilskegården i 

Floby. 
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Tillstånd av polismyndighet krävs för att få använda pyrotekniska varor på 

platser (gäller även andra platser än offentliga) i syfte att förhindra att 

människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av 

pyrotekniska varor. Tillståndsplikten gäller inom områden med 

sammanhållen bebyggelse som inte omfattas av förbudet i ovanstående 

stycke i Falköping, Broddetorp, Floby, Gudhem, Kinnarp, Odensberg, 

Stenstorp, Torbjörntorp, Vartofta, Yllestad, Åsarp och Åsle vid alla 

tidpunkter utom påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton mellan 

klockan 20.00 och 01.00 efterföljande dag.  

Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska varor 

på offentlig plats inom områden med sammanhållen bebyggelse i Falköping, 

Broddetorp, Floby, Gudhem, Kinnarp, Odensberg, Stenstorp, Torbjörntorp, 

Vartofta, Yllestad, Åsarp och Åsle i syfte att upprätthålla den allmänna 

ordningen.  

 

§ 18 

Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med 

eldvapen samt kolsyre-, luft, fjädervapen eller motsvarande som avses i 2 

kap. 1 § andra stycket vapenlagen. 

Paintballvapen får inte användas på de platser som anges i § 2 och 3 i 

dessa förskrifter.  

 

Ridning och löpning 

§ 19 

Ridning får inte ske i markerade löp- eller skidspår. Löpning får inte ske i 

markerade skidspår när spåren är iordningställda.  

Ridning får inte ske i iordningsställda löp- eller skidspår på Mösseberg 

eller Ålleberg annat än när spåret också är markerat som ridspår. På 

sistnämnda spår får inte ridning ske i iordningställt skidspår.  

 

Avgift för att använda offentlig plats 

§ 20 

För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt 

med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder 

som har beslutats av kommunfullmäktige. 
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Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 

§ 21 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §§, 10 § 

första stycket, 11-19 §§  kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § 

andra stycket ordningslagen.  

I ordningslagen finns också bestämmelser om polismyndighetens rätt att 

utfärda förelägganden och rätt att förverka egendom.  

----------------------------------------------------------------------------------------
----- 

Denna kommunala författning ersätter författningen 2012:18. 
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DELEGATIONSBESLUT 1 (1) 

2022-03-22 

KS 2021/00125  
 

 

 

 
 

 Samtliga nämnder 

Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter  

Delegationsbeslut 

1 Förslag på ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter skickas på 

remiss till samtliga nämnder med svar senast den 1 juni 2022.     

Delegationsbeslut enligt  

Enligt kommunstyrelsens delegationsbestämmelser antagna 19 januari 2022, 

§ 6. 

Bakgrund 

Förslag på ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter har arbetats fram 

av kommunledningsförvaltningen och samhällsskydd Mellersta Skaraborg. 

Under framtagande av förslag på förändringar i dokumentet har dialog förts 

med Polismyndigheten. 

Ett underlag har tidigare sänts på remiss till nämnderna. På grund av att 

omfattande förändringar dock har gjorts därefter ges samtliga nämnder nu på 

nytt möjlighet att inkomma med synpunkter innan fullmäktige fattar beslut. 

Meddela kommunledningsförvaltningen om förlängd svarstid behövs. 

 

 

 

Linda Karelid 

Kanslichef 



 

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen 

 

Anna Carlsson   Nämndsekreterare      anna.carlsson@falkoping.se  
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kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 

 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) 

2022-05-05 

KAN 2022/00011  
 

 

 

 
 

  

Tjänsteutlåtande om anmälan av delegationsbeslut 
april 2022, kompetens- och arbetslivsnämnden 

Förslag till beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att godkänna delegations-

beslut för perioden 2022-04-01 – 2022-04-30.           

Sammanfattning  

Beslut som fattas med stöd av gällande delegationsordning anmäls till 

kompetens- och arbetslivsnämnden.  

Delegationslistor 

Stöd- och försörjningsenheten, april 2022 782 

Personal/anställningar – visstid, april 2022 22 

Personal/anställningar – tillsvidare, april 2022 3   

Bakgrund 

Beslut som fattas med stöd av gällande delegationsordning anmäls till 

kompetens- och arbetslivsnämnden månadsvis.  

Beslutsunderlag 

Handlingarna finns tillgängliga för kompetens- och arbetslivsnämnden under 

sammanträdet.        

 

 

 

Anna Carlsson 

Nämndsekreterare 
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