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Dnr 2022/00185

Hälso- och sjukvårdsavtal med Västra
Götalandsregionen med tillhörande överenskommelser
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta reviderat hälso- och
sjukvårdsavtal med Västra Götalandsregionen med tillhörande
överenskommelser.
2 Avtalet ska gälla från och med den 1 januari 2023 och ersätter tidigare
avtal beslutat av kommunfullmäktige den 27 mars 2017, § 34.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra
Götaland reglerar samverkan och ansvar för de personer som har behov av
hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunen och Västra
Götalandsregionen (VGR). På uppdrag av det Politiska samrådsorganet,
(SRO), har Hälso- och sjukvårdsavtalet uppdaterats och reviderats inför ny
avtalsperiod. Skaraborgs kommunalförbund har beslutat att rekommendera
samtliga medlemskommuner att anta reviderat hälso- och sjukvårdsavtal med
tillhörande överenskommelser.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 51/2022
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-08
Socialnämnden § 33/2022
Protokollsutdrag från Skaraborgs Kommunalförbund § 6/2022 – Beslut om
att rekommendera kommunerna att anta förslag till Hälso- och
sjukvårdsavtal
Missiv till förslag om Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande
överenskommelser
Förslag Hälso- och sjukvårsavtal med tillhörande överenskommelser

Paragrafen skickas till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

Hälso- och sjukvårdsavtal med Västra
Götalandsregionen med tillhörande överenskommelser
Förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta reviderat hälso- och
sjukvårdsavtal med Västra Götalandsregionen med tillhörande
överenskommelser.
2 Avtalet ska gälla från och med den 1 januari 2023 och ersätter tidigare
avtal beslutat av kommunfullmäktige den 27 mars 2017, § 34.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra
Götaland reglerar samverkan och ansvar för de personer som har behov av
hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunen och Västra
Götalandsregionen (VGR). På uppdrag av det Politiska samrådsorganet,
(SRO), har Hälso- och sjukvårdsavtalet uppdaterats och reviderats inför ny
avtalsperiod. Skaraborgs kommunalförbund har beslutat att rekommendera
samtliga medlemskommuner att anta reviderat hälso- och sjukvårdsavtal med
tillhörande överenskommelser.
Bakgrund
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra
Götaland reglerar samverkan och ansvar för de personer som har behov av
hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunen och Västra
Götalandsregionen (VGR). På uppdrag av det Politiska samrådsorganet,
(SRO), har Hälso- och sjukvårdsavtalet uppdaterats och reviderats inför ny
avtalsperiod. Samtidigt har underavtal och överenskommelser med koppling
till Hälso- och sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen ställer krav på att
samverkan ska regleras i överenskommelse, också reviderats. Nationellt
pågår ett omställningsarbete där både kommunal och regional primärvård är
navet i vården och samspelar med socialtjänsten. Målet med omställningen
är att patienten får en god, nära, samordnad och hälsofrämjande vård och är
delaktig utifrån sina förutsättningar och preferenser. Förändringar har gjorts
med syfte att lyfta fram den omställning som sker och för att få avtalet att
hålla över tid med fokus på personcentrerat förhållningssätt.
Kansliavdelningen Kommunledningsförvaltningen
Linda Karelid Kanslichef
linda.karelid@falkoping.se
Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 521 81 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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Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser har varit ute
på remiss under hösten 2021. Ett stort antal synpunkter har skickats in och
under januari och februari 2022 har avtal och överenskommelser bearbetats
utifrån synpunkterna. Genomgående har förtydligande gjorts i både hälsooch sjukvårdsavtal och i överenskommelserna kring personcentrerat
förhållningssätt, patientsäkerhet samt samverkan och tillit. Ett tillägg som
gjorts är att Barnkonventionen har lyfts in. Förtydligande har även gjorts
kring att primärvård omfattas av två huvudmän och att kommunens hälsooch sjukvård är en del av primärvården.
Den 24 februari 2022 ställde sig det Politiska samrådsorganet (SRO) bakom
förslaget till Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser
och rekommenderade respektive huvudman att besluta i enlighet med
förslaget.
Skaraborgs kommunalförbund har vid direktionsmöte den 11 mars 2022, § 6,
beslutat att rekommendera kommunerna i Skaraborg att anta reviderat Hälsooch sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser.
För att besluten ska tas på samma nivå inom Västra Götalandsregionen har
Västkom föreslagit att besluten ska fattas av kommunfullmäktige i alla
kommuner.
Kommunstyrelsen har remitterat förslaget till socialnämnden som är den
nämnd som är berörd av ärendet. Socialnämnden har behandlat ärendet den
27 april, § 33, och föreslår kommunfullmäktige anta reviderat hälso- och
sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser.
Förvaltningens bedömning
Mot bakgrund av att socialnämnden ställer sig bakom förlag på avtal föreslår
kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige antar reviderat hälsooch sjukvårdsavtal med Västra Götalandsregionen med tillhörande
överenskommelser.
Kommunledningsförvaltningen har genom kontakt med Västra
Götalandsregionen fått information om att avtalet ska gälla från och med 1
januari 2023.
Finansiering och ekonomiska konsekvenser
Förslaget bedöms inte innebära några förändringar vad gäller ekonomiska
konsekvenser jämfört med nuvarande avtal.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-08
Socialnämnden § 33/2022
Protokollsutdrag från Skaraborgs Kommunalförbund § 6/2022 – Beslut om
att rekommendera kommunerna att anta förslag till Hälso- och
sjukvårdsavtal
Missiv till förslag om Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande
överenskommelser.
Förslag Hälso- och sjukvårsavtal med tillhörande överenskommelser
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Beslutet ska skickas till
regionstyrelsen@vgregion.se med hänvisning till diarienummer: RS 202200967
Socialnämnden

Linda Karelid
Kanslichef
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Socialnämnden

§ 33

2022-04-27

Dnr 2022/00064

Besvarande av remiss från kommunstyrelsen avseende
Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande
överenskommelser
Socialnämndens beslut
1 Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat hälso- och
sjukvårdavtal med tillhörande överenskommelser.
Sammanfattning
På uppdrag av det politiska samrådsorganet, SRO, har Hälso- och
sjukvårdsavtalet uppdaterats och reviderats inför ny avtalsperiod. Samtidigt
har underavtal och överenskommelser med koppling till Hälso- och
sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen ställer krav på att samverkan ska regleras
i överenskommelse, också reviderats. Nationellt pågår ett omställningsarbete
där både kommunal och regional primärvård är navet i vården och samspelar
med socialtjänsten. Målet med omställningen är att patienten får en god,
nära, samordnad och hälsofrämjande vård och är delaktig utifrån sina
förutsättningar och preferenser.
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser har varit ute
på remiss under hösten 2021. Ett stort antal synpunkter har skickats in och
under januari och februari 2022 har avtal och överenskommelser bearbetats
utifrån synpunkterna. Genomgående har förtydligande gjorts i både hälsooch sjukvårdsavtal och i överenskommelserna kring personcentrerat
förhållningssätt, patientsäkerhet samt samverkan och tillit. Ett tillägg som
gjorts är att Barnkonventionen har lyfts in. Förtydligande har även gjorts
kring att primärvård omfattas av två huvudmän och att kommunens hälsooch sjukvård är en del av primärvården.
Den 24 februari 2022 ställde sig det Politiska samrådsorganet (SRO) bakom
förslaget till Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser
och rekommenderade respektive huvudman att besluta i enlighet med
förslaget.
Skaraborgs Kommunalförbund har vid direktionsmöte 2022-03-11 beslutat
att rekommendera kommunerna i Skaraborg att anta reviderat Hälso- och
sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser.
Kommunstyrelsen har genom delegationsbeslut 2022-04-04 gett
socialnämnden möjlighet att yttra sig inför beslut i Kommunfullmäktige.
Socialnämnden föreslås besluta att föreslå Kommunfullmäktige att anta
reviderat hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser.
Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott, SNAU § 108/2022
Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Socialnämnden

2022-04-27

Checklista barnkonventionen
Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen
Delegationsbeslut om remiss
Protokollsutdrag från Skaraborgs Kommunalförbund § 6/2022 – Beslut om
att rekommendera kommunerna att anta förslag till Hälso- och
sjukvårdsavtal
Missiv till förslag om Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande
överenskommelser.
Förslag Hälso- och sjukvårsavtal med tillhörande överenskommelser
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Skaraborgs Kommunalförbund
(19)

Protokollsutdrag

9

Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte

§ 6/22
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande
överenskommelser
SKBKF2021.0067

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte

2022-03-11

6/22

Beslut

Skaraborgs Kommunalförbund rekommenderar kommunerna i
Skaraborg att anta reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande
överenskommelser.
Bakgrund

Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra
Götaland reglerar samverkan och ansvar för de personer som har behov
av hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunen och Västra
Götalandsregionen (VGR).
På uppdrag av det politiska samrådsorganet, SRO, har Hälso- och
sjukvårdsavtalet uppdaterats och reviderats inför ny avtalsperiod.
Samtidigt har underavtal och överenskommelser med koppling till Hälsooch sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen ställer krav på att samverkan ska
regleras i överenskommelse, också reviderats.
Nationellt pågår ett omställningsarbete där både kommunal och regional
primärvård, är navet i vården och samspelar med socialtjänsten. Målet
med omställningen är att patienten får en god, nära, samordnad och
hälsofrämjande vård och är delaktig utifrån sina förutsättningar och
preferenser.
Förändringar har gjorts med syfte att lyfta fram den omställning som sker
och för att få avtalet att hålla över tid med fokus på personcentrerat
förhållningssätt.
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser har varit
ute på remiss under hösten 2021. Ett stort antal synpunkter har skickats
in och under januari och februari 2022 har avtal och överenskommelser
bearbetats utifrån synpunkterna. Den 24 februari 2022 ställde sig det
Politiska samrådsorganet (SRO) bakom förslaget till Hälso- och
sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser och rekommenderade
respektive huvudman att besluta i enlighet med förslaget.
Ett huvudavtal med tillhörande överenskommelser
I samband med revideringen har det tydliggjorts hur avtal och
överenskommelser mellan kommunerna i länet och VGR är kopplade till
varandra. Det är viktigt att hälso- och sjukvårdavtalet med tillhörande
överenskommelser läses som en helhet.

Skaraborgs Kommunalförbund
(19)

Protokollsutdrag
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I de fyra lagstadgade överenskommelserna enligt hälso- och
sjukvårdslagen finns de avtalstexter som är specifika för aktuellt
samverkansområde/målgrupp såsom samverkansansvar och
ansvarsfördelning.
-

Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunal primärvård i Västra
Götaland.
Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälsooch sjukvård.
Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk och beroende.
Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och
nödvändig tandvård.

Sammanfattning av förslag
Genomgående har förtydligande gjorts i både hälso- och sjukvårdsavtal
och i överenskommelserna kring personcentrerat förhållningssätt,
patientsäkerhet samt samverkan och tillit. Barnkonventionen har lyfts in.
Förtydligande har även gjorts kring att primärvård omfattas av två
huvudmän och att kommunens hälso- och sjukvård är en del av
primärvården.
En stor mängd synpunkter har inkommit från remissinstanserna, vilket
tyder på ett stort engagemang. Det har varit en utmaning att ta hand om
motstridiga synpunkter, som exempel förkorta eller förlänga avtalets
längd. Några remissinstanser har önskat en högre detaljeringsgrad och
andra en lägre. Flera av synpunkterna kommer att tas om hand i det
fortsatta länsgemensamma utvecklingsarbetet.
Länsgemensam uppföljning, analys och utveckling
Under arbete med Färdplan, Hälso- och sjukvårdsavtalet och
överenskommelserna har utvecklingsområden identifierats. De kommer
omhändertas för att omsättas i Färdplan länsgemensam strategi för god
och nära vård. Utvecklingsområdena kommer redovisas löpande på
vardsamverkan.se. Genom länsgemensam uppföljning och analys följs
både avtal och utveckling i sin helhet.
Handlingar
Missiv Hälso- och sjukvårdsavtalet och tillhörande överenskommelser.pdf
Förslag Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser.pdf

Skickas till
Skaraborgs Kommunalförbunds medlemskommuner
VästKom

Missiv Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser

Missiv

Förslag till Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande
överenskommelser
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra
Götaland reglerar samverkan och ansvar för de personer som har behov av
hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunen och Västra
Götalandsregionen (VGR).
På uppdrag av det politiska samrådsorganet, SRO, har Hälso- och
sjukvårdsavtalet uppdaterats och reviderats inför ny avtalsperiod. Samtidigt
har underavtal och överenskommelser med koppling till Hälso- och
sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen ställer krav på att samverkan ska regleras i
överenskommelse, också reviderats.
Nationellt pågår ett omställningsarbete där både kommunal och regional
primärvård, är navet i vården och samspelar med socialtjänsten. Målet med
omställningen är att patienten får en god, nära, samordnad och
hälsofrämjande vård och är delaktig utifrån sina förutsättningar och
preferenser.
Förändringar har gjorts med syfte att lyfta fram den omställning som sker och
för att få avtalet att hålla över tid med fokus på personcentrerat
förhållningssätt.

Ett huvudavtal med tillhörande överenskommelser
I samband med revideringen har det tydliggjorts hur avtal och
överenskommelser mellan kommunerna i länet och VGR är kopplade till
varandra. Det är viktigt att hälso- och sjukvårdavtalet med tillhörande
överenskommelser läses som en helhet.
I de fyra lagstadgade överenskommelserna enligt hälso- och sjukvårdslagen
finns de avtalstexter som är specifika för aktuellt
samverkansområde/målgrupp såsom samverkansansvar och
ansvarsfördelning.
-

Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunal primärvård i Västra
Götaland.
Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård.
Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk och beroende.
Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och
nödvändig tandvård.

Det finns ytterligare avtal och överenskommelser som regleras i annat
sammanhang.
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Sammanfattning av förslag
Genomgående har förtydligande gjorts i både hälso- och sjukvårdsavtal och i
överenskommelserna kring personcentrerat förhållningssätt, patientsäkerhet
samt samverkan och tillit. Barnkonventionen har lyfts in. Förtydligande har
även gjorts kring att primärvård omfattas av två huvudmän och att
kommunens hälso- och sjukvård är en del av primärvården.
En stor mängd synpunkter har inkommit från remissinstanserna, vilket tyder
på ett stort engagemang. Det har varit en utmaning att ta hand om motstridiga
synpunkter, som exempel förkorta eller förlänga avtalets längd. Några
remissinstanser har önskat en högre detaljeringsgrad och andra en lägre. Flera
av synpunkterna kommer att tas om hand i det fortsatta länsgemensamma
utvecklingsarbetet.
Del A: Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet och tillhörande
•
•
•
•
•

Avtalstiden är förändrad från 3,5 år till 4 år.
Möjligheten att förlänga avtalet har ändrats från 2 år till 3 år.
Uppsägningstiden är förändrad från 12 månader till 18 månader.
Ansvarsförhållande, primärvårdens hälso- och
sjukvårdsuppdrag/specialiserad vård
Samlat information kring SIP, informationsöverföring och planering

Del B: Hälso- och sjukvårdsavtalet
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunal hälso- och sjukvård är en del av primärvården.
Kompletterat med Primärvårdens grunduppdrag under lagstiftning
Patientens fasta vårdkontakt ska utses där den huvudsakliga vården ges.
Fast läkarkontakt och fast vårdkontakt ska tillsammans stärka patientens
ställning.
Tillsammans utgör professioner från de båda huvudmännen det team som
ansvarar för att ge en god och säker hälso- och sjukvård till målgruppen
Förtydligat att ansvaret för rehabilitering ska följa hälso- och
sjukvårdsavtalet.
Kommunens möjlighet att bistå VGR i enskilda fall är utökad till att även
omfatta dagtid helg, tidigare enbart kväll och natt.
Regionen ska erbjuda samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL för
personer som vistas i hem för vård och boende, HVB, eller hem för viss
annan heldygnsvård.
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Del C: Överenskommelser
Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunernas primärvård i Västra
Götaland

•
•
•

Gemensamt ansvar kring lokal samverkan bl.a. genom närområdesplan
med bilaga
Regionen ska ge möjlighet till fast läkarkontakt i primärvård
Tillgänglighet till läkare hela dygnet

Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård
•
•
•
•

Patienter som inte längre har behov av slutenvårdens resurser ska så snart
som möjligt skrivas ut
Målet är att patienten får vård på rätt vårdnivå
Tydliggörande kring förutsättningar för kommunens betalningsansvar
kopplat till den regionfinansierade öppenvården
Betalningsmodellen kvarstår

Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk och beroende
•
•
•
•

Omfattar samtliga kommunala och regionala verksamheten som möter
målgruppen
Tydliggöranden gällande ansvarsfördelning för respektive huvudman samt
för gemensamma ansvarsområden
Större fokus på individen och dess behov
Gemensamma texter har lyfts till A och B delen

Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och
nödvändig tandvård
•

N-Tandvårds åldersgräns är förändrad, gäller numera från det år den
enskilde fyller 24 år

Länsgemensam uppföljning, analys och utveckling
Under arbete med Färdplan, Hälso- och sjukvårdsavtalet och
överenskommelserna har utvecklingsområden identifierats. De kommer
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omhändertas för att omsättas i Färdplan länsgemensam strategi för god och
nära vård. Utvecklingsområdena kommer redovisas löpande på
vardsamverkan.se. Genom länsgemensam uppföljning och analys följs både
avtal och utveckling i sin helhet.

Fortsatt beslutsgång
SRO har den 24 februari, 2022 ställt sig bakom reviderat hälso- och
sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser och rekommenderar
samtliga parter att var för sig besluta om att anta reviderat hälso- och
sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser.

Datum:

Datum:

Johnny Magnusson, Ordförande SRO,
Ordförande Regionstyrelsen

Axel Josefsson, Vice ordförande SRO,
Göteborgsregionens kommunalförbund
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Del C, Samverkan om munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård

FÖRSLAG
AVTAL

Hälso- och sjukvårdsavtal
Huvudavtal med tillhörande överenskommelser (bilagor).
Reglerar samverkan och ansvar för hälso- och sjukvård mellan
länets 49 kommuner och region Västra Götaland.
Bilagor:
Överenskommelse Läkarmedverkan inom kommunal primärvård i Västra Götaland
Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och
personer med missbruk och beroende
Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård

 Avtal
Överenskommelse

Läsanvisningar
Detta avtal består av Hälso- och sjukvårdsavtalet (huvudavtal) med fyra
tillhörande överenskommelser (bilagor). Avtalet är indelat i tre delar:
•

Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet och
tillhörande överenskommelser

•

Del B, Hälso- och sjukvårdsavtalet

•

Del C, Överenskommelser

Del A tillsammans med del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet.
Del A tillsammans med del C utgör fyra lagstadgade överenskommelser.
Hälso- och sjukvårdsavtalet, del B, ligger till grund för överenskommelserna
Syftet med den här uppdelningen är att skapa en struktur där lagreglerad
samverkan mellan kommun och Västra Götalandsregionen finns samlad.
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Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet och tillhörande överenskommelser

Del A, Gemensam avtalstext för Hälsooch sjukvårdsavtalet och tillhörande
överenskommelser
Del A innehåller avtalsområde som är gemensam för alla överenskommelser
och Hälso- och sjukvårdsavtalet. Dessa texter är av generell och allmän
karaktär. Avtal och överenskommelser utgår från Socialstyrelsens termbank
för termer och begrepp.

Inledning
Länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen (VGR) har sedan 1999
reglerat samverkan och ansvarsfördelning för områden båda huvudmännen
har hälso- och sjukvårdsansvar för i ett Hälso- och sjukvårdsavtal.
Revideringen inför ny avtalsperiod har även omfattat andra
avtal/överenskommelser som är lagreglerade för huvudmännen, dessa ingår
som överenskommelser till Hälso- och sjukvårdsavtalet.
Nationellt pågår ett omställningsarbete där både kommunal och regional
primärvård, vidare i dokumenten kallat primärvård är navet i vården och
samspelar med socialtjänsten. Målet med omställningen är att patienten får en
god, nära, samordnad och hälsofrämjande vård och är delaktig utifrån sina
förutsättningar och preferenser.
Utifrån hälso- och sjukvårdsavtalet, Färdplan - länsgemensamma strategin för
god och nära vård och tydliggörande av primärvårdsuppdraget i hälso- och
sjukvårdslagen ska en gemensam analys och uppföljning löpande tas fram.
Genom länsgemensam uppföljning och analys samt fortsatt arbete med
identifierade utvecklingsområden fördjupas det gemensamma
utvecklingsarbetet. Målsättningen är att kunna följa utvecklingen mot en god
och nära vård och följsamheten till hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande
överenskommelser.
Hälso- och sjukvårdens medicinska, digitala och tekniska utveckling får som
följd att den hälso- och sjukvård som ges i öppen vård och i hemmet förändras
över tid. Primärvårdens hälso- och sjukvårdsuppdrag omfattas av två
huvudmän och avser vanligt förekommande hälso- och sjukvårdsinsatser både
enkla och komplexa som på ett patientsäkert sätt kan utföras utan särskilda
medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens.
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Regionen har ansvar för specialiserad vård som kräver särskilda medicinska
eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens även om insatsen utförs
av primärvården.
Den gemensamma politiska viljeinriktningen med Hälso- och sjukvårdsavtalet
fokuserar på individens behov framför att söka skarpa gränser mellan
huvudmännens ansvarsområden. Gränsdragning ner på detaljnivå i alla
situationer skapar organisatoriska mellanrum som kan leda till att patienten
inte får sina behov av hälso- och sjukvård tillgodosedda.
Följande politiska prioritering har varit vägledande i framtagandet av Hälsooch sjukvårdsavtalet:
•

Vad blir bäst för patienten?

•

Vad är bästa sättet att använda våra skattemedel ur ett samhälls/invånarperspektiv?

•

Behöver vi överenskommelser eller avtal för att stödja detta?

Avsikten är att Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser
ska ge de förutsättningar som behövs för samverkan och personcentrerad vård
över huvudmannagränserna.
Parallellt med revideringen av Hälso- och sjukvårdsavtalet har en ”Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård”* tagits fram. Färdplanen
innehåller de områden som huvudmännen gemensamt prioriterat att
kraftsamla kring för att tillsammans utveckla hälsa, vård och omsorg i Västra
Götaland fram till 2030.
*LÄS MER
Färdplan Nära vård - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se)

Syfte
Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland ska ligga till grund för en god
och säker vård för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser
från både kommunen och VGR. Avtalet ska beskriva ansvarsförhållandet
mellan VGR och kommunerna i Västra Götaland samt stärka och främja
samverkan och samarbete mellan parternas vårdgivare så att resultatet bidrar
till ett tryggt och självständigt liv för den enskilde.
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Värdegrund
En förtroendefull och öppen dialog mellan kommunerna i Västra Götaland och
VGR är en förutsättning för att tillsammans möta framtidens gemensamma
utmaningar.
Samarbetet mellan parterna ska kännetecknas av...
-

ett gemensamt ansvarstagande för patientens bästa.

-

ett respektfullt bemötande mot både patient och medarbetare som
skapar trygghet i vårdkedjan.

-

en tillitsbaserad samverkan där patienten är medskapare och upplever
insatserna som en välfungerande helhet, oavsett vilken av parterna som
utför insatserna.

Parternas gemensamma åtagande innebär
att...
-

barnkonventionen ska beaktas i samverkan när det är aktuellt.

-

säkerställa att detta avtal med tillhörande bilagor implementeras och
görs kända inom de egna verksamheterna.

-

ställa krav på att överenskommelser som VGR och kommunen har
träffat enligt detta avtal även gäller i avtal med upphandlade
entreprenörer enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, samt enligt
lagen om valfrihetssystem, LOV.

-

följa upp efterlevnaden av ingångna avtal.

Personcentrerat förhållningssätt
Alla insatser patienten behöver från respektive huvudman ska planeras,
utvärderas och följas upp tillsammans med patienten. Det ska göras med
respekt och lyhördhet för de erfarenheter, önskemål samt kunskap som
patienten och/eller dennes närstående eller företrädare har.
Det är viktigt att utgå från patientens egna resurser och målsättningar med
insatserna och stärka patientens förutsättningar till egenvård. Verksamheterna
ska underlätta och motivera patienten och/eller närstående att vara delaktiga
kring beslut som rör den egna personen.

Samordnad Individuell Plan, SIP
Den 1 januari 2010 infördes en lagstadgad skyldighet i 16 kap. 4 § hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30), HSL, och i 2 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453),
SoL, som innebär att huvudmännen tillsammans ska upprätta en individuell
plan när den enskilde har behov av insatser från båda huvudmännen. Planen
Sida | 3

Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet och tillhörande överenskommelser
ska upprättas om kommunen, VGR eller den enskilde/närstående bedömer att
den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den
enskilde samtycker till att den upprättas.
Samordnad individuell plan, SIP* ska erbjudas alla oavsett ålder, diagnos,
funktionsnedsättning eller behov och är patientens plan. SIP ger en samlad
beskrivning av den enskildes pågående och planerade insatser, från kommun
och VGR samt andra aktörer.
Planering av den medicinska vården ska genomföras, även om den enskilde
tackar nej till SIP.
I Västra Götaland har VGR och kommunerna fastställt gemensamma riktlinjer
för samordnad individuell plan (SIP).

*LÄS MER
Riktlinje för SIP - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se)

Informationsöverföring och planering
Om patienten har behov av kommunal primärvård i hemmet, förutsätter det
att parterna är överens om ansvarsfördelning samt att nödvändigt
informationsutbyte sker. Patienten ska vara delaktig och medskapare till sin
vård och behandling.
Vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska överenskommelse,
riktlinje och rutin tillämpas*. Ingående parter ska använda den gemensamma
IT-tjänsten där informationsdelning sker.
Kravet på informationsöverföring gäller även vid samverkan utanför in- och
utskrivningsprocessen.
*LÄS MER
Gemensam riktlinje om in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Västra
Götaland, PDF

Bästa tillgängliga kunskap
Vården och insatserna ska bygga på bästa tillgängliga kunskap med
evidensbaserad grund och beprövad erfarenhet. Nationella vård- och
insatsprogrammen berör båda huvudmännens ansvar och målet är att insatser
ska vara kunskapsbaserade, jämlika, resurseffektiva samt av hög kvalitet.
Socialstyrelsens nationella riktlinjer och Västra Götalands länsgemensamma
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styrdokument är stöd för huvudmännen vid prioriteringar och ger vägledning
om vilka insatser som i första hand ska erbjudas för personer som omfattas.

Avtalsparter
Avtalsparter i detta avtal är var och en av kommunerna i Västra Götaland och
Västra Götalandsregionen vilka fortsättningsvis i avtalet benämns som
parterna. Avtalet gäller under förutsättning att beslut tas av regionfullmäktige
respektive kommunfullmäktige.

Avtalets omfattning och uppbyggnad
Detta avtal, fortsättningsvis kallat Hälso- och sjukvårdsavtalet, är ett
huvudavtal för hälso- och sjukvård som kompletterats med lagstadgade
överenskommelser som bilagor. Överenskommelsernas giltighet är direkt
kopplat till huvudavtalets giltighet. Varje överenskommelse är direkt
underställd Hälso- och sjukvårdsavtalet dvs. ingen rangordning mellan dem.
Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar ansvarsfördelning och samverkan inom
de områden där kommunen och VGR har ett gemensamt hälso- och
sjukvårdsansvar enligt 8 kap. 6 § och 12 kap. 1-3 §§, 14 kap. 1§ samt 16 kap 2 §
HSL (2017:30).
Avtalet omfattar även samverkan mellan VGR:s hälso- och sjukvård och
kommunens socialtjänst och vissa andra områden/grupper av betydelse för
samverkan.

Avtalstid
Avtalet gäller under perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. Senast arton månader
innan avtalstiden löper ut har parterna möjlighet att skriftligt säga upp avtalet.
Om ingen part skriftligen sagt upp avtalet förlängs det med tre år i taget med
arton månaders uppsägningstid.

Ändringar och tillägg till avtalet
Vid väsentliga förändringar av förutsättningarna för avtalet kan initiativ till en
översyn tas av det politiska samrådsorganet, SRO.
Ändringar och tillägg i Hälso- och sjukvårdsavtalet gäller efter beslut vunnit
laga kraft hos samtliga parter. Samma hantering gäller vid ändringar och
tillägg i en överenskommelse.

Gemensam samverkansstruktur
Inom Västra Götaland finns en utvecklad samverkan mellan kommunerna och
Västra Götalandsregionen. En gemensam samverkansstruktur med politiskt
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samrådsorgan, SRO, och ledningsgrupp med tjänstepersoner på länsnivå,
Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, delregionala samverkansorgan samt
lokala samverkansgrupper.
Den gemensamma stödstrukturen ska bidra till att förvalta och utveckla
intentionerna som beskrivs i Hälso- och sjukvårdsavtalet samt i Färdplan –
länsgemensam strategi för god och nära vård
Samverkan måste ske på flera organisatoriska nivåer: länsgemensam,
delregional och lokal nivå. Respektive huvudman ska ställa krav på sina
vårdgivare att delta aktivt i samverkan.

Digitalisering och e-hälsa
Gemensamma IT- tjänster
Vård- och omsorg är informationsintensiva verksamheter som förutsätter en
välfungerande informationsförsörjning mellan individer och olika aktörer.
Med hjälp av sammanhållna och användarvänliga IT-tjänster som stödjer ett
personcentrerat förhållningssätt kan informationen överföras på ett säkrare
och effektivare sätt och säkerställa koordinerade insatser till den enskilde.
Varje part har ansvar för att IT-stöd är kända hos berörda verksamheter och
att riktlinjer och rutiner följs.

Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM
Gemensamma strategiska beslut om e-hälsa och informationsförsörjning är
avgörande för att stödja samverkan och gemensamma utvecklingsmål.
2017 tecknade parterna en avsiktsförklaring om Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, VGR (exklusive
tandvården), privata vårdgivare och länets 49 kommuner. FVM kommer att
påverka administrativa processer, standardisering och gemensamma
arbetssätt som ska utvecklas i samverkan.

Uppföljning
Parterna har ett gemensamt ansvar för den länsgemensamma uppföljningen av
Hälso-och sjukvårdsavtalet och tillhörande överenskommelser. VVG ansvarar
för uppföljningsplan för löpande uppföljning.

Avvikelser
Den länsgemensamma rutinen för avvikelsehantering i samverkan* har tagits
fram för att säkerställa att kontinuerlig analys av avvikelser sammanställs och
används för ett systematiskt förbättringsarbete, kunskapsutveckling och
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lärande i samverkan på alla nivåer. Avvikelser i samverkan ska ge ett
gemensamt underlag och integreras i patientsäkerhetsarbete. Gemensamma
händelseanalyser ger ett viktigt stöd till förbättringsarbetet.
Avvikelserna ska hanteras skyndsamt och svar ges till rapportören så snart
händelsen är analyserad och plan för åtgärd finns. Alla parter har ett ansvar för
analys, åtgärder och uppföljning för att förhindra oenighet.
*LÄS MER
Avvikelsehantering - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se)

Oenighet om tolkning av avtal
Alla parter har ett ansvar för att uppfylla intentionerna i avtalet. Vid oenighet
om tolkning eller tillämpning av Hälso- och sjukvårdsavtalet eller
överenskommelser ska det i första hand lösas lokalt och i andra hand
delregionalt inom vårdsamverkan. I de fall oenighet inte kunnat lösas på lokal
eller delregional nivå kan frågan lyftas till länsnivå enligt gemensam riktlinje
“Hantering av oenighet på regional nivå - Vårdsamverkan Västra Götaland
(VVG)”*.
*LÄS MER
Riktlinje Hantering av oenighet på regional nivå Vårdsamverkan Västra Götaland (PDF)
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Del B, Hälso- och sjukvårdsavtalet
Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland.
För att få Hälso- och sjukvårdsavtalet i sin helhet behöver du läsa det
tillsammans med Del A. Del A innehåller avtalstext som är gemensam för
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser.

Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, är den lag som reglerar grundläggande
skyldigheter för VGR och kommunen. Även övriga lagar och förordningar som
berör området ska beaktas.
Hälso- och sjukvårdsansvaret för VGR och kommunen regleras i 8 kap. 6 § och
12 kap. 1-3 §§ samt 14 kap. 1 § HSL (2017:30), och ansvaret omfattar
rehabilitering, habilitering och hjälpmedel samt sjuktransporter och
omhändertagande av avlidna. För tandvård finns särskilda bestämmelser,
tandvårdsförordningen (1998:1338).
Sedan 1 juli 2021 finns ett förtydligande i HSL kring primärvårdens
grunduppdrag, 13a kap. 1 § HSL (2017:30). Primärvård är alla de hälso- och
sjukvårdsinsatser som på ett patientsäkert sätt kan utföras utan särskilda
medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens, 2 kap. 6 §
HSL (2017:30).
Patientgrupper som ingår i kommunernas hälso- och sjukvårdsansvar enligt
12 kap. 1 § HSL (2017:30):
•

Personer i särskilda boendeformer samt bostäder med särskild service
5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första
stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453), SoL.

•

Personer som bor i bostad med särskild service enligt 9 § 8 och 9 § 9
LSS.
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•

Personer under vistelsetiden vid biståndsbedömd dagverksamhet (3
kap. 6 § SoL) samt daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade, LSS.

•

I Västra Götaland har kommunerna ansvaret för hälso- och sjukvård i
hemmet sedan regionbildningen 1999, avtal enligt möjligheten i 12
kap. 2 § HSL (2017:30).

För dessa patientgrupper ska länets kommuner och VGR enligt 16 kap. 1 §,
HSL, sluta avtal om läkarresurser och formerna för samverkan.
För personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk
är VGR och kommunen, genom likalydande bestämmelser i hälso- och
sjukvårdslagen och socialtjänstlagen, skyldig att ha överenskommelse om
samarbete (16 kap. 3 § HSL respektive 5 kap. 8 a § och 9 a § SoL).
Sedan den 1 januari 2020 gäller barnkonventionen som svensk lag (2018:1197
om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter). Barnets
rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som rör barn.
Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård grundar sig
i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård (lag
2017:612).
Vid den samordnade individuella planeringen (SIP-mötet) ska enheterna
upprätta en individuell plan (SIP) i enlighet med bestämmelserna i 16 kap. 4 §
tredje och fjärde styckena hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och 2 kap. 7 §
andra och tredje styckena socialtjänstlagen (2001:453).
Samordnad individuell planering (SIP-möte) ska enligt lagen om samverkan
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (4 kap. 1-3§§) erbjudas den
enskilde, om hen efter utskrivningen behöver insatser från både kommunen
och VGR i form av hälso- och sjukvård eller socialtjänst.
För att stärka individens integritet, självbestämmande och delaktighet
kompletterar patientlagen (2014:821) regelverket för hälso- och sjukvård.

B.2 Gemensamt ansvar och samverkan
Parterna ska i egenskap av sjukvårdshuvudmän erbjuda en hälso- och
sjukvård av god kvalitet samt den kompetens som krävs för att fullgöra sitt
hälso- och sjukvårdsansvar.
För patienter som får kommunal hälso- och sjukvård har parterna alltid ett
gemensamt ansvar genom att kommunen ansvarar för insatser utförda av
sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut medan VGR ansvarar för
insatser utförda av läkare och övriga kompetenser. Tillsammans utgör
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professioner från de båda huvudmännen det team som ansvarar för att ge en
god och säker hälso- och sjukvård till målgruppen.
All hälso- och sjukvård ska utgå från ett personcentrerat förhållningssätt där
patienten ska ges möjlighet att vara medskapare i sin vård och behandling. Om
patienten samtycker kan även närstående vara medskapare.
Parterna har ett gemensamt ansvar för att hälso- och sjukvårdsinsatser
personcenteras och koordineras så att patienten upplever trygghet, säkerhet,
kontinuitet och värdighet.
Patientens vård och behandling sker efter beslut eller ordination.
Huvudprincipen är att parterna var för sig har ett ekonomiskt ansvar för
beslut, ordinationer eller förskrivning som görs av respektive huvudman.
Patientens ska ges möjlighet till fast läkarkontakt inom primärvård enligt
patientlagen (2014:821) 6 kap 3§ för att öka tryggheten för patienten.
Patientens fasta vårdkontakt ska utses där den huvudsakliga vården ges och
ska grundas på patientens medicinska och övriga behov och vilken kompetens
som bäst kan tillgodose det behovet. I samband med utskrivning från sluten
vård ska fast vårdkontakt vara utsedd inom primärvård.
Fast läkarkontakt och fast vårdkontakt ska tillsammans stärka patientens
ställning. *
*LÄS MER
Överenskommelse om läkarmedverkan i kommunal primärvård i Västra Götaland

B.3 Parternas ansvar
Regionens ansvar
Västra Götalandsregionen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård till de som
är bosatta eller som vistas i Västra Götaland. Ansvaret omfattar öppen och
sluten vård, akut och planerad vård.
Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar:
•

Patienter som utan större svårigheter kan besöka VGRs mottagningar
och tillgodogöra sig insatsen. I ansvaret ingår hälso- och sjukvård där
patienten vistas, då insatserna är av tillfällig karaktär.

•

Läkarinsatser i hemmet för patienter som omfattas av den kommunala
primärvården enligt avtal mellan parterna.
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•

Erbjuda samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL för personer
som vistas i hem för vård och boende, HVB, eller hem för viss annan
heldygnsvård.

•

Rehabiliterings- och habiliteringsinsatser inom specialist- samt
primärvård.

•

Handledning och kunskapsöverföring till kommunens personal i vård,
omsorg, rehabilitering samt i hantering av medicintekniska produkter.

•

Specialistvård till patienter inom kommunal primärvård enligt gällande
medicinska riktlinjer, eller enligt upprättad plan eller SIP.

Kommunens ansvar
Kommunal hälso- och sjukvård är en del av primärvården. Kommunen ska
enligt 12 kap. 1 § HSL erbjuda hälso- och sjukvård åt personer med beslut om
särskilt boende, bostad med särskild service samt under vistelsetiden åt
personer med beslut om dagverksamhet enligt SoL och daglig verksamhet
enligt LSS. Kommunen har tagit ansvar för hälso- och sjukvård i ordinärt
boende enligt 12 kap. 2 § HSL.
Kommunal primärvård omfattar vanligt förekommande vårdbehov, både
enkla som komplexa.
Kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret omfattar:
•

Patienter som på grund av somatisk, psykisk eller kognitiv
funktionsnedsättning inte kan ta sig till Västra Götalandsregionens
mottagningar utan större svårighet och där det på grund av insatsernas
omfattning och frekvens motiverar att vården ges i patientens hem.

•

Patienter med behov av hälso- och sjukvårdsinsatser över tid, oavsett
ålder eller diagnos, som kan ges med bibehållen patientsäkerhet i
patientens hem.

•

Patienter som enligt ovanstående punkter har behov av hälso- och
sjukvårdsåtgärder i hemmet kan samtidigt få vissa hälso- och
sjukvårdsinsatser utförda på mottagning baserat på upprättad plan
eller SIP.

•

Rehabiliterings- och habiliteringsinsatser inom primärvård.

Efter överenskommelse kan Kommunal primärvård även omfatta:
•

Att när överenskommelse skett i enskilda fall utföra planerade
och/eller förutsägbara hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet under
kväll, helg och nattetid för patienter som omhändertas av Västra
Götalandsregionens vårdcentraler.

•

Hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet till patienter på permission från
sluten vård som inte kan ta sig till mottagning. Det gäller endast under
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förutsättning att en dialog skett i samförstånd och nödvändig
informationsöverföring skett som stöd för de kommunala insatserna.

B.4 Rehabilitering och habilitering
Rehabilitering och habilitering är hälso- och sjukvårdsinsatser som följer
hälso- och sjukvårdsansvaret och bedrivs av både VGR och kommun i enlighet
med detta avtal.
*LÄS MER
Rutiner för samordning av insatser rehabilitering och habilitering 2009, PDF
Vägledning för rehabilitering och habilitering inom öppenvård för vuxna personer i
Västra Götaland, PDF

B.5 Bedömning om hälso- och sjukvårdsinsats
kan utföras som egenvård
Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och
sjukvårdspersonal bedömt och beslutat att en patient själv eller
vårdnadshavare kan utföra och ansvara för. I de fall då patienten behöver
praktisk hjälp med egenvården behöver den legitimerade yrkesutövaren
samråda med den som ska hjälpa patienten, för att bedöma samt dokumentera
om hälso- och sjukvårdsinsatsen kan ske på ett patientsäkert sätt.
I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter har parterna fastställt
gemensamma rutiner som ska tillämpas i Västra Götaland.
*LÄS MER
Egenvårdsrutin - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se)

B.6 Vårdhygien
Både kommunen och Västra Götalandsregionen har ansvar för att förebygga
och förhindra smittspridning och infektioner i vård och omsorg. VGR:s
expertenheter för vårdhygien har i uppdrag att bistå kommunerna med
vårdhygienisk rådgivning och utbildning i enlighet med Regionalt direktiv för
vårdhygienisk verksamhet.
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B.7 Asylsökande och personer som vistas i
Sverige utan nödvändiga tillstånd
Hälso- och sjukvård till asylsökande och personer som vistas i Sverige utan
nödvändiga tillstånd (även kallade papperslösa) är VGR:s ansvar. Detta är
enligt Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m fl och hälsooch sjukvård till papperslösa enligt Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till
vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. För dessa
personer har kommunen inget hälso- och sjukvårdsansvar, detta gäller även
patienter med behov av sjukvård i boendet/hemmet. Det är möjligt att erbjuda
kommunal primärvård i hemmet om kommunens och VGR:s
verksamhetsföreträdare är överens om detta.

B.8 Förvaring och transport av avliden
Ansvar för omhändertagande av avliden ingår i hälso- och sjukvårdsansvaret
enligt HSL.
I länsgemensam Riktlinje för förvaring och transport av avlidna* beskrivs
samverkan och ansvar vid omhändertagande av avliden, transport av avliden
samt regelverk då kommunen önskar köpa bårhusplats av VGR.
*LÄS MER
Riktlinje för förvaring och transport av avlidna

B.9 Läkemedel
Läkemedelsbehandlingar är en integrerad del i hälso- och sjukvården och
ingår därmed i regelverk för samverkan mellan VGR och kommunerna i Västra
Götaland.
VGR ansvarar för kostnader, exklusive patientens egenavgift, avseende
läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånen och som är förskrivna enligt
lagen om läkemedelsförmåner till enskild patient.

Akutläkemedelsförråd
VGR tillhandahåller akutläkemedelsförråd avsedda för patienter med
kommunal primärvård. Akutläkemedelsförråd och dess sortiment beslutas av
VGR.
Läkemedlen i förrådet kan användas för akut ordination eller för att behandla
under en begränsad tidsperiod (t ex antibiotikakur). VGR ansvarar för
läkemedelskostnader, transport och kontroll av de kommunala
akutläkemedelsförråden.
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Öppenvårdsdos
Öppenvårdsdos beslutas av läkare som tar ställning till patientens behov och
att kriterier enligt regional medicinsk riktlinje för öppenvårdsdos är uppfyllda.

B.10 Personligt förskrivna hjälpmedel och
läkemedelsnära produkter i vardagsmiljö
Personligt förskrivna hjälpmedel omfattar hjälpmedel för det dagliga livet
samt hjälpmedel för vård och behandling. I Västra Götaland ingår personligt
förskrivna hjälpmedel för medicinsk behandling samt läkemedelsnära
produkter i hjälpmedel för vård och behandling.
Förskrivning av hjälpmedel och läkemedelsnära produkter är en del av vård
och behandling och följer hälso- och sjukvårdsansvaret.
Parterna har gemensamt regelverk för förskrivning av produkter inom
respektive produktområde. De produktområden som ingår kan förändras på
grund av förändringar i lagstiftning samt nya och/eller ändrade diagnostik och
behandlingsmetoder.

B.11 Personligt förskrivna hjälpmedel
Försörjning av hjälpmedel är beslutad genom samarbetsavtal mellan region
och kommuner samt överenskommelser inom VGR.
Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel, består av riktlinjer och
produktanvisningar*, där bland annat kostnadsansvar och förskrivningsrätt
beskrivs.
För barn och ungdomar till och med 17 år har VGR kostnadsansvar för de
produkter som regleras i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel.
Gällande vuxna är kostnadsansvaret beroende av vilken vårdgivare som har
hälso- och sjukvårdsansvaret. För vissa produkter har VGR alltid
kostnadsansvaret. I varje produktanvisning anges fördelning
av kostnadsansvar för den aktuella produkten.
För att underlätta en obruten vårdkedja kan förtroendeförskrivning ske, vilket
innebär att förskrivning får göras på annan sjukvårdshuvudmans
kostnadsansvar.
*LÄS MER
Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel - Vårdgivarwebben Västra
Götalandsregionen (vgregion.se)
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B.12 Personligt förskrivna läkemedelsnära
produkter
Läkemedelsnära produkter omfattar förbrukningsartiklar som används till en
del av den medicinska behandlingen i hemmiljö. Försörjning och distribution
är beslutad i samarbetsavtal där region och kommun har gemensamt
kostnadsansvar (blås- och tarmdysfunktion och nutrition) samt
överenskommelse där region har kostnadsansvaret (diabetes, stomi,
spolvätskor och trakeostomi*).
*LÄS MER
Hjälpmedel och läkemedelsnära produkter - Vårdgivarwebben Västra
Götalandsregionen (vgregion.se)

B.13 Oreglerade medicintekniska produkter
Det finns ytterligare medicintekniska produkter, som används till patienter i
deras vardagsmiljö, som ännu inte är reglerade i handbok och har en
gemensam försörjningslösning. Generellt gäller att den vårdgivare som
förskriver produkten är kostnadsansvarig. Medicintekniska produkter som
ordineras av läkare är ett ansvar för VGR.
För sårläkningsartiklar och kompressionsförband finns en förteckning där det
framgår vilka produkter VGR respektive kommunen har kostnadsansvar för.

B.14 Tjänsteköp
Tjänsteköp kan ske i undantagsfall och föregås av en förfrågan till den andra
parten om att utföra en insats. Ansvaret och uppföljningen av insatsen
kvarstår dock hos huvudmannen.
Lokala avtal om tjänsteköp kan ingås under förutsättning att båda parter är
överens och att det på alla sätt uppfyller Hälso- och sjukvårdsavtalet i övrigt.
I det lokala avtalet kommer parterna överens om formerna för tjänsteköp. I
detta bör framgå vem som har mandat att besluta om tjänsteköp och på vilket
sätt information och kommunikation sker parterna emellan.

B.15 Gemensamma utvecklingsområden
De länsgemensamma utvecklingsområden som identifierats i samband med
revideringen överlämnas för omhändertagande till parterna i gemensamt
ansvar.
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ÖVERENSKOMMELSE

Överenskommelse om läkarmedverkan i
kommunal primärvård i Västra Götaland
Bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet
Upprättat mellan länets 49 kommuner och region Västra Götaland. Reglerar
samverkan och ansvar för läkarmedverkan i kommunal primärvård.

Avtal
 Överenskommelse
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Del C, Överenskommelse
Läkarmedverkan i kommunal
primärvård i Västra Götaland
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och
omfattar Västra Götalandsregionens läkarmedverkan i kommunal primärvård.
För att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den tillsammans
med Del A och Del B
Del A tillsammans med del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet.
Del A och Del B tillsammans med del C utgör fyra lagstadgade
överenskommelser.

Överenskommelsen bygger på en lagstadgad skyldighet att samverka, som
gäller både kring målgrupper och på individnivå. Överenskommelsen baseras
på 16 kap. 1 § och 2 § HSL (2017:30), som reglerar samverkansformerna och
omfattningen mellan kommun och region.
Beslut om kommunal primärvård förutsätter att en planering genomförts där
parterna är överens om ansvarsfördelning samt där nödvändigt
informationsutbyte sker enligt gällande rutin.

Målgrupp
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen och hälso- och sjukvårdsavtal ansvarar
Västra Götalandsregionen för läkarmedverkan till de patientgrupper som
ingår i kommunernas hälso-och sjukvårdsansvar enligt 12 kap. 1 § hälso- och
sjukvårdslagen, HSL, (2017:30).
•

Personer i särskilda boendeformer samt bostäder med särskild service
5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första
stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453), SoL.
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•

Personer som bor i bostad med särskild service enligt 9 § 8 och 9 § 9
LSS.

•

Personer under vistelsetiden vid biståndsbedömd dagverksamhet (3
kap. 6 § SoL) samt daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade, LSS.

•

I Västra Götaland har kommunerna ansvaret för hälso- och sjukvård i
hemmet sedan regionbildningen 1999, avtal enligt möjligheten i 12
kap. 2 § HSL (2017:30).

Syfte
Att reglera samverkansformerna för läkarmedverkan oberoende av läkarens
organisatoriska tillhörighet.
Att skapa förutsättningar för ett personcentrerat förhållningssätt där
patienten och närstående är medskapare i vård och behandling.

Gemensamt ansvar
Parterna ska gemensamt, genom samverkansstrukturen, skapa förutsättningar
för ett personcentrerat förhållningssätt.
Genom att:
•

arbeta proaktivt där patienten och närstående är medskapare i sin
samordnade individuella planering som är hållbar dygnets alla timmar.

•

utifrån medicinsk bedömning upprätta, revidera och följa upp den
individuella planen, enligt hälso- och sjukvårdslagen.

•

säkra informationsöverföringen mellan alla verksamheter.

•

planera för en stabil personalkontinuitet med erforderlig bemanning
och kompetens för att uppfylla en god och säker hälso- och sjukvård.

•

utbyta information vid personal- eller organisationsförändringar som
kan påverka det lokala samarbetet.

•

samverkansformer och omfattning ska avtalas lokalt, bland annat
genom Närområdesplan inklusive bilaga.

•

samverka mellan professionerna är en förutsättning för att kunna
bedriva en patientsäker och personcentrerad vård.
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Parternas ansvar
5.1 Regionens ansvar
Läkarens patientansvar
I Västra Götalandsregionens läkaransvar, oavsett organisatorisk tillhörighet
eller vårdnivå, ingår bland annat:
•

att ge möjlighet till fast läkarkontakt inom primärvård enligt
patientlagen (2014:821) 6 kap 3§ för att öka tryggheten för patienten.

•

att utföra medicinska bedömningar, utredningar och
behandlingsinsatser planerat och oplanerat för vård, hela dygnet.

•

att tillgodose behovet av palliativa insatser och brytpunktssamtal vid
vård i livets slutskede.

•

att ge medicinsk konsultation utifrån ett personcentrerat
förhållningssätt till kommunens legitimerade personal.

•

att genomföra läkemedelsgenomgång och upprätta
läkemedelsberättelse enligt Regional medicinsk riktlinje, RMR.

Vårdcentralens särskilda ansvar
•

Tillse att läkare ska vara tillgänglig per direktkontakt för kommunens
sjuksköterskor på överenskomna tider och vid akuta situationer hela
dygnet.

•

Utsedd vårdcentral har behandlingsansvar för alla patienter under
deras vistelsetid på korttidsboendet via beslut enligt socialtjänstlagen.
Detta oavsett vilken vårdcentral patienten har sitt vårdval. I
närområdesplanen står det fastställt vilken vårdcentral som har
ansvaret.

•

Medicinskt rådgivningsansvar innebär bland annat att ansvara för råd
och stöd till personalen i övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor, att
ta fram gemensamma riktlinjer och rutiner och bistå ledningen för den
kommunala verksamheten i planering av verksamhetsförlagd
medicinsk fortbildning. Detta ansvar åligger en utsedd vårdcentral
enligt närområdesplan. Det innefattar inte patientansvar.

5.2 Kommunens ansvar
•

Legitimerad personal bedömer, utreder, åtgärdar, följer upp, och
informerar ansvarig läkare kontinuerligt samt vid förändringar i
patientens hälsotillstånd.

•

Utföra läkarordinationer samt utvärdera och återrapportera resultat.

•

Tillgodose behovet av palliativa insatser vid vård i livets slutskede.
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•

Meddela aktuella mottagningar vid uppstart och avslut av kommunal
primärvård.

Uppföljning
Parterna har ett gemensamt ansvar för länsgemensam uppföljning av
överenskommelsen. Överenskommelsen ska följas upp årligen avseende
följsamheten samt avvikelser. Uppföljning ska ske årligen av Närområdesplan
med bilaga vilket är underlag till uppföljning av lokal samverkan.
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Samverkan vid in- och utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård
Bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet
Upprättat mellan länets 49 kommuner och region Västra Götaland. Reglerar
samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Avtal
 Överenskommelse
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Del C, Överenskommelse Samverkan vid
in- och utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och
omfattar Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
För att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den tillsammans
med Del A och Del B
Del A tillsammans med del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet.
Del A och Del B tillsammans med del C utgör fyra lagstadgade
överenskommelser.

Inledning

Målgrupp
Målgruppen är personer i alla åldrar som är i behov av samordnade insatser
vid in- och utskrivningsprocessen från sluten hälso- och sjukvård.

Syfte
Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska stärka
den enskildes rätt till en trygg, säker och effektiv in- och utskrivning, och
stärka samordningen mellan huvudmän och verksamheter.
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Gemensamt ansvar
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland är överens om
att patienter som inte längre har behov av slutenvårdens resurser så snart som
möjligt ska skrivas ut. Det är den behandlande läkaren inom slutenvården som
bedömer när patienten är utskrivningsklar. Målet är att patienten på ett tryggt
och säkert sätt ska få vård på rätt vårdnivå.
Parterna har ett gemensamt ansvar för att in- och utskrivning vid sluten hälsooch sjukvård är trygg, säker och effektiv för patienten.
Parterna ska säkerställa att berörda verksamheter:
•

Följer överenskommelse och riktlinje om in- och utskrivning vid sluten
hälso- och sjukvård.

•

Använder gällande gemensam IT-tjänst och rutin.

•

Arbetar med förbättringar av in- och utskrivningsprocessen med ett
personcentrerat förhållningssätt.

Vid återkommande brister i följsamhet till framtagen överenskommelse
och/eller riktlinje/rutin eller återkommande betalningsansvar bör region och
kommun tillsammans ta fram en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen är ett gemensamt
ansvar och berörda verksamheter kan ta initiativ till en sådan.

Kommunens betalningsansvar
En kommuns betalningsansvar inträder när det genomsnittliga antalet dagar i
sluten vård efter utskrivningsklar överskrider 3,0 kalenderdagar per kommun
under en kalendermånad. Villkoren enligt Lag (2017:612) om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och den gemensamma riktlinjen
ska vara uppfyllda. Dessa villkor är:
•

Slutenvården ska ha skickat inskrivningsmeddelande enligt riktlinjen.

•

Slutenvården ska ha meddelat att patienten är utskrivningsklar enligt
riktlinjen.

•

Om SIP, samordnad individuell plan, ska göras ska
öppenvården ha kallat till sådan enligt riktlinjen.

Förutsättningar för att Kommunens betalningsansvar ska träda in
•

Planering finns för insatser av den regionfinansierade öppna vården.

•

Insatser från den regionfinansierade öppna vården är tillgängliga för en
patientsäker vård i hemmet.
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5.2 Ekonomisk modell för att beräkna
betalningsansvaret
•

Kommunens betalningsansvar inträder om man har ett genomsnitt
över 3,0 kalenderdagar under en kalendermånad.

•

En kommun betalar retroaktivt för mellanskillnaden mellan
genomsnittligt antal kalenderdagar och 3,0 (mellanskillnaden * Antal
utskrivna personer som omfattas av denna överenskommelse *
Fastställt belopp).

•

Genomsnittet summeras efter varje månad.

•

För patienter som är inskrivna inom slutenvården längre än 7
kalenderdagar efter bedömning om utskrivningsklar övergår
genomsnittsberäkningen till individuell beräkning från dag 8.
Kommunen betalar då för de dagar som överskriver 3 kalenderdagar,
det vill säga från dag 4, per individ. Dessa personer ska inte räknas med
i månadens genomsnitt.

Beloppet fastställs årligen av regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer, och motsvarar genomsnittskostnaden i riket för ett vårddygn i den
slutna vården.

Uppföljning
Parterna har ett gemensamt ansvar för länsgemensam uppföljning av
överenskommelsen. Överenskommelsen ska följas upp årligen avseende
följsamheten samt avvikelser. Framtagna gemensamma mål och indikatorer
ska följas och sammanställas regelbundet på länsgemensam nivå*.
*LÄS MER
Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård - Vårdsamverkan i Västra
Götaland (vardsamverkan.se)
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Del C, Överenskommelse Samverkan
kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med
missbruk och beroende
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och
omfattar Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och
personer med missbruk och beroende. För att få överenskommelsen i sin
helhet behöver du läsa den tillsammans med Del A och Del B
Del A tillsammans med del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet.
Del A och Del B tillsammans med del C utgör fyra lagstadgade
överenskommelser.

Inledning
Denna överenskommelse reglerar samverkan mellan regional hälso- och
sjukvård samt kommunala verksamheter som lyder under socialtjänstlagen,
hädanefter benämnd som ”kommun” i dokumentet. Överenskommelsen ska
stärka samverkan mellan kommun och VGR för att bättre tillgodose behovet
av vård, stöd och behandling för målgrupperna. Det är av särskild vikt att
beakta barnens bästa.

Målgrupperna för överenskommelsen är personer i alla åldrar med psykisk
funktionsnedsättning, och personer med missbruk, som har behov av insatser
från både kommunens verksamheter och VGR:s hälso- och sjukvård.
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Lagstiftning
Överenskommelsen bygger på en lagstadgad skyldighet, i Hälso- och
sjukvårdslagen samt Socialtjänstlagen, om samarbete kring målgrupperna
samt en generell skyldighet att samverka på individnivå.

3.1 Samarbete kring personer med psykisk
funktionsnedsättning samt kring personer med
missbruk
Region och kommun är genom likalydande bestämmelser i 16 kap. 3 § hälsooch sjukvårdslagen, HSL, och 5 kap. 8 a § socialtjänstlagen, SoL, skyldiga att
ingå en överenskommelse om samarbete när det gäller personer med psykisk
funktionsnedsättning. Likaså är region och kommun skyldiga att ingå en
överenskommelse gällande samarbete i fråga om personer som missbrukar
alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel,
dopningsmedel eller spel om pengar. Detta enligt 16 kap. 3 § hälso- och
sjukvårdslagen, HSL samt 5 kap. 9 a § SoL.
Skyldigheten att ingå överenskommelser är avsedd att omfatta kommunernas
och regionernas offentligrättsliga åtaganden, och överenskommelserna får
inte strida mot några föreskrifter. Dvs. överenskommelsen omfattar samtliga
kommunala och regionala verksamheter.

3.2 Samarbete vid psykiatrisk tvångsvård och
rättspsykiatrisk vård
Huvudsakliga rättsregler återfinns i lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
(LPT) och i lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, LRV.
Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
ska tillämpas vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård.

Syfte
Syftet med denna överenskommelse är att personer inom målgrupperna ska
ges möjlighet till återhämtning och delaktighet i samhällslivet på samma
villkor som andra. Vård, stöd och insatser ska bidra till att individen behåller
och/eller förbättrar sin hälsa samt sina funktioner inom livsområden som
boende, sysselsättning och mellanmänskliga relationer.
Den enskilde ska få vård, stöd och insatser som är samordnade mellan
kommunens och VGRs verksamheter och upplevs som en välfungerande
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helhet. Individen ska inte hamna mellan huvudmännens olika
ansvarsområden.

Gemensamt ansvar och
samverkan
Varje huvudman, region och kommun, har specifikt ansvar över olika delar
kring målgruppen. Dessa redogörs för under respektive behovsområde. Visst
ansvar är dock gemensamt för parterna.
Parterna ska gemensamt ansvara för att:
•

Erbjuda hälso- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet.

•

Erbjuda stöd till närstående.

•

Arbeta för tidig upptäckt och med tidiga insatser.

•

Arbeta med suicidprevention.

•

I samverkansarbetet utgå från ett personcentrerat arbetssätt

•

Särskilt beakta barn och ungas rätt till information, råd och stöd.

•

Ge handledning i individrelaterade ärenden rörande hur vissa tillstånd
kan påverka samt ge generell kunskapsöverföring.

5.1 Brukarinflytande
En utgångspunkt i samverkan mellan huvudmännen är att öka enskildas
delaktighet och brukarorganisationers medverkan för att utveckla vård- och
stödinsatser. Personer med egna erfarenheter av psykisk sjukdom/missbruk
är en viktig källa till kunskap. Det är angeläget att deras erfarenheter och
önskemål tas tillvara. Brukare och brukarföreträdare ska ges möjlighet till
delaktighet och inflytande när frågor kring samverkan enligt denna
överenskommelse planeras och följs upp både på lokal, delregional och
regional nivå.

5.2 Bästa tillgängliga kunskap
Vården och insatserna ska bygga på bästa tillgängliga kunskap, vetenskaplig
grund och evidensbaserad kunskap.
Nationella riktlinjer visar på nyttan och riskerna med olika åtgärder och är ett
stöd för vården och omsorgen att prioritera rätt åtgärder till dem med störst
behov. Målet är att ge människor möjlighet till en god vård och omsorg.
Genom så kallade Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp samt
Nationella vård- och insatsprogram för psykisk ohälsa kan förutsättningarna
öka för en mer jämlik och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga kunskap.
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Vård- och insatsprogrammen berör båda huvudmännens ansvar och målet är
att insatser ska vara kunskapsbaserade, jämlika, resurseffektiva samt av hög
kvalitet.
Kunskapsguiden, som innehåller kvalitetssäkrad kunskap, vänder sig till
yrkesverksamma inom socialtjänst eller hälso- och sjukvård.
*LÄS MER
Nationella vård- och insatsprogram (vardochinsats.se)
Kunskapsguiden (kunskapsguiden.se)

5.3 Informationsöverföring, planering och SIP
Inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola och andra verksamheter ställs det
stora krav på samordning. SIP, Samordnad individuell plan, är ett dokument
och ett verktyg för samverkan, som ger en samlad beskrivning av den
enskildes pågående och planerade insatser, från kommun och VGR samt
andra aktörer. Arbetssätt som skapar tydlighet och överblick leder till
förbättrad patientsäkerhet.
För fördjupad kunskap om SIP, se Hälso- och sjukvårdsavtalet del A och B.

Parternas ansvar
VGR ska medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador
genom att erbjuda hälso- och sjukvårdsinsatser i så väl öppen som sluten vård.
Hälso- och sjukvården ges av kommunalt respektive regionalt finansierad
primärvård, habiliteringen, tandvården och den somatiska och psykiatriska
specialistvården.
Kommunens insatser ska under hänsynstagande till den enskildes ansvar för
sin situation inriktas på att främja den enskildes ekonomiska och sociala
trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet.
Kommunen ska erbjuda stöd till meningsfull sysselsättning, försörjning,
bostad och utbildning. I det enskilda fallet krävs dock oftast en ansökan och en
individuell behovsprövning för att få tillgång till insatser. Kommunen
erbjuder också insatser enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet.

6.1 Personer med psykisk
funktionsnedsättning
Målgruppen Personer med psykisk funktionsnedsättning består av personer,
oavsett ålder, med psykisk funktionsnedsättning som har svårigheter att
utföra aktiviteter på viktiga livsområden. Dessa svårigheter kan bestå av
funktionshinder, det vill säga begränsningar som uppstår i relation mellan en
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person med en funktionsnedsättning och brister i omgivningen, eller vara
direkt effekt av funktionsnedsättningen.
Svårigheterna kan ha funnits över tid, ibland sedan födseln. För vissa personer
är funktionsnedsättningen varaktig och livslång.
Länets kommuner och VGR har antagit en gemensam överenskommelse om
samverkan för barns och ungas hälsa. Målgruppen för denna är alla barn och
unga, till och med 20 år, som behöver samordnade insatser och
tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter inom VGR och
kommunerna.

Regionens ansvar
•

Motverka somatisk ohälsa, skada och förtida död och uppmärksamma
behovet av tandvård.

•

Erbjuda samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL för personer
som vistas i hem för vård och boende, HVB, eller hem för viss annan
heldygnsvård.

•

Bistå med intyg/bedömning av individens funktion, förutsättningar
och behov av anpassning

Kommunens ansvar
•

Bedriva uppsökande arbete och upplysa om kommunens
verksamheter.

•

Initiera och påtala de behov av stöd från samhället som identifierats
för personen i den uppsökande verksamheten.

•

Utreda, fatta beslut och verkställa insatser enligt SoL och LSS samt
utreda, ansöka om och verkställa vård enligt lagen (1990:52) med
särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och lagen (1988:870)
om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.

•

När behov finns, tillhandahålla boende och stöd i hemmet så att
personen får möjlighet att bo på ett sätt som är anpassat efter den
enskildes behov.

•

Erbjuda meningsfull sysselsättning och/eller stöd till att arbeta eller
studera.

•

Kommunens socialtjänst och skolhuvudmän som bedriver utbildning i
kommunen måste samverka med varandra gällande fullföljda studier
för denna målgrupp.
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6.2 Personer med missbruk och beroende
samt samsjuklighet
Målgruppen Personer med missbruk och beroende omfattar personer, oavsett
ålder, med missbruk av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande
medel, läkemedel eller dopningsmedel samt spel om pengar.
Missbruk innebär att bruket av drogen påverkar individen eller dennes
omgivning negativt. Missbruket går ut över individens sociala liv, såsom hem,
familj, arbete och skola, men leder också till ökad risk för fysisk skada. I fråga
om narkotika räknas ofta en användare som missbrukare oberoende av
mängd, eftersom narkotikainnehav/bruk är kriminaliserat.
Samsjuklighet innebär att man har två eller flera diagnoser, psykiska och/eller
somatiska samtidigt. Samsjuklighet fördröjer och försvårar många gånger
behandling och återhämtning. Samsjuklighet är ofta vanligt vid psykisk
sjukdom och vid missbruksproblem. Personer med samsjuklighet löper en
större risk för allvarliga skador, sjukdomar och förtida död.
Både kommunen och VGR har ett ansvar för att tidigt identifiera samsjuklighet och att särskilt uppmärksamma denna problematik hos ungdomar.
Båda huvudmännen ska säkerställa att behandling av missbruk och samtidig
psykisk sjukdom sker parallellt och integrerat.
Samsjuklighet får aldrig vara ett skäl till att inte ge vård eller att vård och
behandling försenas. Uthållighet och kontinuitet ska prägla vården och
insatserna.

Regionens ansvar
•

Ge tvärprofessionella behandlingsinsatser.

•

Erbjuda stöd till anhöriga och närstående.

•

Särskilt beakta barns rätt till information, råd och stöd.

•

Motverka ohälsa, skada och förtida död samt bedriva
smittskyddsarbete och tandvård.

•

Erbjuda samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL för personer
som vistas i hem för vård och boende, HVB, eller hem för viss annan
heldygnsvård.

•

Bistå med intyg/bedömning av individens funktion, behov och
förutsättningar.

•

Fullfölja anmälningsskyldighet enligt gällande lagar.

•

Initiera samverkan kring tillnyktring
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Kommunens ansvar
•

Bedriva uppsökande arbete och upplysa om kommunens insatser och
verksamheter.

•

Initiera och påtala de behov av stöd som identifierats för personen i
den uppsökande verksamheten.

•

Utreda, fatta beslut och verkställa insatser enligt SoL och LSS samt
utreda, ansöka om och verkställa vård enligt lagen (1990:52) med
särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och lagen (1988:870)
om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.

•

Erbjuda stöd till boende och sysselsättning.

•

Arbeta med återfallsprevention.

•

Ge motiverande och familjeorienterade insatser.

•

Kommunens socialtjänst och skolhuvudmän som bedriver utbildning i
kommunen måste samverka med varandra gällande fullföljda studier
för denna målgrupp.

•

Ge stöd till barn som har en förälder eller annan närstående med
missbruks- och beroendeproblem.

•

Erbjuda stöd till anhöriga och närstående.

6.3 Placering utanför hemmet (Hem för vård
och boende, familjehem och hem för viss
annan heldygnsvård)
Hem för vård och boende, HVB-hem, är en verksamhet som bedriver
behandling, omvårdnad och stöd till barn, ungdomar, vuxna eller familjer med
någon form av behov inom kommunens ansvarsområde. Hem för viss annan
heldygnsvård är ett tillfälligt boende som ger möjlighet till avlastning för
anhöriga eller rehabilitering för individen.
En placering utanför hemmet görs då det bedöms vara nödvändigt utifrån
personens behov, antingen efter en ansökan från den enskilde (SoL) eller efter
en bedömning av socialnämnden utifrån Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS, SoL, LVU eller LVM med placering i familjehem, på
HVB eller Statens institutionsstyrelses, SIS, institutioner.
Skiljelinjen mellan huvudmännens ansvar i lagstiftning är inte alltid tydlig. I
realiteten har många personer behov och svårigheter inom flera livsområden.
Ofta besväras personer med psykisk funktionsnedsättning och missbruk även
av somatisk ohälsa och psykosocial problematik. Insatserna ska präglas av ett
helhetsperspektiv och av att flera insatser kan göras samtidigt. Behovet kan
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därmed omfatta ett brett spektrum av vård och stödinsatser, som faller inom
både det sociala och det medicinska området.

Gemensamt ansvar
Båda huvudmännen ska utgå från den enskildes bästa med målet att vård, stöd
och insatser ska bidra till att individen behåller och/eller förbättrar sin fysiska
och psykiska hälsa samt funktioner inom livsområden som boende,
sysselsättning och mellanmänskliga relationer.
Båda huvudmännen ska sträva efter att minska behovet av placeringar genom
att själva tillhandahålla individanpassade vård- och stödinsatser.
En gemensam process för hantering av ansvar vid placering är central när den
enskilde har behov av insatser från både kommun och region. Dessförinnan
ska huvudmännen ha kommit fram till att resurser i närmiljön är uttömda
samt att den enskildes behov inte kan tillgodoses på annat sätt än genom
placering utanför hemmet. Resurser i närmiljö/Västra Götaland ska alltid
övervägas före placeringar utanför regionen, för att resurserna på bästa sätt
ska tillgodose den enskildes insatsbehov samt skapa förutsättningar för
kontinuitet. I vissa fall kan det dock vara till den enskildes fördel att placering
sker utan hänsyn till geografi, då kvalitet och inriktning på insatsen kan väga
tyngre.

Regionens respektive kommunens ansvar
Kommunen har det yttersta samordningsansvaret för placeringen i sin helhet.
Vid placering av barn är barnens hälsa och skolgång de enskilt viktigaste
faktorerna att ta hänsyn till.
Regionen har alltid ansvar för läkarinsatser, oavsett boendeform, och har
dessutom ansvar för övriga hälso- och sjukvårdsinsatser i boendeformerna
HVB, Familjehem och Hem för viss annan heldygnsvård. Personer som har
behov av fortsatta insatser, och som placeras i boenden, ska därmed inte
avslutas hos aktuell verksamhet inom hälso- och sjukvården. Ansvaret för den
enskildes hälso- och sjukvårdsinsatser kan aldrig förläggas till boendet.
Varje huvudman ansvarar för bedömning, utredning, insatser och uppföljning
utifrån sitt uppdrag.
Båda huvudmännen har rätt att själva utföra insatserna. Båda huvudmännen
har också rätt att träffa avtal med annan part som har kompetens att utföra
uppdraget. Denna rätt omfattar enbart det ansvarsområde som respektive
huvudman ansvarar för enligt gällande lagstiftning.
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Gemensam planering
Inför en placering, där båda huvudmännen är delaktiga, ska en samordnad
individuell plan, SIP, så tidigt som möjligt upprättas där ansvarsfördelning
tydliggörs.
I de fall den enskilde inte vill delta i en SIP kan hen ändå lämna samtycke till
samverkan mellan huvudmännen. I dessa fall ska en plan upprättas för hur
ansvar fördelas mellan huvudmännen, enligt mallen för SIP.
Vid placering ska särskilt beskrivas:
•

målsättning med placeringen och planerad placeringstid.

•

den enskildes behov och önskemål.

•

respektive huvudmans och parts ansvar för de insatser som ska utföras
och på vilket sätt detta tillförsäkras individen.

•

hur skola/sysselsättning tillgodoses.

Då placering sker akut ska en gemensam planering genomföras skyndsamt.
Huvudmännen har ett gemensamt ansvar att omgående komma överens om
en tillfällig ansvarsfördelning. Den enskildes behov av insatser ska alltid
säkerställas.

Överenskommelse om kostnadsansvar
I de fall då det kan bli fråga om att insats utförs av annan än huvudmännen är
huvudregeln att varje huvudman ansvarar för de kostnader som kan knytas till
vars och ens ansvar. Detta oavsett om insatserna utförs av huvudmannen eller
om avtal med annan part upprättats. Avtal och insatser som även omfattar den
andra huvudmannens ansvarsområde ska föregås av ett godkännande från
denne, för att kostnadsansvar ska uppstå.
Varje placering ska föregås av en överenskommelse om kostnadsansvar mellan
huvudmännen, oavsett vilken huvudman som gör placeringen.
I den skriftliga kostnadsfördelningen ska det framgå:
•

respektive huvudmans och parts ansvar för de insatser som ska
utföras.

•

hur hälso- och sjukvårdsinsatser ska tillgodoses.

•

fördelning av kostnader i kronor eller procent.

•

tidsperiod

Då placering sker akut bör kostnadsfördelningen vara klarlagd senast 30
dagar efter placeringen. Kostnaden för akutplaceringen ligger kvar på
placerande huvudman till dess att ansvars- och kostnadsfördelning fastställts.
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Oenigheter som uppkommer vid upprättandet av överenskommelse om
kostnadsansvar mellan huvudmännen, ska lösas i linjeorganisationen. Det
innebär att chefer i respektive verksamhet/organisation har i uppdrag att i
samverkan hitta en lösning. Parterna har gemensamt ansvar för att via SIP,
eller annan gemensam plan, omgående komma överens om tillfällig
kostnadsfördelning i väntan på lösning. Det beslut som slutligen fattas i
linjeorganisationen kan innebära en justering i efterhand.
I de fall den enskilde är i behov av både kommunens socialtjänstinsatser och
hälso- och sjukvårdsinsatser, och fördelningen mellan dessa är oklar, kan
huvudmännen dela på kostnaden. Detta görs då utifrån en schablon där VGR
betalar en tredjedel och kommunen två tredjedelar av placeringskostnaden
(33% VGR, 67% kommun), om inget annat är överenskommet. Denna
schablon ska användas restriktivt och enbart i de fall då kostnadsfördelningen
är oklar och inte på annat sätt kunnat definierats.

Uppföljning av placering
Uppföljning av den enskildes placering ska ske gemensamt och regelbundet av
huvudmännens berörda verksamheter.
När den enskildes behov förändras ska parterna göra
nya bedömningar om, och hur, kostnadsfördelningen ska justeras.
Inför avslut av placering ska gemensam planering för vidare insatser göras.

Process för gemensamma aktiviteter för planering och uppföljning
vid placering
Följande processbild beskriver de för huvudmännen gemensamma aktiviteter
för planering och uppföljning vid placering. Den beskriver inte respektive
huvudmans enskilda ansvar i processen.
SIP initieras och
genomförs så tidig som
möjligt.
Den enskildes egna
önskemål tillvaratas.

Om behov av
kostnadsfördelning finns
inleds dialog om
kostnadsfördelning.
Denna dialog sker
enbart mellan
huvudmännen.

Skriftlig
överenskommelse om
kostnadsfördelning och
kostnadsansvar, utifrån
SIP, upprättas mellan
parterna.

Funktioner med mandat
att fatta ekonomiska
beslut kontaktas och
förses med underlag för
beslut.

Uppföljning av SIP och
överenskommelse om
kostnadsfördelning
genomförs regelbundet.
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6.4 Personer i psykiatrisk tvångsvård
En person som lider av en allvarlig psykisk störning och som motsätter sig
nödvändig vård kan bli föremål för psykiatrisk tvångsvård. En person som
lider av en allvarlig psykisk störning och som begått brott kan, i stället för att
dömas till kriminalvårdspåföljd, dömas till rättspsykiatrisk vård.
Båda vårdformerna påbörjas alltid i sluten vård men kan omvandlas till öppen
psykiatrisk tvångsvård (ÖPT) respektive öppen rättspsykiatrisk vård (ÖRV) via
beslut i förvaltningsrätt. Förvaltningsrätt stipulerar de särskilda villkor som
den enskilde ska följa utanför sjukhuset. En samordnad vårdplan som
beskriver olika parters insatser ska justeras av psykiatri och kommun.
En förutsättning är att patienten bedöms vara utskrivningsklar av ansvarig
läkare samt att förvaltningsrätt fattat beslut om ÖPT respektive ÖRV. Det ska
även vara klarlagt att den regionfinansierade öppna vården är tillgänglig för
den enskilde.

Regionens ansvar
•

Utföra behandling i slutenvård enligt Lag om psykiatrisk tvångsvård,

•

LPT, och Lag om rättspsykiatrisk vård, LRV.

•

Besluta om permission från sluten tvångsvård.

•

Planera och samordna med andra aktörer vid permission från sluten
tvångsvård.

•

Ansöka hos förvaltningsrätten om övergång till öppen psykiatrisk
tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.

•

Genomföra samordnad vårdplanering, SVPL, vid utskrivning från
slutenvård i samråd med kommunen.

•

Utföra behandlings- och rehabiliteringsinsatser i öppen psykiatrisk
tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.

•

Presenterar för förvaltningsrätten en justerad (undertecknad av
parterna) samordnad vårdplan där planerade insatser från olika
huvudmän regleras.

•

Föreslå förvaltningsrätten de särskilda villkor som den enskilde ska
rätta sig efter vid öppen vårdform.

•

Erbjuda en SIP vid utskrivning från öppen tvångsvård till frivillig
öppenvård om behov finns av insatser från båda huvudmännen.

Kommunens ansvar
•

Utreda, fatta beslut och verkställa insatser enligt relevant lagstiftning.

•

Att medverka vid samordnad vårdplanering inför utskrivning från
slutenvård och vid upprättande av Samordnad vårdplan.
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•

Insatser enligt SoL och LSS vid permission från slutenvård.

•

Insatser enligt SoL och LSS vid öppen psykiatrisk tvångsvård eller
öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.

•

Kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser enligt Hälso- och
sjukvårdsavtalet.

Uppföljning
Parterna har ett gemensamt ansvar för länsgemensam uppföljning av
överenskommelsen. Överenskommelsen ska följas upp årligen avseende
tillämpning, följsamhet samt rapporterade avvikelser. Uppföljning av
följsamhet bör ske på såväl individ- som systemnivå.
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Del C, Överenskommelse Samverkan
om Munhälsa - uppsökande och
nödvändig tandvård
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och
omfattar Samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård. För
att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den tillsammans med
Del A och Del B
Del A tillsammans med del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet.
Del A och Del B tillsammans med del C utgör fyra lagstadgade
överenskommelser.

Västra Götalandsregionen (VGR) har enligt tandvårdslagen (1985:125) ansvar
för uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för individer som har
rätt till denna insats. Enligt tandvårdsförordningen (1998:1338) ska VGR och
kommunen samverka beträffande målgruppen och det är myndigheternas
ansvar att utarbeta en samverkansmodell.
I förbyggande och hälsofrämjande arbetet ingår en god munhälsa, att ett gott
allmäntillstånd behålls samt att ett ökat tandvårdsbehov undviks. Denna
överenskommelse upprättas mellan parterna som reglerar samverkan,
uppföljning samt utvärdering av målgruppens tillgång till uppsökande och
nödvändig tandvård.
Överenskommelsen omfattar en gemensam planeringsprocess.
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Målgrupp
Bakgrunden till att i tandvårdslagen definiera grupperna har varit
bedömningen att dessa grupper omfattar individer, som på grund av sitt stora
omvårdnadsbehov, ofta har svårigheter att sköta sin munhygien på ett
tillfredsställande vis samt ofta saknar förmåga och insikt om vikten av
regelbunden tandvård.
Målgrupp är den personkrets som finns angiven i tandvårdslagen (1985:125) 8
a §:
Vid tillämpningen av 8 § ska landstinget särskilt se till att uppsökande
verksamhet bedrivs bland dem som
1. omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, eller
2. har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och
som
a. omfattas av en kommuns ansvar för hälso- och sjukvård enligt
12 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
b. får hälso-och sjukvård i hemmet (hemsjukvård), eller
c. är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av vård
eller omsorg som personer som omfattas av 2 a eller 2 b ovan.
Region/Landsting ska även se till att N-tandvård erbjuds de personer som
beskrivs i grupperna ovan (1, 2a, 2b samt 2c).

Syfte
Målet är att upprätta och bibehålla en god munhälsa hos målgruppen. Alla
individer som har rätt till nödvändig tandvård (intyg om N-tandvård) ska
identifieras och erbjudas munhälsobedömning. Syftet med verksamheten är
att skapa bästa möjliga förutsättningar för brukare att klara den dagliga
munvården.
Detta förutsätter en god samverkan mellan huvudmännen där
ansvarsfördelning och samverkan är tydlig och känd hos berörda
verksamheter. Överenskommelsen ska förtydliga samverkan och
ansvarsfördelning mellan kommuner i Västra Götaland och Västra
Götalandsregionen.
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Gemensamt ansvar
Parternas gemensamma åtagande innebär att
•

implementera och säkerställa att innehållet i överenskommelsen är
känt i samtliga berörda verksamheter.

•

ställa krav på att överenskommelsen som VGR och kommunen har
träffat även gäller i avtal med tandvårdsleverantör enligt lagen om
offentlig upphandling, LOU, samt enligt lagen om valfrihetssystem,
LOV.

•

gemensam uppföljning av överenskommelsen.

Parternas ansvar
5.1 Västra Götalandsregionens ansvar för
munhälsa – uppsökande och nödvändig
tandvård
VGR tillhandahåller tandvårdsleverantör som ska ansvara för den uppsökande
verksamheten i samverkan med kommunen. I den uppsökande verksamheten
ingår att ge årlig munhälsobedömning till individer med intyg om N-tandvård
samt erbjuda utbildning i allmän munhälsovård till berörd personal.

Utfärda intyg om N-tandvård och erbjuda munhälsobedömning
•

VGR ska, vid behov, vägleda kommunens intygsutfärdare med
bedömning av underlaget för intyg om N-tandvård.

•

VGR ska årligen tillhandahålla regelbunden utbildning och aktuellt
informationsmaterial för kommunens intygsutfärdare.

•

VGR ska ge kommunen information om eventuell förändring inom Ntandvård och uppsökande verksamhet.

•

VGR ska tillhandahålla informationsmaterial om N-tandvård och
munhälsobedömning. Informationsmaterialet riktar sig till individer
som är berättigade till N-tandvård och munhälsobedömning, anhöriga
och närstående, patientföreningar, vårdpersonal med flera.

•

VGR tillhandahåller ett IT-stöd för kommunen, Intygsbeställningen,
för all administration som krävs gällande intyg om N-tandvård,
munhälsobedömning, boendeenheter med mera.

•

VGR ansvarar för att uppgifter från Intygsbeställningen förs över till
tandvårdsleverantörens IT-system.
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Munhälsobedömning
•

VGR ansvarar för att tandvårdsleverantören tillhandahåller utbildning
för personal inom vård och omsorg.

•

Tandvårdsleverantören ansvarar för att behovet av hjälp med daglig
munvård beskrivs av tandhygienisten i ett individuellt dokument. I
dokumentet beskrivs förutsättningen att klara daglig munvård utifrån
ett individuellt perspektiv.

•

Tandvårdsleverantören ansvarar för återrapportering till
personal/närstående om eventuellt vårdbehov vid
munhälsobedömning.

Avvikelser
•

Om samarbetet med kommunen i den uppsökande verksamheten inte
fungerar ska tandvården lämna avvikelse*.

*LÄS MER
N-tandvård och munhälsobedömning - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen
(vgregion.se)

5.2 Kommunens ansvar för munhälsa –
uppsökande och nödvändig tandvård
Kommunen tillhandahåller den personal, så kallad intygsutfärdare, som ska
identifiera individer berättigade till N-tandvård och munhälsobedömning.

Utfärda intyg om N-tandvård och erbjuda munhälsobedömning
•

Kommunen ska utse minst en kontaktperson per kommun/stadsdel för
kommunikation och informationsutbyte med VGR gällande det som
rör intyg om N- tandvård och munhälsobedömning.

•

Kommunen ansvarar för att det finns tillräckligt många
intygsutfärdare inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst
som säkerställer att berättigade individer får erbjudande om årlig
munhälsobedömning och intyg om N-tandvård. En intygsutfärdare kan
till exempel vara biståndshandläggare, LSS-handläggare, sjuksköterska
inom hemsjukvård, socialsekreterare, enhetschef med flera*.
Kommunen ansvarar för att en intygsutfärdare regelbundet genomgår
utbildning som VGR tillhandahåller och som säkerställer att
intygsutfärdaren har aktuell kompetens för att kunna identifiera vilka
individer som är berättigade till N-tandvård.
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•

Kommunen ansvarar för att aktuella uppgifter är registrerade i det ITstöd, Intygsbeställningen, som VGR tillhandahåller för all
administration gällande intyg om N-tandvård och
munhälsobedömning. Det är viktigt att det finns rätt boendeadress till
individ med intyg om N-tandvård, rätt kontaktuppgift till ansvarig på
boende/hemtjänst med mera för att tandvårdsleverantören ska kunna
fullgöra sitt uppdrag.

*LÄS MER
Intygsbeställningen för utfärdare och administratörer

Munhälsobedömning
En munhälsobedömning är en enkel kontroll av munhåla och tänder. Vid en
munhälsobedömning dokumenteras förutsättningen att klara daglig munvård
utifrån ett individuellt perspektiv. Tips och råd om hur personal kan hjälpa till
med daglig munvård ingår i munhälsobedömningen.
Kommunen ska samverka med tandvårdsleverantören gällande utbildning i
allmän munhälsovård och munhälsobedömning.
Uppgift om individens behandlare eller vårdgivare av N-tandvård
(folktandvård eller privat) ska finnas dokumenterad och tillgänglig för
omvårdnadspersonal för att säkerställa regelbunden kontakt med tandvård.
Individer med intyg om N-tandvård som är registrerade att de inte önskar en
munhälsobedömning ska årligen erbjudas sådan. Förändrat svar registreras i
IT- stödet, Intygsbeställningen.
Kommunen ansvarar för att omvårdnadspersonal deltar vid
munhälsobedömning.
Omvårdnadspersonal har ansvar för att individen ges daglig munvård enligt
tandvårdens instruktioner. Tid för daglig munvård ska ingå i personlig hygien.

Utbildning
I den uppsökande verksamheten ingår utbildning till personal inom vård och
omsorg i allmän munhälsovård. Den tandvårdsleverantör som VGR
tillhandahåller ansvarar för utbildningen. Utbildningen kan varieras i tid och
rikta sig till det behov personalen har. Till exempel allmän munhälsovård,
tandvård för dementa, praktisk träning i hur munvård utförs på annan person
med mera.
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Genom rätt utbildning ges förutsättning för ett gott omhändertagande av
daglig munvård. Kommunen ansvarar för att berörd omvårdnadspersonal
genomgår de utbildningar i allmän munhälsovård som
VGR/tandvårdsleverantör erbjuder.

Avvikelser
•

Om samarbetet med tandvården i den uppsökande verksamheten inte
fungerar ska kommunen lämna avvikelse*.

*LÄS MER
Samverkansavvikelse

Uppföljning och utvärdering
Parterna har ett gemensamt ansvar för länsgemensam uppföljning av
överenskommelsen.
VGR ansvarar för att genomförd verksamhet följs upp och rapporteras inom
VGR, kommuner och centrala myndigheter. Kommunen är i vissa delar av
uppföljningen ansvariga för att rätt uppgifter lämnas till VGR.
VGR sammanställer statistik kring munhälsa från IT-stöden. Återkoppling ges
kvartalsvis. Mått som redovisas är bland annat:
•

Antal individer med intyg om N-tandvård per kommun.

•

Antal individer med intyg om N-tandvård som önskar
munhälsobedömning.

•

Antal individer med intyg om N-tandvård som får
munhälsobedömning.

•

Antal individer med intyg om N-tandvård som får nödvändig tandvård.

•

Antal deltagare och utbildningstimmar för vårdpersonal i kommunen.

•

Antal avvikelser som visar hur många individer med intyg om Ntandvård som är registrerade på fel boendeenhet.

•

Antal avvikelser som visar hur många individer med intyg om Ntandvård som inte vill ha munhälsobedömning när tandvården
kommer trots att det är registrerat att de vill.
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Utveckling och gemensamma
utmaningar
7.1 Öka andel intyg om N-tandvård
Målsättningen är att alla individer som har rätt till intyg om N-tandvård ska få
det.
Det är parternas gemensamma intresse att öka täckningsgraden för att
uppfylla målet.
En beräkning (sammanställd av VGR februari 2017) av andel intyg om Ntandvård per befolkning från 24 år och uppåt visar en variation mellan
kommunerna från 1,17 - 3,47 procent.
Den differens som finns mellan olika kommuner kan visa på att det finns
individer som har rätt till intyg om N-tandvård men som inte får detta. I
dialog mellan kommunernas kontaktpersoner och VGR föreslås, som ett första
delmål och rimlighet för den enskilda kommunen, att minst 3 procent av
befolkningen i varje kommun över 24 år får intyg om N- tandvård.
Utveckla uppföljning till att omfatta kvalitetsmått
Parterna har ett gemensamt ansvar för att fortsatt utveckla former för
kvalitativ uppföljning till exempel utifrån brukare, närstående och
omvårdnadspersonal.
Mått som kommer att följas upp är:
•

Antal avvikelser som visar på samverkansbrist och skäl till dessa.

•

Att samtliga enheter i kommunen under en treårsperiod har genomgått
utbildning i allmän munhälsovård.

•

Antal intygsutfärdare som deltar i utbildningar som VGR årligen
erbjuder.
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Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära
vård
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta färdplan –
länsgemensam strategi för god och nära vård. Färdplanen ska gälla från
den 1 januari 2023.
Sammanfattning
Färdplanen - länsgemensamma strategin för god och nära vård är en
övergripande strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom
hälsa, vård och omsorg. Färdplanen innehåller prioriterade områden att
kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt och
förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och
nära vård behöver öka fram till 2030. Västra Götalandsregionen och de 49
kommunerna i Västra Götaland har olika ansvar, resurser och kunskaper,
strategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande. Skaraborgs
kommunalförbund har rekommenderat samtliga medlemskommuner att anta
färdplanen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 52/2022
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-08
Socialnämnden § 32/2022
Barn- och utbildningsnämnden § 56/2022
Protokollsutdrag från Skaraborgs Kommunalförbund § 7/2022 – Beslut om
att rekommendera kommunerna i Skaraborg att anta Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård
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Kommunstyrelsen

Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära
vård
Förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta färdplan –
länsgemensam strategi för god och nära vård. Färdplanen ska gälla från
den 1 januari 2023.
Sammanfattning
Färdplanen - länsgemensamma strategin för god och nära vård är en
övergripande strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom
hälsa, vård och omsorg. Färdplanen innehåller prioriterade områden att
kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt och
förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och
nära vård behöver öka fram till 2030. Västra Götalandsregionen och de 49
kommunerna i Västra Götaland har olika ansvar, resurser och kunskaper,
strategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande. Skaraborgs
kommunalförbund har rekommenderat samtliga medlemskommuner att anta
färdplanen.
Bakgrund
Färdplanen - länsgemensamma strategin för god och nära vård är en
övergripande strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom
hälsa, vård och omsorg. Färdplanen innehåller de områden som det
gemensamt prioriteras att kraftsamla kring. Den beskriver målbild,
förändrade arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen, där takten i
omställningen mot en god och nära vård behöver öka fram till 2030. Västra
Götalandsregionen och de 49 kommunerna i Västra Götaland har olika
ansvar, resurser och kunskaper, strategin ska bidra till ett kraftfullt
genomförande.
Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos
befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den
enskildes behov. Den ska beakta barnkonventionens mål samt de
länsgemensamma mål som sätts i den Regionala utvecklingsplanen (RUS).

Kansliavdelningen Kommunledningsförvaltningen
Linda Karelid Kanslichef
linda.karelid@falkoping.se
Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 521 81 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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Omställningen ska också bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka
tilliten mellan huvudmännen.
Färdplanen har varit ute på remiss under hösten 2021. Ett stort antal
synpunkter har skickats in och under januari och februari 2022 har
färdplanen bearbetats utifrån synpunkterna. Den 24 februari 2022 ställde sig
det Politiska samrådsorganet (SRO) bakom förslaget till Färdplan –
länsgemensam strategi för god och nära vård och rekommenderade
respektive huvudman att besluta i enlighet med förslaget.
Direktion för Skaraborgs kommunalförbund har i beslut den 11 mars 2022, §
7, rekommenderat kommunerna i Skaraborg att anta Färdplan –
länsgemensam strategi för god och nära vård.
För att besluten ska tas på samma nivå inom Västra Götalandsregionen har
Västkom föreslagit att besluten ska fattas av kommunfullmäktige i alla
kommuner.
Kommunstyrelsen har remitterat förslaget till socialnämnden och till barnoch utbildningsnämnden, som är de nämnder som är berörda av ärendet.
Socialnämnden har den 27 april 2022, § 32, beslutat att föreslå
kommunfullmäktige anta färdplan – länsgemensam strategi för god och nära
vård.
Barn- och utbildningsnämnden har den 19 april 2022, § 56, beslutat att
rekommendera att kommunstyrelsen ställer sig bakom färdplan –
länsgemensam strategi för god och nära vård med Västra Götalandsregionen.
Förvaltningens bedömning
Mot bakgrund av remissinstansernas bedömning om att ställa sig bakom
förslaget föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige
antar färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård.
Kommunledningsförvaltningen har genom kontakt med Västra
Götalandsregionen fått information om att färdplanen ska gälla från och med
den 1 januari 2023.
Finansiering och ekonomiska konsekvenser
Beslutet om färdplanen innebär en långsiktig omställning som lyfter de
gemensamma delarna att samverka kring. Förvaltningens förslag till beslut
leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser, varför beslut om
finansiering inte behöver tas.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-08
Socialnämnden § 32/2022
Barn- och utbildningsnämnden § 56/2022
Protokollsutdrag från Skaraborgs Kommunalförbund § 7/2022 – Beslut om
att rekommendera kommunerna i Skaraborg att anta Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård
Missiv till Färdplan – Länsgemensam strategi för god och nära vård
Förlag till Färdplan – Länsgemensam strategi för god och nära vård
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Beslutet ska skickas till
regionstyrelsen@vgregion.se med hänvisning till diarienummer: RS 202200968
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Linda Karelid
Kanslichef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

§ 32

2022-04-27

Dnr 2022/00065

Besvarande av remiss från kommunstyrelsen avseende
Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära
vård
Socialnämndens beslut
1 Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta färdplan –
länsgemensam strategi för god och nära vård.
Sammanfattning
Färdplanen - länsgemensamma strategin för god och nära vård är en
övergripande strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom
hälsa, vård och omsorg. Färdplanen innehåller de områden som vi
gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild,
förändrade arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen, där takten i
omställningen mot en god och nära vård behöver öka fram till 2030. Västra
Götalandsregionen och de 49 kommunerna i Västra Götaland har olika
ansvar, resurser och kunskaper, strategin ska bidra till ett kraftfullt
genomförande.
Ingen kan lösa dessa utmaningar på egen hand, men tillsammans kan vi bidra
till en omställning mot en god och nära vård.
Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos
befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den
enskildes behov. Den ska beakta barnkonventionens mål samt de
länsgemensamma mål som sätts i den Regionala utvecklingsplanen (RUS).
Omställningen ska också bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka
tilliten mellan huvudmännen.
Färdplanen har varit ute på remiss under hösten 2021. Ett stort antal
synpunkter har skickats in och under januari och februari 2022 har
färdplanen bearbetats utifrån synpunkterna. Den 24 februari 2022 ställde sig
det Politiska samrådsorganet (SRO) bakom förslaget till Färdplan –
länsgemensam strategi för god och nära vård och rekommenderade
respektive huvudman att besluta i enlighet med förslaget.
Skaraborgs Kommunalförbund Direktion har i beslut 2022-03-11
rekommenderat kommunerna i Skaraborg att anta Färdplan – länsgemensam
strategi för god och nära vård.
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att föreslå Kommunfullmäktige
att anta Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård.
Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott, SNAU § 107/2022

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2022-04-27

Checklista barnkonventionen
Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen
Delegationsbeslut om remiss
Protokollsutdrag från Skaraborgs Kommunalförbund § 7/2022 – Beslut om
att rekommendera kommunerna i Skaraborg att anta Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård
Missiv till Färdplan – Länsgemensam strategi för god och nära vård
Förlag till Färdplan – Länsgemensam strategi för god och nära vård

Paragrafen skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

§ 56

2022-04-19

Dnr 2022/00468

Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård
Västra Götalandsregionen
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1 Barn- och utbildningsnämnden rekommenderar att kommunstyrelsen
ställer sig bakom Färdplan – Länsgemensam strategi för god och nära
vård med Västra Götalandsregionen.
Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget
om ”Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård.” Nämnden
finner att strategin är väl underbyggd och borgar för ett bra samarbete med
regionen och kommunen i de frågor som rör barn- och elevhälsa.
Bakgrund
Färdplanen är en länsgemensam övergripande strategi för god och nära vård
som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg
Förvaltningens bedömning
Inom förvaltningen har man idag ett gott samarbete med Västra
Götalandsregionen där man samverkar tvärprofessionellt inom alla
verksamhetsformer.
Färdplanen är väl underbyggd utifrån att den har varit ute på remiss i
samtliga kommuner. Den syftar till att stärka samverkan för det/den enskilda
barnet/eleven på ett än bättre sätt.
Målbilden att kommunen tillsammans med regionen ska verka för att stärka
en god och nära vård är helt i samklang med skollagen där man särskilt
betonar att förskola och skola ska arbeta främjande och förebyggande.
Genom tidiga insatser kan vi minska hälsoklyftor som ger oss som kommun
förutsättningar att ge våra barn och elever en undervisning som lägger
grunden till en framtida försörjning och god hälsa
Finansiering
Inte aktuellt
Beslutsunderlag
Färdplan – Länsgemensam strategi för god och nära vård
Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer
Digital signering

Protokollsutdraget bestyrks

1 (1)
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Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte

§ 7/22
Färdplan -länsgemensam strategi för god och nära
vård
SKBKF2021.0066

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte

2022-03-11

7/22

Beslut

Skaraborgs Kommunalförbund rekommenderar kommunerna i
Skaraborg att anta Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära
vård.

Bakgrund
Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Nyckeln till
Västra Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är vår
gemensamma förmåga att vara innovativa och ställa om till ett hållbart
samhälle. God och nära vård är riktningen i omställningsarbetet.
Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos
befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes
behov. Den ska beakta barnkonventionens mål samt de länsgemensamma mål
som sätts i den Regionala utvecklingsplanen (RUS). Omställningen ska också
bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka tilliten mellan huvudmännen.
Färdplanen - länsgemensamma strategin för god och nära vård är en
övergripande strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa,
vård och omsorg. Färdplanen innehåller de områden som vi gemensamt
prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt
och förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och
nära vård behöver öka fram till 2030. Västra Götalandsregionen och de 49
kommunerna i Västra Götaland har olika ansvar, resurser och kunskaper,
strategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande.
Ingen kan lösa dessa utmaningar på egen hand, men tillsammans kan vi bidra
till en omställning mot en god och nära vård.
Framgångsfaktorer för den nära vården är personcentrering som
förhållningssätt, samverkan och tillit mellan kommun och Västra
Götalandsregionen, VGR samt en gemensam målbild som visar riktningen.
Länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen har i färdplanen valt att
använda begreppet den enskilde; med det menar vi individ, patient, brukaren,
eleven eller invånare.
Färdplanen har varit ute på remiss under hösten 2021. Ett stort antal
synpunkter har skickats in och under januari och februari 2022 har färdplanen

Skaraborgs Kommunalförbund
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Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte

bearbetats utifrån synpunkterna. Den 24 februari 2022 ställde sig det Politiska
samrådsorganet (SRO) bakom förslaget till Färdplan – länsgemensam strategi
för god och nära vård och rekommenderade respektive huvudman att besluta i
enlighet med förslaget.

Sammanfattning av ändringar från remissversion
Färdplanen - länsgemensam strategi för god och nära vård har
kompletterats med att den ska beakta barnkonventionens mål samt de
länsgemensamma mål som sätts i den Regionala utvecklingsplanen
(RUS).
Målgruppen har omformulerats sedan remissversionen för att minska
risken för exkludering. Målgruppen är personer som behöver insatser och
samordning från både region och kommun oavsett ålder, diagnos eller
funktionsnedsättning.
Färdplanen - länsgemensam strategi för god och nära vård innehåller
gemensamt prioriterade områden att kraftsamla kring. Sex förändrade
arbetssätt beskrivs. Området “utveckling av mobila team som stöd för
vård i hemmet” har reviderats. Primärvården har patientansvar dygnet
runt och primärvården består av två huvudmän.
Länsgemensam uppföljning, analys och utveckling
Under arbete med Färdplan, Hälso- och sjukvårdsavtalet och
överenskommelserna har utvecklingsområden identifierats. De kommer
omhändertas för att omsättas i Färdplan länsgemensam strategi för god
och nära vård. Utvecklingsområdena kommer redovisas löpande på
vardsamverkan.se.
Genom länsgemensam uppföljning och analys följs både avtal och
utveckling i sin helhet.
Skickas till
Skaraborgs Kommunalförbunds medlemskommuner
VästKom

Missiv Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård

Missiv

Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård
Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Nyckeln
till Västra Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är vår
gemensamma förmåga att vara innovativa och ställa om till ett hållbart
samhälle. God och nära vård är riktningen i omställningsarbetet.
Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos
befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes
behov.
Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till
Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Den innehåller de
områden som vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver
målbild, förändrade arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen, där takten
i omställningen mot en god och nära vård behöver öka fram till 2030. Den
länsgemensamma strategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande.
Framgångsfaktorer för den nära vården är personcentrering som
förhållningssätt, samverkan och tillit mellan kommunerna i Västra Götaland
och Västra Götalandsregionen samt en gemensam målbild som visar
färdriktningen.
Sammanfattning av ändringar från remissversion
Färdplanen - länsgemensam strategi för god och nära vård har kompletterats
med att den ska beakta barnkonventionens mål samt de länsgemensamma
mål som sätts i den Regionala utvecklingsplanen (RUS).
Målgruppen har omformulerats sedan remissversionen för att minska risken
för exkludering. Målgruppen är personer som behöver insatser och
samordning från både region och kommun oavsett ålder, diagnos eller
funktionsnedsättning.
Färdplanen - länsgemensam strategi för god och nära vård innehåller
gemensamt prioriterade områden att kraftsamla kring. Sex förändrade
arbetssätt beskrivs. Området “utveckling av mobila team som stöd för vård i
hemmet” har reviderats. Primärvården har patientansvar dygnet runt och
primärvården består av två huvudmän.

Länsgemensam uppföljning, analys och utveckling
Under arbete med Färdplan, Hälso- och sjukvårdsavtalet och
överenskommelserna har utvecklingsområden identifierats. De kommer
omhändertas för att omsättas i Färdplan länsgemensam strategi för god och
nära vård. Utvecklingsområdena kommer redovisas löpande på
vardsamverkan.se. Genom länsgemensam uppföljning och analys följs både
avtal och utveckling i sin helhet.
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Fortsatt beslutsgång
SRO har den 24 februari, 2022 ställt sig bakom Färdplanen - länsgemensam
strategi för god och nära vård och rekommenderar samtliga parter att var för
sig besluta om att anta Färdplanen - länsgemensam strategi för god och nära
vård.

Datum:

Datum:

Johnny Magnusson, Ordförande SRO,
Ordförande Regionstyrelsen

Axel Josefsson, Vice ordförande SRO,
Göteborgsregionens
kommunalförbund
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FÖRSLAG
STRATEGI

Färdplan – länsgemensam strategi för
god och nära vård
Gällande länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen
Riktar sig till; vård och omsorg, socialtjänst, kommunalt och regionalt finansierad
hälso- och sjukvård, skolverksamheterna, tandvård samt hälsofrämjande och
förebyggande områden.

Färdplan Länsgemensam strategi god och nära vård
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1 Inledning: Tillsammans för en hållbar
omställning till en god och nära vård
Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Nyckeln
till Västra Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är vår
gemensamma förmåga att vara innovativa och ställa om till ett hållbart
samhälle. God och nära vård är riktningen i omställningsarbetet.
Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos
befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes
behov. Den ska beakta barnkonventionens mål samt de länsgemensamma mål
som sätts i den Regionala utvecklingsstrategin (RUS). Omställningen ska
också bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka tilliten mellan
huvudmännen.
Färdplanen - länsgemensamma strategin för god och nära vård är en
övergripande strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom
hälsa, vård och omsorg. Färdplanen innehåller de områden som vi gemensamt
prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt
och förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god
och nära vård behöver öka fram till 2030. Västra Götalandsregionen och de 49
kommunerna i Västra Götaland har olika ansvar, resurser och kunskaper,
strategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande.
Ingen kan lösa dessa utmaningar på egen hand, men tillsammans kan vi bidra
till en omställning mot en god och nära vård.
Framgångsfaktorer för den nära vården är personcentrering som
förhållningssätt, samverkan och tillit mellan kommun och Västra
Götalandsregionen, VGR samt en gemensam målbild som visar riktningen.
Länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen har i färdplanen valt att
använda begreppet den enskilde; med det menar vi individ, patient, brukaren,
eleven eller invånare.
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2 Begreppet god och nära vård
Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den nära
vården är inte en ny organisationsnivå, det är heller inte en benämning på
dagens primärvård. Nära vård är snarare ett nytt synsätt och ett arbetssätt
som ser annorlunda ut mot det vi idag har i Västra Götaland.
Den närmsta vården är det som den enskilde kan ge sig själv: egenvården och
det stöd kommuner och regionen kan ge för att möjliggöra det. I den nära
vården är den enskilde och dess anhöriga medskapare till vården som har
primärvården (region och kommunalt finansierad hälso- och sjukvård) som
bas, vilket innebär ett skifte från dagens sjukhusbaserade specialistvård. Delar
av den kommunala socialtjänsten, sjukhusvård, specialiserad öppenvård,
ungdomsmottagning, elevhälsa, civilsamhället men även statliga myndigheter
blir del av den nära vården.
Hälso- och sjukvården består av många organisationer och den nära vården
innehåller hela eller delar av dessa verksamheter, den inkluderar också
övergångarna och hur väl vi förmår att överbrygga dessa och skapa en god och
nära vård för den enskilde. För att klara det skapar vi nya arbetssätt så som
mobila team, använder e-hälsans möjligheter, arbetar mer preventivt och
proaktivt samt möter problemen uppströms.

3 Varför behövs en omställning för en
god och nära vård?
3.1 Utmaningar inom demografin
Den stora ökningen av de som är 80 år och äldre, kombinerat med en relativt
sett lägre ökning av de som är i arbetsför ålder leder till att verksamheterna
inom välfärdens områden inte kommer att kunna anställa personal i den
utsträckning som det demografiska behovet medför. Det innebär ett behov av
effektivare arbetssätt, mer hälsofrämjande och förebyggande arbete och att
verksamheten behöver bli mer teknik- och digitaliseringsorienterade samt att
samverkan måste öka.

3.2 Bristande samordning
Myndigheten för vård och omsorgsanalys är en myndighet under
socialdepartementet som har uppskattat att cirka en miljon människor i
Sverige behöver insatser från flera aktörer, samtidigt som de har nedsatt
förmåga att själva samordna sitt stöd, sin vård och omsorgsinsatser. Men
vården och omsorgen har inte organiserats för att möta den enskilde med
sådana komplexa behov. Den medicinska och tekniska utvecklingen har

Sida | 3

Färdplan Länsgemensam strategi god och nära vård
bidragit till att sjukvården blivit mer specialiserad vilket innebär att den
enskilde kan behöva komma i kontakt med allt fler instanser för att få hjälp
med sina problem.
Mycket tyder på att samordningen i Sverige brister. I jämförelse med andra
länder anser till exempel en mindre andel av de svenska patienterna att de får
hjälp av sin ordinarie läkare eller annan vårdpersonal att planera vården som
andra verksamheter ger. Endast drygt hälften svarar att de får denna hjälp,
jämfört med 80 procent i länderna med bäst resultat. Inom socialtjänsten
saknas dessvärre större studier av hur brukarna uppfattar samordningen men
intervjuer med verksamhetsföreträdare vittnar om samordningsbrister även
inom detta område (Vård- och omsorgsanalys).
Bristande samordning bidrar ofta till en försämrad upplevelse för patienter
och brukare samt till sämre stöd, vård och omsorg. När samordningen brister
vältras dessutom ansvaret för att koordinera insatserna över på patienten,
brukaren eller dennes närstående. Till exempel har samordningen kring äldre
med flera kroniska sjukdomar och barn med funktionsnedsättning lyfts fram
som områden med stora brister där anhöriga får bära ett stort ansvar.

3.3 Ekonomi
Omställningen mot god och nära vård, den pågående digitaliseringen samt att
vi måste minska väntetider inom hälso- och sjukvården ställer stora krav på
resursfördelningen. Arbetet måste vara långsiktigt. En resursöverföring från
specialistvård till primärvård handlar inte enbart om ekonomi. Det handlar
även om en succesiv överföring eller att tillgängliggöra resurser till den nära
vården.
Att följa det ekonomiska perspektivet över tid under den pågående
omställningen är av största vikt, samtidigt bör det ekonomiska perspektivet
kompletteras med övriga resurser i en löpande och transparant process.
Välfärdens resurser ska räcka till mycket, vår demografiska situation visar på
fler äldre och färre i arbetsför ålder de kommande åren.

4 Syfte
Syftet med Färdplanen - länsgemensamma strategin är att stödja
omställningen till en god och nära vård, att främja hälsan hos befolkningen
och utveckla vård och omsorg tillsammans utifrån den enskildes behov.
Omställningen ska också bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka
tilliten mellan huvudmännen.
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Färdplan - länsgemensam strategin för god och nära vård är en övergripande
strategi och ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och
omsorg. Den innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att
kraftsamla kring.
Följande politiska prioritering ska vara vägledande i framtagandet av
färdplanen och Hälso- och sjukvårdsavtalet:
1. Vad blir bäst för brukaren/patienten?
2. Vad är bästa sättet att använda våra skattemedel ur ett samhälls/invånarperspektiv?
3. Behöver vi överenskommelser eller avtal för att stödja detta?

5 Parter
Parterna är länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen och riktar sig
till; vård och omsorg, socialtjänst, kommunal primärvård, förskola- och
skolverksamhet, regional primärvård, specialistvård, tandvård samt
hälsofrämjande och förebyggande områden.

6 Giltighetstid
Målsättningen är att färdplanen ska vara långsiktig och ange färdriktningen
mot 2030. Avstämning med fördjupad uppföljning ska ske 2024 och 2028.

7 Målbild Västra Götaland
Målbilden ska ge en vägledning för hur vår samverkan
kring hälsa, vård och omsorg i Västra Götaland ska vara
utformad för att ge våra invånare förutsättningar för ett
bra liv oavsett ålder eller diagnos.
En god och nära vård
•

utgår från individuella förutsättningar och behov.

•

bygger på relationer, är hälsofrämjande,
förebyggande och proaktiv.

•

bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet
och grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit.
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8 Prioriterade målgrupper
Vården behöver komma närmare patienten. Prioriterade målgrupper i den
nära vården är personer som behöver insatser och samordning från både
region och kommun oavsett ålder, diagnos eller funktionsnedsättning.
Samverkan ska särskilt beakta barnkonventionens mål.
Det innebär att alla berörda parter ska prioritera tid och resurser för
samordning och samverkan. Det centrala är den personcentrerade vården som
utgår från den enskildes förutsättningar och behov.

9 Sex steg för att förändra och utveckla
arbetssätt i samverkan
För att uppnå målbilden för god och nära vård behöver stöd, vård och
omsorgsstrukturen förändras. Förstärkning av en mer god och nära vård
behöver ske i tätt samspel mellan den enskilde och huvudmännen som har
ansvar för samma invånare.
Sex förändrade arbetssätt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Öka hälsofrämjande och förebyggande insatser
Utveckla personcentrerade arbetssätt
Stärk samverkanskultur för att öka tillit mellan huvudmännen
Stärk kontinuitet och samordningen mellan huvudmännen
Utveckling av arbetssätt med stöd av digitalisering
Utveckling av mobila team som stöd för vård i hemmet

En omställning till god och nära vård innebär ett förändrat förhållningssätt,
där det sker en förflyttning i såväl förhållningssätt som i sättet att arbeta.

9.1 Öka hälsofrämjande och förebyggande
insatser
Förbättrad hälsa skapar stora vinster, både för den enskilde och för samhället.
För att bidra till en mer jämlik hälsa och därmed minska skillnaderna behöver
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det hälsofrämjande och förebyggande arbetet få en högre prioritering i det
vardagliga arbetet.
Tidiga insatser med familjebaserade arbetssätt och möjligheter till utbildning
är viktiga beståndsdelar i ett robust och öppet Västra Götaland.
Att ge stöd till individens egenvård och till anhöriga/närstående är angelägna
områden.
Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är också angeläget för att hälsooch sjukvårdssystemet ska vara hållbart när fler lever längre med kroniska
sjukdomar och vi får en äldre befolkning. Minskade hälsoklyftor och bättre
möjligheter till utbildning för barn, unga och vuxna är viktiga beståndsdelar i
ett robust och öppet Västra Götaland. Tidiga insatser för att ge barn och unga
goda förutsättningar att klara grundskolan och gymnasiet betyder mycket för
deras välmående och möjlighet till framtida försörjning och god hälsa där
elevhälsan har en viktig roll.
Arbetet behöver få en högre prioritering i det vardagliga arbetet i hälso- och
sjukvården och inom den kommunala vård och omsorgen.
Vi behöver gemensamt utveckla områden inom folkhälsan
•

social hållbarhet

•

stöd för individens egenvård

•

stöd till anhöriga/närstående

•

socialsamhället och frivilliga/volontärverksamhet.

Den digitala utvecklingen kan bidra till såväl förebyggande som
hälsofrämjande insatser. Alla människor ska ha möjlighet till ökad kontroll
över sin egen hälsa, att kunna fatta informerade beslut och i större
utsträckning klara sig själva. Olika digitala stödprogram, egenmonitorering
och lättillgänglig information är exempel på nya arbetssätt.
Huvudmännen bör var och en samt gemensamt öka tillgängligheten till
förebyggande insatser. Särskilt fokus på gemensamma målgrupper.

9.2 Utveckla Personcentrerade arbetssätt
Inom hälso- och sjukvården pågår en utveckling till personcentrerade
arbetssätt. Det personcentrerade arbetssättet syftar till att patienten är en
medskapare i sin vård utifrån sina behov, erfarenheter och resurser. En
patient får inte objektifieras till en sjuk kropp, ett tillstånd eller en diagnos.
Arbetssättet innebär att utgångspunkten är den enskildes egna resurser och
målsättningar med insatserna. Verksamheterna ska underlätta och motivera
patienten och/eller närstående att vara delaktiga kring beslut som rör den
egna personen. En person kan vara delaktig i vårdprocessen och beslut i olika
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hög grad och som professionell är det viktigt att i kommunikationen vara
lyhörd för varje persons preferenser.
Med detta som utgångspunkt görs en samordnad individuell plan (SIP) där
patient och/eller närstående samt parter är delaktiga i hela processen.
Delaktighet är grundläggande i personcentrerat arbetssätt och innebär bland
annat att det finns utrymme för patienten och/eller närstående att uttrycka
frågor och eventuell oro.

9.3 Stärk samverkanskultur för att öka tillit
mellan huvudmännen
En av de viktigaste åtgärderna för att öka kraften i genomförandet är en
organisationskultur baserad på tillit. Alla grupper i samverkan ska tydliggöra
och skapa förutsättningar för en stark samverkan. I detta arbete krävs att
struktur som hänger samman och att avtal och andra styrande dokument
speglar en vilja av samsyn, samverkan och tillit.
Några exempel från Socialstyrelsen som har lyfts fram särskilt som stöd för
omställning mot en god och nära vård är följande:
•

Attityd- och kulturförändring för en god och nära vård som främjar
samverkan

•

Kunskap om styrning och ledning av hälso- och sjukvård respektive
socialtjänst för chefer i kommuner och regioner för att underlätta
samverkan

•

Personcentrerat bemötande i såväl fysiska som digitala möte

9.4 Stärk kontinuitet och samordningen mellan
huvudmännen
Vi behöver säkerställa kontinuiteten inom stöd, vård och omsorgsprocesser. I
god och nära vård spelar kontinuitet en viktig roll, främst för den enskilde
men också för verksamhetens effektivitet. När kontinuiteten brister är det
sannolikt att den enskilde söker stöd, vård och omsorg i högre utsträckning.
Genom kontinuitet i vård- och stödkontakten möjliggörs en relation som
skapar tillit och trygghet hos den enskilde. Det ökar förutsättningarna för god
och säker vård och omsorg. Det är särskilt angeläget för multisjuka i alla
åldrar.
Inom ramen för arbetet med Färdplan länsgemensamma strategin för god och
nära vård ska den samordnade individuella planen, fast läkarkontakt, fast
vårdkontakt samt fast omsorgskontakt utvecklas och stärkas.
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9.4.1 Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt
Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt i primärvården är de enda
samordnarfunktioner som är lagreglerade. Den fasta läkarkontakten
samordnar vården mellan olika vårdenheter. En fast vårdkontakt bör kunna
bistå den enskilde i att samordna vårdens insatser, informera om
vårdsituationen, förmedla kontakter och vara den enskildes kontaktperson för
andra delar av hälso- och sjukvården samt för socialtjänst och andra
myndigheter.

9.4.2 Fast omsorgskontakt
Med en fast omsorgskontakt i socialtjänsten kan stödet och hjälpen bättre
anpassas till den enskildes behov och önskemål. Om rollen ges vissa
förutsättningar kan den bidra till bättre kontinuitet och ökad trygghet för
såväl omsorgstagare, som anhöriga och personalen. Samordningsvinster kan
uppnås då den fasta omsorgskontakten utgör ett viktigt stöd till anhöriga och
närstående samt i det tvärprofessionella arbetslaget.

9.4.3 Samordnad individuell plan, SIP
Samordnad individuell plan, SIP är den enskildes dokument och samtidigt ett
verktyg för samverkan. SIP ska erbjudas alla oavsett ålder, diagnos,
funktionsnedsättning eller behov och är patientens plan. SIP ger en samlad
beskrivning av den enskildes pågående och planerade insatser, från kommun
och region samt andra aktörer. Alla ska ha möjlighet att leva ett tryggt,
meningsfullt och självständigt liv. Inom hälso- och sjukvård, socialtjänst,
förskola/skola ställs det stora krav på samordning. Arbetssätt som skapar
tydlighet och överblick leder till förbättrad patientsäkerhet.

9.4.4 Patientkontrakt
Patientkontrakt består av flera delar som tillsammans ska bidra till
samförstånd och delat ansvar mellan patienten och vården. Det har tillkommit
för att uppnå delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan inom
regionens olika verksamheter. Patientkontraktet görs i första hand vid
planering inom regionen och en SIP genomförs när det krävs samverkan
mellan region och kommun.

9.5 Utveckling av arbetssätt med stöd av
digitalisering
Teknisk utveckling, digitalisering och automation är starka drivkrafter i
utvecklingen av vård och omsorg. Nya arbetssätt och verktyg inom ehälsoområdet utgör ett viktigt stöd och vård och omsorgen behöver utvecklas
och organiseras gemensamt för att säkerställa kontinuitet, trygghet och
resurseffektivitet.
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9.6 Utveckling av mobila team som stöd för vård
i hemmet
Mobil nära vård gör det möjligt för patienter med komplexa vård- och
omsorgsbehov att få vård i sitt eget hem, såväl ordinärt boende som särskilda
boendeformer. Hälso- och sjukvård i hemmet bygger på samverkan mellan
kommunens socialtjänst, primärvård (kommun och region) samt den
specialiserade vården. Primärvården har patientansvar dygnet runt. Ett väl
fungerande samarbete mellan primärvårdens två huvudmän och den
specialiserade vården utifrån ett personcentrerat arbetssätt skapar trygghet
och kontinuitet för både patient och medarbetare vilket leder till minskat
behov av akuta vårdbesök.
Den medicinska utvecklingen samt utvecklingen inom medicinteknik och
digitalisering möjliggör andra arbetssätt exempelvis digitala vårdmöten och
egenmonitorering.
Målsättning för all hälso- och sjukvård är att ge förutsättningar för att
patienten ska få ett självständigt liv med delaktighet och inflytande utifrån
sina förutsättningar och preferenser.

10 Stärk grundläggande förutsättningar
i samverkan
För att utveckla en god och nära vård i samverkan finns det grundläggande
förutsättningar som behöver stärkas för att kunna genomföra de förändringar
som krävs.
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10.1 Digitala hjälpmedel/välfärdsteknik
Digitaliseringen genomsyrar dagens samhälle. Rätt använd skapar
digitaliseringen trygghet vilket stödjer den enskilde till egen vård och minskar
därigenom behovet av vård. Det kan också bidra till ökad tillgänglighet och
patientsäkerhet. Samtidigt ökar behovet av att ta hänsyn till bedömningar av
risk, etik och sårbarhet, bland annat kopplat till personlig integritet. Med hjälp
av sammanhållna och användarvänliga IT-stöd kan information presenteras
och överföras på ett säkrare och effektivare sätt och säkerställa koordinerade
insatser till den enskilde. Därmed kan personal inom stöd, vård och omsorg,
oberoende av geografiska, organisatoriska eller tekniska gränser, planera och
utföra insatser av hög kvalitet.
För personalen ska e-hälsolösningar vara ett konkret stöd. De ska göra det
enklare att fatta beslut, minska administrationen och ge mer tid till det
personliga mötet med patienter och brukare.
Stöd och behandling via digitala tjänster samt digitala vårdmöten är redan
etablerade arbetssätt. Dock behöver tjänsterna vidareutvecklas och bli en del
av allas vardag. En samordnad utveckling är nödvändig i länet.

10.2 Gemensam vårdinformation
En patientsäker vård bygger på att information om den enskilde som behövs för
vårdens genomförande finns tillgänglig. För att skapa en gemensam plattform krävs
både samverkan och gemensamma arbetssätt. Digitalisering och informationsmiljö
hänger tätt ihop och behöver prioriteras i samverkan.

10.3 Kunskapsstyrning och
kompetensutveckling i samverkan
För att säkerställa kvaliteten i god och nära vård är det angeläget med löpande
kompetensutveckling inom alla delar av välfärdens område. Det gäller alla
personalkategorier. Utbildningssatsningar behöver gemensamt struktureras
så att de enklare kan integreras och bidra till nya arbetssätt.
Kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga
kunskap inom vård och omsorg och omfattar områdena; kunskapsstöd,
uppföljning och analys. På sikt kan en gemensam informationsmiljö göra ny
kunskap tillgänglig genom beslutsstöd och digitala utbildningar.
Informationsmiljön behöver på sikt även omfatta socialtjänstens område för
att säkerställa helhetsperspektiv för den enskilde.
Vikten av forskning, utveckling och implementering av ny kunskap behöver
lyftas fram. Den gemensamma tvärprofessionella forskningen inom välfärdens
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område kan ge oss nödvändig kunskap om hur helheten för den enskilde kan
utvecklas.
Förutom att ta fram kunskapsstöd och implementera dem, behövs metoder för
att omsätta ny kunskap till praktiskt arbete och att analysera resultat. Det ska
sedan omsätts och integreras i löpande förbättringsarbete och lärande på ett
systematiskt sätt.
En gemensam, långsiktig och stabil struktur för kunskapsutveckling i länet ska
ingå i arbetet framöver.
Nya former för kunskapsutveckling som stödjer en god och säker, tillgänglig
och effektiv vård och omsorg för invånarna i Västra Götaland bör tas fram och
kopplas till nationella och regionala riktlinjer. Nya former för
kunskapsutveckling som stödjer en god och säker vård och omsorg för
invånarna i Västra Götaland bör tas fram och kopplas till nationella och
regionala riktlinjer.
Framtagandet av Länsgemensamma medicinska riktlinjer har startat. Detta
ger oss en möjlighet att utforma vårdens processer på ett patientsäkert och
gemensamt sätt.

10.4 Kompetensförsörjning
Vi behöver lösa vårdens och omsorgens kompetensförsörjning på ett
långsiktigt, hållbart sätt och säkerställa att verksamheten har tillgång till
medarbetare med rätt kompetens. Vi behöver gemensamt bedöma tillgång
och efterfrågan på personal och erbjuda kompetensutveckling och
utbildningsstöd till våra medarbetare. Att attrahera och behålla kompetens är
en gemensam investering. En samlad dialog med utbildningsanordnare och
planering av verksamhetsförlagd utbildning stärker vård- och
omsorgsområdet som helhet. Det gör vi för att invånarna i Västra Götaland
ska få tillgång till god vård på lika villkor.

10.5 Verksamhetsutveckling och
implementering
Verksamhetsnära forskning och utveckling, med aktiv medverkan av den
enskilde, kan tillsammans skapa förutsättningar för en kunskapsbaserad och
nära vård. Den enskildes medverkan i utvecklingen av god och nära vård är en
förutsättning för att utveckla innovativa lösningar och nya arbetssätt.
För att nya verktyg och arbetssätt ska få genomslag krävs implementering. Det
räcker sällan med att upprätta riktlinjer för att få genomslag inom
verksamheterna. En ny riktlinje och/eller rutin måste förankras lokalt för att
implementeringen ska lyckas.
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Vi behöver utveckla utförandet av stöd, vård och omsorg inom god och nära
vård utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.

11 Gemensamt ansvar - Ledning och
styrning
Huvudmän och vårdgivare behöver utveckla ett samarbete som upplevs
gränslöst för den enskilde för att säkerställa ett gott stöd och en god vård och
omsorg. Det är viktigt att den enskilde är med och har inflytande över sin vård
och behandling.
Inblandade – regionens olika verksamheter och kommunen, genom socialoch skolförvaltning med flera – har ett särskilt ansvar att leda arbetet
tillsammans. Brist på tillit mellan huvudmännen försvårar uppdraget till att
utveckla en god och nära vård. Den samlade ledningen och styrningen behöver
karaktäriseras av helhetssyn, samarbete och tillit, i såväl struktur som kultur
och faktiska beslut.
Ledarskapet och dialogens betydelse är viktig för att skapa förutsättningar för
mod, vilja och uthållighet hos chefer och medarbetare i de förändringar som
krävs.
Inom Västra Götaland finns sen flera år tillbaka en utvecklad samverkan inom
Vårdsamverkan mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen.
Samrådsorganet (SRO) samt Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, är den
regionala ledningsstrukturen för samverkan mellan länets 49 kommuner och
Västra Götalandsregionen. Det finns sex delregionala
vårdsamverkansområden. Samverkan behöver ske på flera organisatoriska
nivåer: länsgemensam, delregional och lokal nivå.

12 Från Färdplan - länsgemensam
strategi för god och nära vård till
genomförande
Färdplanen - länsgemensamma strategin för god och nära vård är ett
dokument som anger inriktningen av utvecklingen inom god och nära vård för
alla berörda aktörer och målgrupper. Till strategin kopplas handlingsplaner
utifrån målgrupp med gemensamt framtagna aktiviteter, mål och indikatorer.
På delregional nivå är uppdraget att vara ett stöd i implementering och
uppföljning samt upprätta struktur för samverkansarenor mellan
kommunerna och VGR på delregional och lokal nivå
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Färdplan Länsgemensam strategi god och nära vård
Det är på lokal nivå; det där som det verkligen händer: utveckling av nya
arbetssätt, implementering sker och utveckling av god och nära vård
genomförs och utvärderas gemensamt.
Kommuner och regionen behöver fortsätta utveckla ett samarbete som
upplevs gränslöst för den enskilde för att säkerställa en god hälsa, vård och
omsorg. Samarbetet behöver stärkas och utvecklas på lokal nivå och bli en del
av det vardagliga arbetet.

13 Länsgemensam uppföljning och
analys
Utifrån Färdplan - länsgemensamma strategin för god och nära vård, hälsooch sjukvårdsavtalet och tydliggörande av primärvårdsuppdraget i hälso- och
sjukvårdslagen ska en gemensam analys och uppföljning löpande tas fram.
Målsättningen att kunna följa utvecklingen mot en god och nära vård.
Verksamheternas tillgång till gemensamma data för uppföljning, prioritering
och förbättringsarbete är en viktig utvecklingsfråga. Inom ramen för SKR
pågår ett arbete med att ta fram förslag till indikatorer inom nära vård.
Ytterligare sätt att följa arbetet är att analysera de avvikelser som sker i
samverkanssituationer. Analyser av avvikelser ska göras lokalt, delregionalt
samt länsgemensamt och ligga till grund för ett ständigt förbättringsarbete.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 92

2022-06-15

Dnr 2022/00227

Ändring av avgifter för Ekehagens Forntidsby
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag
till ändringar av avgifter för Ekehagens Forntidsby.
2 Ändringarna föreslås gälla från och med den 1 juli 2022 och ersätter
kommunfullmäktiges beslut från den 26 april 2021, § 50.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden föreslår vissa förändringar av avgifter för
Ekehagens forntidsby. Det gäller avgifter för skolverksamhet som höjs för
att kostnaderna ökar och en mindre ökning av entréavgifterna för
turistverksamheten höjs på grund av förändringar i utbud och upplägg.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att förslaget till ändring antas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 53/2022
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-05-09
Kultur- och fritidsnämnden beslut, 2022-04-19
Förslag till ändring av taxa, 2022-04-19

Paragrafen skickas till
Kommunfullmäktige

1 (1)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-05-09
KS 2022/00227

1 (2)

Kommunstyrelsen

Ändring av avgifter för Ekehagens Forntidsby
Förslag till beslut
1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
anta förslag till ändringar av avgifter för Ekehagens Forntidsby.
2 Ändringarna föreslås gälla från och med den 1 juli 2022 och ersätter
kommunfullmäktiges beslut från den 26 april 2021, § 50.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden föreslår vissa förändringar av avgifter för
Ekehagens forntidsby. Det gäller avgifter för skolverksamhet som höjs för
att kostnaderna ökar och en mindre ökning av entréavgifterna för
turistverksamheten höjs på grund av förändringar i utbud och upplägg.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att förslaget till ändring antas.
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 19 april 2022, § 17, att föreslå
kommunfullmäktige att anta förslag till ändringar av avgifter för Ekehagens
Forntidsby. Ändringarna föreslogs gälla från och med den 15 maj 2022.
Av bakgrunden till beslutet framgår att Ekehagens Forntidsby bedriver en
omfattande verksamhet för skolor, främst i form av praktiska lärodagar om
forntiden. Skolor från hela Västsverige med omnejd besöker Ekehagens
Forntidsby i samband med studier av forntiden enligt läroplan. Alla elever
utom kommunens egna betalar en avgift för lärodagen. Med jämna
mellanrum behöver avgifterna ses över, för att säkra att verksamheten håller
budget och för att anpassa avgifterna till den allmänna kostnadsökningen.
Under främst sommaren är Ekehagens Forntidsby öppet även för besökande
turister. Efter två somrar med covidanpassad verksamhet, återinförs nu vissa
av sommarens programdagar. Entrépriserna behöver därmed anpassas till
utbudet.
De förändringar som föreslås är i korthet följande;
-

En höjning av avgifterna för skolverksamhet görs för forntidsdagar
och lägerskola. För forntidsdagar 6 timmar och lägerskola är
höjningen större. Programmen bokas främst av skolor som verkligen
Kansliavdelningen Kommunledningsförvaltningen
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vill göra något extra och eftersom de programmen erbjuder fler
hantverk och upplevelser är det motiverat med en större höjning av
dessa.
-

Järnåldersläger med övernattning tas bort ur sortimentet.

-

Det införs en särskilt kategori av avgift under sommartid som utgörs
av programdagar. Under två programhelger erbjuds, i samarbete med
vänföreningar, flera aktiviteter i from av forntidsaktörer, bemannade
aktiviteter och visst skådespel. Det motiverar därför en högre
entréavgift.

-

En höjning sker av för familj/singelfamilj under sommartid och som
inte är programdagar.

-

På hösten har Ekehagens Forntidsby öppet på lördag och söndagar
och inte på vardagar.

Förvaltningens bedömning
Enligt 2 kap. 5 § kommunallagen får en kommun ta ut avgifter för tjänster
och nyttigheter som den tillhandahåller. En kommun får dock inte ta ut högre
avgifter än att de motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som
kommunen tillhandahåller (självkostnaden), enligt 2 kap. 6 §
kommunallagen.
Mot bakgrund av kultur- och fritidsnämndens förslag föreslår
kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige godkänner ändring
av avgifter för Ekehagens Forntidsby.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att taxan ska börja gälla först den 1
juli 2022 på grund av att protokollet behöver hinna justeras före det att
avgiftsändringen kan verkställas.
Finansiering
Ungefär 70 % av budgeten för Ekehagens Forntidsby utgörs av intäkter. För
att anläggningen ska kunna hålla budget och bedrivas på det sätt som görs
idag är det därför nödvändigt att avgifterna höjs på det sätt som föreslagits.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-05-09
Kultur- och fritidsnämnden beslut, 2022-04-19
Förslag till ändring av taxa, 2022-04-19
Beslutet ska skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Anna Karin Linder, verksamhetsutvecklare

Sara Cronholm
Kommunjurist
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Kultur- och fritidsnämnden

§ 17

2022-04-19

Dnr 2022/00021

Avgifter på Ekehagens Forntidsby
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
anta förslag till ändringar av avgifter för Ekehagens Forntidsby.
2 Ändringarna föreslås gälla från och med den 15 juni 2022 och ersätter
kommunfullmäktiges beslut från den 26 april 2021, § 50.
Sammanfattning
Vissa ändringar av avgifterna för skolverksamhet på Ekehagens Forntidsby
föreslås, för att parera ökade kostnader och säkra intäkter. Viss justering
föreslås även av entréavgifterna för turistverksamheten, på grund av
förändringar i utbud och upplägg.
Bakgrund
Ekehagens Forntidsby bedriver en omfattande verksamhet för skolor, främst
i form av praktiska lärodagar om forntiden. Skolor från hela Västsverige med
omnejd besöker Ekehagen i samband med studier av forntiden enligt läroplan. Alla elever utom kommunens egna betalar en avgift för lärodagen. Med
jämna mellanrum behöver dessa ses över, för att säkra intäkt och anpassa
avgifterna till den allmänna kostnadsökningen.
Under främst sommaren är Ekehagens Forntidsby öppet för besökande
turister, som även de betalar entré. Efter två somrar med covidanpassad
verksamhet, återinförs nu vissa av sommarens programdagar. Entrépriserna
behöver därmed anpassas till utbudet.
Förvaltningens bedömning
Höjningar av vissa avgifter för skolverksamhet föreslås, för att säkra intäkter
och parera ökade kostnader. För lägerskola och forntidsdag 6 timmar är föreslagen höjning större. Programmen bokas främst av skolor som verkligen vill
göra något extra. Eftersom programmen erbjuder fler hantverk och upplevelser finns utrymme för en större höjning av dessa.
Vissa justeringar föreslås även för turistsäsongen 2022. Efter goda erfarenheter från de två senaste åren, formas sommarens i huvudsak som löpande
verksamhet, där alla dagar erbjuder samma utbud. Besökare erbjuds dagligen
guidade visningar, bemannade aktiviteter på två platser i byn samt obemannade aktivitetsstationer.
Tack vare samarbete med vänföreningar arrangeras även två programhelger,
under vilka byn fylls med fler forntidsaktörer, bemannade aktiviteter och
visst skådespel. För programhelgerna föreslås därför en högre entréavgift.
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Kultur- och fritidsnämnden

2022-04-19

Likt föregående år föreslås att Ekehagens Forntidsby främst marknadsför
helgerna som öppna för allmänheten under vår och höst. Detta för att byn
under vardagarna är fullt uppbokad av skolklasser, vilket starkt påverkar
övriga besökares upplevelser och möjligheter att använda byn. Besökaren
som dyker upp en vardag är välkommen ut i byn.
Finansiering
Stora delar av budgeten för Ekehagens Forntidsby baseras på intäkter, cirka
70% av kostnaderna finansieras av intäkt. Avgiftsjusteringar är nödvändiga
för att anläggningen ska kunna ligga kvar på samma nivå och hålla budget.
Barnkonsekvensanalys
Ärendet bedöms direkt och indirekt kunna påverka barn. Enligt Barnkonventionens artikel 2 är alla barn lika mycket värda och har samma rättigheter.
Ingen får diskrimineras.
Avgifter är en faktor som direkt och indirekt kan utestänga ekonomiskt
svagare grupper och därmed även barn inom dessa. För den med små marginaler kan ett entrépris bli för dyrt och därmed bli diskriminerande. För
Ekehagens Forntidsby, som till stora delar är en intäktsfinansierad verksamhet, är det en svår balansgång att hitta en nivå som främjar verksamhetens
ekonomiska behov utan att stänga ute allt för många.
I ett försök att parera och erbjuda prisvärda alternativ finns biljettsystemet
med familjebiljetter, gruppentré och relativt lågt pris för barn. Alla skolelever som besökt Ekehagens Forntidsby med skolan får också en fribiljett
till kommande säsong, där eleven erbjuds gratis entré.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 14/2022
Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 11 mars 2022
Förslag på avgifter vid Ekehagens Forntidsby 2022
Yttrande
Marie Post (S) önskar ett redaktionellt förtydligande att specialpriset för
Falköpings kommun gäller Forntidsdag, 4 timmar vilket tillstyrks.
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Avgifter på Ekehagens Forntidsby
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Typ av dokument
Beslutsinstans
Fastställd
Ersätter dokument
Diarienummer
Giltighetstid
Dokumentet gäller för
Dokumentansvarig
Tidpunkt för aktualitetsprövning

Avgifter på Ekehagens Forntidsby
Kommunfullmäktige
2022
Ersätter KFS antagen av kommunfullmäktige den 26
april 2021
KFN 2022/21
Från 15 juni 2022, tills vidare
Kultur- och fritidsnämnden
Avdelningschef Kulturarv
Vid behov

1

Skolverksamhet
Forntidsdag, 6 timmar
vecka 17–24
Övrig tid
Forntidsdag, 4 timmar
Förmiddag vecka 17–24
Övrig tid
Specialpris för Falköpings kommun:
vecka 34–40

290 kronor/elev 350kr/elev
270 kronor/elev

200 kronor/elev 220kr/elev
185 kronor/elev 195kr/elev
0 kronor/elev*

Forntidsdag, 3 timmar

155 kronor/elev 160kr/elev

Lägerskola
Vecka 17–24
Övrig tid

420 kronor/elev 500kr/elev
400 kronor/elev 450kr/elev

Järnåldersdag, 6 timmar
vecka 17–24
Övrig tid

380 kronor/elev
360 kronor/elev

Järnåldersdag, 3 timmar
Järnåldersläger med övernattning
Entré medföljande förälder

190 kronor/elev
450 kronor/elev
70kr

*Finansieras av Kultur i skola
Föräldraentré vid skolbesök
Skolverksamhet
70 kronor/person
Lägerskola
145 kronor/person

2

Turistverksamhet
Vinter
1 oktober – april (endast öppet för bokad grupp)
Grupp***
40 kronor/person
Vår
maj – torsdag före midsommarafton (stängt midsommarafton och
midsommardagen)
Öppet lördagar och söndagar klockan 11–16.
Vardagar är byn öppen främst för bokade grupper, särskilt skolgrupper.
Barn 3–17 år
40 kronor/person
Vuxen
70 kronor/person
Familj*
210 kronor
Singelfamilj**
140 kronor
Grupp***
40 kronor/person
Sommar
Söndag vecka 25 – söndag vecka 32 (2022: 26/6-14/8)
Öppet dagligen klockan 11–17
Guidningar dagligen klockan 12 och 15.
Barn 3–17 år
60 kronor/person
Vuxen
110 kronor/person
Familj*
320 kronor 325kr/familj
Singelfamilj**
210 kronor 215kr/familj
Grupp***
85 kronor/person
Guidning (förbokas)
30 kronor/vuxen
10 kronor/barn
Sommar, programdagar
Öppet dagligen klockan 11–17
Guidningar dagligen klockan 12 och 15.
Barn 3–17 år
80 kronor/person
Vuxen
160 kronor/person
Familj*
460 kronor
Singelfamilj**
300 kronor
Grupp***
115 kronor/person
Guidning (förbokas)
30 kronor/vuxen
10 kronor/barn

3

Höst
Vecka 33 - 30 september
Öppet vardagar lördag-söndag klockan 11–16. Vardagar är byn främst
öppen för bokade grupper, särskilt skolgrupper.
Barn 3–17 år
40 kronor/person
70 kronor/person
Vuxen
Familj*
210 kronor
Singelfamilj**
140 kronor
Grupp***
40 kronor/person
Årskort
Barn 3–17 år
Vuxen
Familj*
Singelfamilj**

130 kronor/person
230 kronor/person
650 kronor
430 kronor

Guidning av grupp

500 kronor/guide + gruppentré

Övernattning

350 kronor/vuxen + entré för 1 dag
100 kronor/barn + entré för 1 dag
150 kronor/dygn
50 kronor

Ställplats
Dusch

*Familj=2 vuxna och max 3 barn, 3–17 år
**Singelfamilj=1 vuxen och max 3 barn, 3–17 år
***Grupp=Sällskap om minst 10 personer

4
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Kommunstyrelsen

§ 93

2022-06-15

Dnr 2022/00235

Ändring av taxa för särskild prövning inom
skolväsendet för år 2022
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ändring
av taxa för särskild prövning inom skolväsendet.
2 Ändringen ska gälla från och med den 1 januari 2022 till och med den 31
december 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
Kompetens- och arbetslivsnämnden har föreslagit att taxa för särskilt
prövning inom skolväsendet ändras på så sätt att elever som slutfört sin
utbildning i gymnasieskolan eller fått ett examensbevis eller studiebevis
under år 2020 eller 2021 får en lägre taxa. Detta stämmer överens med de
möjligheter regeringen förordnat om i förordning om avgifter för prövning
inom skolväsendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 54/2022
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-05-19
Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut, 2022-05-18
Förslag till ändring av taxa, 2022-05-18
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Kommunstyrelsen

Ändring av taxa för särskild prövning inom
skolväsendet för år 2022
Förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ändring
av taxa för särskild prövning inom skolväsendet.
2 Ändringen ska gälla från och med den 1 januari 2022 till och med den 31
december 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
Kompetens- och arbetslivsnämnden har föreslagit att taxa för särskilt
prövning inom skolväsendet ändras på så sätt att elever som slutfört sin
utbildning i gymnasieskolan eller fått ett examensbevis eller studiebevis
under år 2020 eller 2021 får en lägre taxa. Detta stämmer överens med de
möjligheter regeringen förordnat om i förordning om avgifter för prövning
inom skolväsendet.
Bakgrund
Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutade den 18 maj 2022, § 23, att
föreslå kommunfullmäktige att anta ändring av taxa för särskild prövning
inom skolväsendet.
Enligt bakgrunden till beslutet fick Covid-19-pandemin 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. Regeringen har, men anledning av covid-19-pandemin
beslutat att sänka maxbeloppet på avgiften för särskild prövning 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 examens-
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bevis 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.
Kompetens- och arbetslivsförvaltningen har i bakgrunden till beslutet
bedömt att då vuxenutbildningens avgift för prövning normalt motsvarar det
lagstadgade maxbeloppet bör den tillfälliga avgiften för gymnasieelever
sänkas till det nya maxbeloppet.
Förvaltningens bedömning
Som kompetens- och arbetslivsnämnden har konstaterat har huvudmannen
en möjlighet att ta ut en taxa för prövning i enlighet med 1 § förordning
(1991:1124) om avgifter för prövning inom skolväsendet. Avgiftens
maxbelopp, vilken framgår av 2 § i nämnda förordning, har ändrats från och
med den 17 juli 2021 på det sätt som redogjorts för ovan, dvs. att för elever
som har slutfört sin utbildning i gymnasieskolan och har fått ett examensbevis eller ett studiebevis under åren 2020 eller 2021 så gäller en maximal
avgift om 150 kronor.
I 2 kap. 4 § kommunallagen finns en bestämmelse om förbud för kommuner
att fatta beslut med tillbakaverkande kraft till nackdel för medborgarna.
Eftersom avgiftssänkningen i detta fall är gynnande för medborgarna så är
inte bestämmelsen i 2 kap. 4 § kommunallagen tillämplig.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att anta ändring av taxa för särskild prövning
inom skolväsendet. Ändringen föreslås gälla från och med den 1 januari
2022 och till och med den 31 december 2022. Ändringen ska tas upp i ny
kommunal författningssamling och som ersätter tidigare taxa för särskild
prövning, kommunfullmäktiges beslut 27 september 2021 § 98. Efter den 31
december 2022 ska ändringen tas bort från den kommunala
författningssamlingen.
Finansiering
Kompetens- och arbetslivsnämnden bedömer att förändringen i taxan inte
väntas medföra några större ekonomiska konsekvenser då statistiken visar att
antalet prövningar i målgruppen har varit lågt.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-05-19
Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut, 2022-05-18
Förslag till ändring av taxa, 2022-05-18
Beslutet ska skickas till
Kompetens- och arbetslivsnämnden
Anna Karin Linder, administratör

Sara Cronholm
Kommunjurist

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kompetens- och arbetslivsnämnden

§ 23

2022-05-18

Dnr 2022/00036

Ändring av taxa för särskild prövning inom
skolväsendet 2022
Kompetens- och arbetslivsnämndens 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
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-04-19
KAN 2022/00036
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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

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

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 97

2022-06-15

Dnr 2022/00245

Falköpings kommuns delårsrapport per den 30 april
2022
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Falköpings
kommuns delårsrapport per den 30 april 2022.
Sammanfattning
Falköpings kommuns delårsrapport per april 2022 visar ett positivt resultat
på 71,0 mnkr, exklusive förändring semesterlöneskuld. Helårsprognosen
totalt för kommunen visar ett resultat på 72,0 mnkr. De finansiella målen för
2022 ser enligt prognosen ut att kunna uppfyllas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 58/2022
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-23
Delårsrapport per den 30 april 2022 för Falköpings kommun
Samtliga nämnders verksamhetsrapporter per den 30 april 2022

Paragrafen skickas till
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-05-23
KS 2022/00245
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Kommunstyrelsen

Falköpings kommuns delårsrapport per den 30 april
2022
Förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Falköpings
kommuns delårsrapport per den 30 april 2022.
Sammanfattning
Falköpings kommuns delårsrapport per april 2022 visar ett positivt resultat
på 71,0 mnkr, exklusive förändring semesterlöneskuld. Helårsprognosen
totalt för kommunen visar ett resultat på 72,0 mnkr. De finansiella målen för
2022 ser enligt prognosen ut att kunna uppfyllas.
Bakgrund
Falköpings kommun genomför tertialvisa uppföljningar, vilket innebär att en
uppföljning av kommunens resultat mot budget görs var fjärde månad, den
30 april, den 31 augusti och den 31 december. Uppföljningarna för augusti
och december är lagstadgade och revideras av kommunens externa revisorer.
I de uppföljningarna görs även mer utförliga uppföljningar mot uppsatta mål.
Falköpings kommuns delårsrapport per april 2022 visar ett positivt resultat
på 71,0 mnkr, exklusive förändring semesterlöneskuld. Föregående år var
motsvarande resultat 50,1 mnkr. Helårsprognosen totalt för kommunen visar
ett resultat på 72,0 mnkr, föregående år var prognosen 65,0 mnkr. Det är
alltså högre resultat än föregående år. Det råder dock en hel del osäkerhet i
prognosen med anledning av ekonomiska utvecklingen vad gäller inflation
och stigande räntor. Flerårsplanen och budgeten för 2022 byggdes på SKR´s
prognos från oktober 2021 av förväntade skatteintäkter och generella
statsbidrag. Nu i delårsrapporten april 2022 har vi lagt in SKR´s prognos
från 28 april 2021. Sammantaget skatter och generella statsbidrag beräknas
nu till 49,8 mnkr högre än vad vi har budget. Det bör dock poängteras att det
är prognoser. Nästa prognos från SKR kommer 25 augusti.

Ekonomiavdelningen Kommunledningsförvaltningen
Magnus Fleischer Ekonomichef
magnus.fleischer@falkoping.se
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Nämndernas prognoser visar underskott på 26,9 miljoner (föregående år 10,1 mnkr) jämfört med budget. Fyra nämnder prognosticerar underskott,
Kommunstyrelsen -1,1 Kompetens - och arbetsliv -8,5, Samhällsskydd
mellersta Skaraborg -0,4 mnkr, Socialnämnden -11,1 samt Tekniska
nämnden - 7,9. Barn- och utbildningsnämnden prognosticerar ett överskott
på 1,9 mnkr. Avvikelserna beskrivs i respektive nämnds delårsrapport samt
kortfattat i denna kommuntotala delårsrapport. Skall vi dock här peka på de
större avvikelserna är det knutna till ekonomiskt bistånd, placeringar och
generellt är högre kostnader pga inflation.
Biogasanläggningen prognosticerar ett underskott på -3,0 mnkr vilket är en
avvikelse jämfört med budget på -0,3 mnkr.
Finansiella intäkter och kostnader visar ett underskott på 20,0 mnkr. Största
avvikelserna avser minskning av värdet på värdepapper (pensionsportföljen)
och högre räntekostnader.
Falköpings kommuns finansiella mål utgår ifrån kommunlagen, om god
ekonomisk hushållning, samt utifrån kommunens egna dokument ”Riktlinjer
för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv".
Det innebär att det finansiella resultatet ska uppgå till det högsta av följande
resultatkrav.
• Resultatet ska över tid uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag.
Över tid avser en tioårsperiod. För perioden 2021-2023 skall dock resultatet
årligen uppgå till minst 45 mnkr.
• Kommunens lån får högst uppgå till 1 700 mnkr vid utgången av perioden
2021-2023.
• Från 2024 får kommunens investeringar årligen högst uppgå till summan
av avskrivningar och resultat, dvs låneskulden skall inte öka.
Dokument ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av
resultatutjämningsreserv" kommer att justeras under året så att det
överensstämmer med av kommunfullmäktige antagna finansiella mål.
God ekonomisk hushållning innebär att Falköpings kommun skall ha ett
resultat för 2022 på minst 45,0 mnkr. Beslutat budgeterat resultat för 2022 är
49,7mnkr. I den nu framlagda delårsrapporten visar prognosen ett resultat
om 72,0 mnkr dvs en positiv avvikelse med drygt 20 mnkr från budget.
Kommunens lån får högst uppgå till 1 700 mnkr vid utgången av perioden
2022-2024. Prognosen är att låneskulden kommer att uppgå till 1 122 mnkr
vid utgången av 2022. De finansiella målen för god ekonomisk hushållning
för 2022 ser därför ut att uppfyllas för 2022.
Investeringsredovisningen visar på en prognos på ca 218 mnkr under 2022.
Budgeterat är 336 mnkr. Med resultat i nivå med budget, knappt 50 mnkr
klarar kommunen att investera 150 mnkr/år utan att öka låneskulden. När nu
resultat enligt prognosen blir högre kan det innebär att kommunen inte
behöver öka lånen under 2022.
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Viktigt vid analysen är dock att det är ”tidigt på året” varför prognosera är
osäkra Vidare bör vi analyser resultatet ifrån att kommunens skatteintäkter
höjts med ca 16 mnkr pga den skattehöjning (35 öre, från 21,60 till 21,95 kr)
som gjordes inför 2020. En stor del av grunden till den beslutade höjningen
avser en förstärkning av ekonomi för att klara den ökade investeringstakten.
Effekten av de ökade investeringarna kommer successivt varför man bör se
det beräknade goda resultatet 2022 som att kommunen tagit höjd för ökande
kostnader för kommande stora investeringar. Vi kommer få fördröjning i
dessa delar inte minst pga Platåskolans försening. Den reviderade
kostnadsutjämningen inför 2020 har också ökat kommunens intäkter. De
största posterna som avviker mot budget är skatter och bidrag. Det är mycket
positivt att den ekonomiska nedgång p.g.a. Corona-pandemin som SKR´/vi
förväntade oss inte inträffat så som befarat utan att prognoserna på
skatteintäkter nu är betydligt mer positiva. Det är mot denna bakgrund vi
skall se att Falköpings kommun kommer att gör ett större överskott än
budgeterat för 2022.
Måluppfyllelse
Kommunfullmäktige har beslutat om fyra mål i syfte att nå till visionen om
”Det goda livet”.
Kommunens fyra mål är följande.


Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping



Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping



Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas



Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med
en tillitsbaserad styrning.

Uppföljning av målen görs endast delvis i denna rapport. En mer utförlig
analys och uppföljning sker i delårsrapporten per den 31 augusti 2022.
Förvaltningens bedömning
I kommunens ”Riktlinjer för verksamhets och ekonomistyrning” framgår
följande.
”Om en nämnd vid uppföljning prognostiserar en betydande avvikelse mot
budget åligger det nämnden att omedelbart vidta åtgärder, så att
verksamheten kan rymmas inom fastställd budgetram. Budgetavvikelsen ska
i första hand täckas genom omdisponering av medel inom nämndens
budgetram. I de fall nämndens åtgärder medför ändrad
verksamhetsinriktning eller nämnden inte anser sig kunna hantera den
negativa avvikelsen ska rapportering ske omgående till kommunstyrelsen.
Avvikelsen och vidtagna åtgärder ska dokumenteras i nämndens och
styrelsens beslutsprotokoll. I de fall åtgärderna kräver väsentliga avsteg ifrån
kommunfullmäktiges antagna mål får dessa inte vidtas utan beslut från
kommunfullmäktige.”
De prognostiserade underskotten i Kommunstyrelsen, Kompetens - och
arbetslivsnämnden, Socialnämnden, samt Tekniska nämnden samt nämnden

4(4)

för samhällsskydd mellersta Skaraborg får till viss del anses vara av sådan
”betydande avvikelser” som avses i kommunens styrdokument.
Analys av nämndernas avvikelser och åtgärder presentas och diskuteras vid
dialogmöte enligt kommunstyrelsen uppsiktplikt mellan Ksau och
nämndernas presidier den 13 juni 2022.
Det är förvaltningen bedömning att Kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att godkänna Falköpings kommuns delårsrapport per
den 30 april 2022.
Finansiering
Kommunen kommer enligt prognoserna i rapporten att på total nivå att klara
de finansiella målen och god ekonomisk hushållning för Falköpings
kommun får därmed anses vara uppfyllt.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-23
Delårsrapport per den 30 april 2022 för Falköpings kommun
Samtliga nämnders verksamhetsrapporter per den 30 april 2022
Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen

Magnus Fleischer
Ekonomichef
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Den kommunala koncernen

Falköpings Hyresbostäder AB

100%

100%

Fastighets AB Mösseberg
Hotellfastigheter i Falköping AB

100%

Falbygdens Bredband AB

49%

Ekehagens forntidsby AB

100%

Barn- och
utbildningsnämnden

Byggnadsnämnden

Kommunrevisionen

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kompetensoch arbetslivsnämnden

Kulturoch fritidsnämnden
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Valberedningen

Kommunstyrelsen

Nämnden för
Samhällsskydd
Mellersta
Skaraborg

Socialnämnden

Tekniska
nämnden

Valnämnden

Överförmyndare

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Dagens komplexa samhälle
De samhällsutmaningar som kommunen/kommuner
står inför är komplexa. Det är inte en enskild aktör
som kan tillgodose lösningen. Att möta de komplexa
frågorna kring hållbar utveckling kräver helhetssyn.
Insikten att det är ﬂera olika, och inte alltid tydligt
sammankopplade, kunskapsområden som berörs
och att samverkan och samspel behövs är essentiellt för att kunna hantera frågorna. En högre grad av
tvärfunktionellt samarbete gynnar medborgaren samt
stärker den tillitsbaserade styrkedjan. En tillitsbaserad styrning är nödvändig för att hantera en komplex
verklighet. Det är ur mångfalden och dialogen som
de gemensamma visionerna om morgondagen och
framtiden kan formas.

räntorna är att vänta vilket kommer att bromsa upp
tillväxten och inﬂationen, men får samtidigt att
konsekvensen att arbetslösheten kommer öka för de
personer som redan idag har svaga jobbchanser.

Befolkningsutveckling
Per den 31 december 2021 var Falköpings kommuns
befolkning 33 270 personer. Den 31 mars 2022 uppgår summan till 33 313 personer vilket innebär en
ökning med 43 personer, nära 2020 års nivå.
Vid samma tidpunkt föregående år var befolkningssiffran 33 232 personer.
ANTAL INVÅNARE PER MÅNAD

En komplex verklighet kan också bli en orolig verklighet för den enskilde individen. Konsekvenserna i
spåren av pandemin har börjat bli tydliga där en ökad
psykisk ohälsa märks liksom ökade skillnader i socioekonomisk status. En ökad polarisering i samhället,
lokalt som globalt, syns också och kan komma att
påverka många delar i välfärden framöver.

Omvärldsförändringar
Rysslands invasion och krig mot Ukraina och fortsatta utbrott av Covid-19 i runt om i Asien påverkar omvärlden och så även Falköpings kommun. Svårigheter
att få fram teknisk utrustning påverkas fortfarande av
den komponentbrist som uppkom under pandemin,
men även att ﬂera viktiga kinesiska hamnar stängt
ner av staten, för att begränsa Covid-19 spridning,
gör att även transporterna försenas.
Även kriget i Ukraina påverkar omvärlden och Europa
dels genom stora ﬂyktingströmmar men även högre
priser på fossila bränslen och el. Effekten av högre
energipriser spiller över på andra varor, exempelvis
livsmedel eller annan energikrävande produkter,
vilket gjort att inﬂationen har tagit fart under år 2022.
Inﬂationstakten i april var runt om i Europa och USA
över 6 procent på årsbasis vilket överstiger Riksbankens inﬂationsmål om 2 procent per år.

Arbetsmarknad
Den totala arbetslösheten i Sverige var i april månad
344 536 personer eller 6,8 procent av arbetskraften.
I Falköpings kommun är 1 139 personer arbetslösa
vilket motsvarar 7,3 procent. Detta är en minskining
med 0,6 procentenheter gentemot arbetslöshetssiffran för årsbokslutet för år 2021.
ARBETSLÖSHET PER MÅNAD

För att hejda inﬂationen runt om i västvärlden har
ländernas olika riksbanker beslutar att höja styrande
räntorna, vilket påverkar möjligheten och kostnaderna att låna till konsumtion. SKR skriver i senaste
ekonomirapport att ﬂer höjningar av de styrande
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Händelser av väsentlig betydelse
Förvaltningsform

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

Kriget i Ukraina påverkar nämndens verksamheter
både direkt och indirekt. Direkt påverkas nämnden av
ökade kostnader på, framförallt på drivmedel. På sikt
kommer merparten av nämndens externa kostnader
påverkas negativt då priset på drivmedel kommer påverka priset på andra produkter i större utsträckning,
ett exempel är ökade skolskjutskostnader. Inﬂationen
var hög och stigande redan i slutet av förra året och
förvaltningen förväntar sig fortsatt stora prisökningar
under året.

En rutin för beredningsprocessen har antagits av
kommundirektören, vilken är styrande och stödjande
för alla förvaltningar. Kansliavdelningen har genom
den juridiska rådgivningen stöttat och medverkat i
ﬂera övergripande processer.

Barn- och utbildningsnämnden

Kriget kan också innebära ett kraftigt ökat elevantal
på kort tid för nämndens alla verksamheter, i och
med att EU aktiverat massﬂyktingsdirektivet, men så
har ännu inte skett. I nuläget är inte Falköpings Kommun en av migrationsverkets mottagnings-kommun,
men trots det har några familjer valt att ﬂytta till
Falköping. I enlighet med massﬂyktsdirektivet, så ska
dessa barn och elever erbjudas förskola och skola.
Migrationen in till kommunen för övrigt avtagit och
antalet nyanlända fortsätter att minska. Rörligheten
mellan kommuner dock fortsatt stor, vilket innebär
att många ﬂyttar in och många ﬂyttar ut. Rektorerna
lyfter detta fortsatt som en stor påver-kansområde
för elevernas lärande när möjligheten till kontinuitet
och stabilitet i klasserna ändras.
Effekterna av Pandemin ﬁnns fortsatt kvar. Staten
förmedlar Covidpengar som i nuläget används till
tillfälliga personalförstärkningar för kompensatoriska
undervisningsinsatser.

Kommunstyrelsen
Rekrytering av biträdande förvaltningschef är klar och
tjänsten tillsätts den 31 maj.
Kommunen ingår i ett projekt med ﬂera skaraborgskommuner (Ö9) av upphandling av ett nytt ekonomisystem. En leverantör är utsedd efter genomförd
upphandling. Förslag till kostnadsfördelning mellan
kommunerna är framtagen och på väg att beslutas.
Planering pågår för införande av det nya ekonomisystemet som förväntas implementeras till våren 2023.
Ett projekt angående IT-säkerhet har startats upp
efter att strategiska utvecklingsmedel har beviljats.
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Falköpings kommun och Hyresbostäder AB samarbetar för att stärka och förebygga det främjande
trygghetsarbetet. Rekrytering av en projekttjänst är
genomförd och tillsattes den 18 april.
Kommunikationsavdelningen har arbetat med att
iordningställa en ”studio” i stadshuset varifrån
kommunens verksamheter kan sända föreläsningar,
seminarier, utbildningar anordna digitala möten eller
konferenser med mera.
Upphandlingen av extern aktör för drift av både skidbacke och campingen på Mösseberg gick dock inte
att genomföra enligt de ursprungliga anvisningarna.
Det bedöms vara ytterst liten sannolikhet att hitta en
aktör som kan genomföra driften av både skidbacken
och campingen på tillfredsställande sätt, och det bedöms mer rimligt att skidbacken sköts av Falköpings
kommun medan campingen sköts av annan aktör.
Arbetet att genomföra en kommunövergripande
platsvarumärkesprocess är påbörjad då projektmedel
är tilldelade och en direktupphandling för processledning är igång.
Kommunstyrelsens godkännande av förslag till detaljplan för Platåskolan (Gamla stan 2:26 m.ﬂ.). Det
slutliga antagandet av detaljplanen kommer att ske i
kommunfullmäktige.
Iordningställande av allmän plats inom detaljplanen
Lilla Sikagårdens verksamhetsområde har påbörjats
och beräknas vara klart under våren 2023. Utbyggnaden tillgängliggör 50 000 kvadratmeter och mark för
verksamheter.

Kompetens- och arbetslivsnämnden
De faktorer som i nuläget bedöms påverka nämndens verksamhet mest är den förstärkta matchningsproblematik som kan ses på arbetsmarknaden där
arbetslösheten sjunker generellt, medan långtidsarbetslösheten ökar. Målgruppen som sedan tidigare
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beﬁnner sig långt ifrån arbetsmarknaden får en allt
längre väg för att göra stegförﬂyttningar mot arbete.
Ännu kvarstår effekter av Arbetsförmedlingens (AF)
reformering som inleddes 2019 och nationellt diskuteras kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken,
samtidigt som AF överlåter arbetsförmedlandet för
de individer som står närmast arbetsmarknaden till
externa aktörer. Eftersom AF är en av förvaltningens
viktigaste samverkansparter får det effekter för förvaltningen och frågan om kommunens framtida roll i
arbetsmarknadspolitiken följs noga.

Kultur- och fritidsnämnden
Förvaltningschef Maria Wallengren slutade sin
anställning i Falköpings kommun 20 mars 2022.
Tillförordnad förvaltningschef Torbjörn Lindgren tar
över ansvaret tills ny förvaltningschef är anställd.
Merparten av restriktionerna kopplade till pandemin
togs bort 9 februari. Verksamheterna kunde återgå till
mer normala förutsättningar.

Samhällsskydd mellersta Skaraborg
Ökad osäkerhet i det säkerhetspolitiska läget i världen.
Restriktionerna kopplade till covid-19 har tagits bort.
Höjda krav i lag och föreskrift får genomslag under
2022 såsom förändrat utbildningskrav, inventering
och prioritering av tillsynsobjekt.

Socialnämnden
Den 24 februari 2022 invaderade Ryssland sitt grannland Ukraina, vilket för Falköpings kommun innebar
ett förberedelsearbete
för eventuellt ﬂyktingmottagande. För socialförvaltningens del har
det handlat om förberedelser av boenden.
Verksamheten har under
våren haft en fortsatt
påverkan av covid-19
på grund av en hög
frånvaro bland personal
av olika anledningar
(såsom vård av barn,

familjekarantän, egen sjukdom). Egentestcentrat har
dock stängts. I och med övergången till att sjukdomen inte längre betraktas som samhällsfarlig kunde
ﬂera begränsningar i verksamheterna tas bort och
verksamheter som varit stängda kunde åter öppnas.
Utmaningen att rekrytera personal kvarstår. Under
våren är det främst semesterperioderna som är svåra
att bemanna. Det ﬁnns en matchningsproblematik
i form av att de personer som söker vikariat i stor
utsträckning saknar såväl formell som reell kompetens och ofta även intresse för yrkesområdet. Många
gånger har verksamheterna inga andra alternativ än
att prova att anställa personer som snart visar sig
inte fungera, vilket leder till höga introduktionskostnader utan resultat. Då ﬂera branscher öppnats upp
igen efter pandemin har många arbetssökande valt
andra områden än vård och omsorg. Behovet av att
stärka attraktiviteten inom yrket och hitta nya sätt
att angripa utmaningarna framkommer tydligare än
någonsin. För att öka attraktiviteten har exempelvis
introduktionstiden för de som rekryterats förlängts,
vilket får en direkt effekt på personalkostnaderna.

Tekniska nämnden
Det oroliga världsläget i spåren från pandemin,
krigsläget i Ukraina och omställningar för klimatanpassningar har stor påverkan på förvaltningens verksamheter. Framförallt har elpriset, livsmedelspriser
och bränslepriser stigit kraftigt, men även priset på
byggmaterial , kemikalier och halkbekämpningsﬂis.
Förutom ökade inköpspriser har även leveranstider
påverkats negativt.
Upprustning av det civila samhället för att bättre
klara av kris och krig
påverkar VA avdelningen. Avdelningen arbetar med att rusta upp
gamla vattentäkter samt
upprätta en nöd- och
reservvattenplan som
stöd i kris.
Skyddsrumsåtgärder
fortsätter enligt plan.
Under första tertialen
har en rensning och
städning genomförts på
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17 av de 33 skyddsrum som kommunen ansvarar för.
Under hösten 2021 genomfördes lekplatsbesiktningar på kommunens skolor och förskolor. Detta har
resulterat i ett omfattande arbete med att både iordningställa akuta fel men även att skapa en långsiktig
underhållsplan för lekplatserna.

Byggnadsnämnden
Byggenheten har ett stabilt ﬂöde av nyinkomna ärenden som ligger i paritet med tidigare år.
Av fattade bygglovsbeslut så är det fyra som är av
större betydelse med hänsyn till arbetstillfällen och
stadsutveckling. Dessa är tillbyggnad av tågserviceanläggning på Anneborg 2:4, nybyggnad av ﬂerbostadshus med 16 lägenheter på del av Kyrkerör 1:1,
nybyggnad av korttidsboende på Friggeråker 25:8
med ﬂera samt även nybyggnad av industri och lager
på Spillkråkan 2 i Stenstorp.
Detaljplan för kvarteret Snickaren 3 blev antagen.
Detaljplanens syfte är att pröva markens lämplighet
för bostadsändamål i ett centrumära läge.
Positivt planbesked beviljades för fastigheterna Ciselören 3 och Tillskäraren 1 och 3.
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Riktlinje för exploatörsdriven planprocess är antagna
i syftet att möjliggöra för exploatörer att delta aktivt
och ta mer ansvar i planprocessen. Riktlinjerna
förtydligar ansvar och roller samt förutsättningar och
villkor i en exploatörsdriven planprocess.

Valnämnden
Arbetet för att förbereda allmänna val pågår för
fullt. Det handlar om att rekrytera röstmottagare
och utbilda dem, ordna lokaler för röstning, ta fram
information till väljare,
beställa valmaterial, etc.
Falköpings kommun
har 18 valdistrikt med
lika ånga vallokaler,
ett tiotal lokaler för
förtidsröstning och
ca 180 röstmottagare.
En förändrad omvärld
ställer högre krav
på säkerhetsfrågor
och valkansliet
samverkar med säkerhetssamordnare och
kommunikationsavdelningen.
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Styrning och uppföljning av den kommunala
verksamheten

Inledning
Det Goda Livet är kommunens vision om det hållbara samhället, ett samhälle i balans och harmoni,
även för kommande generationer. Det Goda Livet
bygger på allas lika värde och på samhällsaktiva
invånare. Livskvalitetsfrågorna värnas för att öka välbeﬁnnandet och trivseln för invånarna i Falköpings
kommun.
Det ﬁnns tydliga kopplingar mellan delaktighet,
inﬂytande och hälsa. När enskilda individer och
grupper får möjlighet att påverka sin livskvalitet och
utvecklingen av samhället i stort, uppstår en känsla
av medskapande som bidrar till meningsfullhet.
Meningsfullhet är avgörande för att skapa det goda
livet för Falköpings kommuns invånare. Falköping
tar ansvar för en gemensam framtid och en hållbar
utveckling. Kommunen vill skapa det goda livet för
kommunens invånare och för kommande generationer.

Viljan är att driva en förändringsprocess där kommunen går före i utvecklingen av ett hållbart samhälle,
där naturens och de mänskliga resurserna används
medvetet och balanserat. Ekologin sätter ramarna
och villkoren med planetens absoluta gränser, ekosystem och naturens resurser. Ekonomin är ett medel
för att skapa social hållbarhet. Det är själva målsättningen med det dynamiska och rättvisa samhället där
de mänskliga behoven uppfylls. Kommunen ser ett
tydligt samband mellan hållbara satsningar och den
lokala utvecklingen. Falköping ska vara en bra kommun att besöka, bo och verka i – nu och i framtiden.
Kommunen som organisation är till för Falköpingsborna och strävar efter att alla ska behandlas rättvist
och lika, att relationer kännetecknas av öppenhet,
respekt och ett gott bemötande, att goda resultat
uppnås genom effektivitet, tillit och samverkan.

DELÅRSRAPPORT PER APRIL 2022 | FALKÖPINGS KOMMUN | 9

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Skapa förutsättningar för ett
socialt hållbart Falköping
I Falköpings kommun
skapas det goda livet
tillsammans genom tron
på att framtiden går att
utveckla och förbättra.

Förebyggande
insatser barn
och unga
För att jobba
med ett socialt
hållbart
Falköping
behöver
det
hälsofrämjande och förebyggande arbetet fokuseras.
Orosanmälningarna till
socialtjänsten och barnplaceringarna har ökat under
ﬂera år och trenden ser ut att fortsätta även under
år 2022. Det ﬁnns fortfarande en situation av trångboddhet inom skolor och förskolor i centralorten
vilket utmanar möjligheterna att möta alla elevers
behov. Samtidigt går det att se i den senaste LUPPundersökningen1 från hösten år 2021 att både killar
och tjejer skattar sitt mående sämre jämfört med
tidigare år. Totalt svarar 55 % av tjejerna och 78 %
av killarna i Falköping att de mår mycket eller ganska
bra. Tjejernas rapportering av besvär som nedstämdhet, stress och huvudvärk har ökat och ligger på en
hög nivå. Även om covid-19 pandemin och efterföljningarna av den fortfarande påverkar kommunens
verksamheter och invånarna syns en viss återhämtning. Bland annat en återhämtning i relationer i
och med att tillgången till sociala sammanhang och
mötesplatser ökat. Elever är tillbaka i skolmiljön
och besökssiffrorna på fritidsverksamheter indikerar
också att invånare i Falköpings kommun möts mer
på sin fritid. Samtidigt kan konstateras att unga inte
återgått till att vara föreningsaktiva i den utsträckning de var före pandemin.
1

LUPP – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. En enkät som
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Flera verksamheter har under året fortsatt stärkt upp
sitt barnrättsarbete. Inom socialtjänsten har personalgrupper genomgått webbutbildning och det ﬁnns
en särskild satsning kring barnkonventionen och
lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS).
Även arbetet som syftar till att stärka samverkan
mellan skola och socialtjänst har fortsatt. Syfte är att
ﬂer förebyggande insatser ska kunna identiﬁeras och
genomföras i ett tidigt skede, så att barnen får bättre
förutsättningar till en god psykisk och fysisk hälsa
och därmed kan klara av sin skolgång. Förhoppningen är också att antalet barn som placeras
utanför det egna hemmet ska minska. Under
året har arbetet bland annat handlat om att
hitta gemensamma rutiner för samverkan, exempelvis när en elev ﬂyttar hem
till kommunen efter extern placering.
Varje förskola och skola har också
kontaktpersoner på socialtjänstens barn- och ungdomsenhet,
som arbetar med myndighetshandläggning för barn.
Utöver samverkan över
förvaltningsgränser pågår också arbete för att stärka
samverkan internt på socialförvaltningen – allt för att
ge ett bättre och mer samlat stöd för individen.
Ett utvecklingsarbete kring föräldraskapsstöd har
pågått under året med syfte att skapa en röd tråd i
beﬁntligt föräldraskapsstöd i Falköpings kommun
så att insatser erbjuds föräldrar genom hela barnets
uppväxt samt når föräldrar från olika kulturer. Ällagatan har gemensamt med etniska föreningar och
Connect genomfört ﬂera gruppträffar i Föräldraskap
i Sverige (FÖS)2. Här ﬁnns ett fortsatt utvecklingsarbete att göra för att nå ännu ﬂer föräldrar med
föräldrastödjande insatser och anpassa stödet så att
det fyller det behov föräldrar har.
Utvecklingsarbetet för att förebygga psykisk ohälsa
och suicid fortsätter. En handlingsplan är under året
framtagen och antagen av styrgruppen för trygghet,
tillika kommunledningsgruppen. Flera insatser görs
för att höja kunskapen kring psykisk hälsa och suicid
såsom psykiatrivecka, utbildning i Mental Health
2 Föräldraskap i Sverige FÖS. ett samhällsorienterande grupprogram
som består av fem gruppträffar á 2.5 h för utrikesfödda föräldrar med
barn 0-18 år
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First Aid (MHFA)3 till personalgrupper i samtliga förvaltningar, pilotprojekt kring Youth Aware of Mental
Health (YAM)4 i tre högstadieskolor samt räddningstjänstens utbildningar i Akut Omhändertagande av
Självmordsbenägen Person (AOSP)5. Det ﬁnns ett
fortsatt utvecklingsarbete att göra för att nå ﬂer målgrupper i arbetet såsom exempelvis äldre.

Det är människorna som skapar ett
hållbart samhälle
När människor ges möjlighet att vara med och ha
inﬂytande och skapa tillsammans bidrar det till ett
mer hållbart samhälle. Det är viktigt att ge plats för
olika perspektiv och olikheter för det är då ett tolerant och inkluderande samhälle skapas. Kommunens
arbete med inkludering och delaktighet är i behov av
fortsatt utveckling. Senaste LUPP-undersökningen
år 20216 visar att ungas upplevelse av att kunna vara
delaktiga i samhällsutvecklingen har minskat på ﬂera
fronter. Färre svarar att de är intresserade av politik
och samhällsfrågor jämfört med 2018 och en tydligt
lägre andel svarar att de vill vara med och påverka i
kommunen. Däremot syns en återhämtning i antalet
mötesplatser som kommunen kunnat erbjuda och
i ett utvecklingsarbete på gymnasiet stöttar ﬂera
förvaltningar gemensamt ungas självorganisering av
fritidsaktiviteter.
Även arbetet med dialoger har underlättats av möjligheten att ses fysiskt. Exempel på dialoger som
genomförts under våren är de som skett i projektet
Ungas rätt till inﬂytande, som handlar om att utveckla ett metodstöd för ungas inﬂytande och delaktighet
i lokal demokrati- och glesbygdsutveckling. Här har
det skett idéverkstäder och ett lite större hackaton
där beslutsfattare och unga möttes.
Under våren har antalet frivilliga som söker sig till
volontärsverksamheten Agera Mera ökat. Detta är i
huvudsak kopplat till situationen i Ukraina. Samtidigt
har de som anmält sig kunnat erbjudas och tackat ja
till andra typer av volontärsuppdrag.
3 MHFA – första hjälpen till psykisk hälsa. En utbildning för att känna
igen och ingripa när någon mår dåligt.
4 YAM- Youth aware of mental health. En hälsofrämjande och
preventiv insats med syftet att förbättra den psykiska hälsan och minska
självmordshandlingar hos skolelever.
5 AOSP – Akut omhändertagande av suicidnära person. En utbildning
för blåljuspersonal för att känna igen och ingripa när någon mår dåligt/
beﬁnner sig i en självmordssituation.
6 LUPP – lokal uppföljning av ungdomspolitiken – enkät som följer upp
ungdomars syn på hälsa, trygghet, samhälle m.m

Trygghet
Falköpings kommun har som ambition att skapa
trygghet genom relationsskapande och möten mellan
människor. Ett utkast till en strategi för trygghet är
framtagen med fokus på att stärka skyddsfaktorer
såsom anknytning till familjen, anknytning till skola
och anknytning till sitt närområde. Genom arbete
inom dessa områden kan riskfaktorer såsom brott,
psykisk hälsa eller våld undvikas. Inom effektiv
samordning för trygghet (EST), som handlar om att
hantera otrygga situationer, har kommunen under
våren inrättat en styrgrupp med representanter från
kommunledningsgruppen. Den är tänkt att initiera
orsaksanalyser och insatser när en otrygg situation
uppstår, men också fungera som styrgrupp för förebyggande trygghetsarbete på sikt.

Områdesbaserat arbetssätt
Områdesbaserat arbete handlar om att kommunala
verksamheter, bostadsbolag, näringsliv, polis och civilsamhälle arbetar tillsammans med att skapa trygghet genom bland annat mötesplatser och aktiviteter.
Under våren 2022 har det områdesbaserade arbetet
förstärkts i Falköpings centralort och i tätorterna i
kommunen. Som exempel har ett projekt om stärkt
social sammanhållning i Dotorpsområdet påbörjats,
som är ett samarbete mellan Falköpings kommun
och Falköpings Hyresbostäder AB.

Fullföljda studier och etablering på
arbetsmarknaden
Fullföljda studier
Förvaltningarnas arbete inom grundskola, gymnasieskola, kommunala vuxenutbildningen, uppdragsutbildning och eftergymnasiala utbildningar kommer
vara betydande för framtida kompetensförsörjning.
En hållbar etablering på arbetsmarknaden säkras genom fullföljda studier och förvaltningarnas ambition
är att öka behörighet till gymnasieskola och minska
andel avbrott samt icke-godkända betyg med målet
att få alla elever att slutföra sin utbildning.
Vid julbetyget för grundskola år 9 2021 återgår
elevernas resultat till tidigare låga nivåer. I samtal
med rektorer utifrån varje enskild skolenhets resultat synliggörs att ett ﬂertal elever endast har några
få delar kvar vilket gör att prognosen för behörighet
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till gymnasiet vid slutbetyg våren 2022 bedöms vara
likvärdigt som föregående år. Resultaten för åk 7 och
åk 8 ligger lägre än tidigare år vid detta tillfälle varpå
ett pågående analysarbete sker med grundskolans
rektorer som förväntas vara färdigt i augusti.
Barn och utbildningsförvaltningen har tillsammans
med kompetens- och arbetslivsförvaltningen en fortskridande samverkan med fokus på fullföljda studie.
En av utvecklingspunkterna gäller gruppen ungdomar 16-20 år som varken arbetar eller studerar, de
som faller under KAA7. En gemensam aktivitetsplan
är framtagen och ﬂera processer pågår. Uppföljning
sker löpande.
Arbetsmarknaden har fortsatta utmaningar med
kompetensförsörjning. I Falköping har 4,1 % av
registerbaserad arbetskraft befunnit sig i långvarig
arbetslöshet. Efterfrågan på arbetskraft är hög trots
att arbetslöshet kvarstår vilket ger en tydlig bild av
matchningsproblematik. Målgruppen som sedan tidi7

KAA; Kommunens aktivitetsansvar
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gare beﬁnner sig utanför arbetsmarknaden har idag
begränsade möjligheter att etablera sig och andelen
som beﬁnner sig i en långtidsarbetslöshet ökar.
Kommunens ansvar för AME, vuxenutbildning
(VUX), uppdragsutbildning och eftergymnasiala
utbildningar kommer vara betydande för framtida
kompetensförsörjning. Antalet inskrivna deltagare i
VUX har minskat våren år 2022 jämfört med år 2020
samt år 2021. Det är ännu för tidigt för att avgöra
om det är en trend som kommer att fortsätta. Dock
går det att se att andelen icke-behöriga ökar vilket
ytterligare förstärker bilden av matchningsproblematik. Många som studerar inom ramen för VUX kan
ha kort utbildningsbakgrund samt svårigheter i det
svenska språket vilket kan bromsa upp genomströmningstakten samt öka behoven av stöd för att klara av
sina studier.
Det ﬁnns en liknande matchningsproblematik inom
yrkeprogrammen (YRK). Här har de två yrkesförberedande kurserna som genomförts inom restaurang
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och vård utvärderats med goda resultat. En relativt
hög andel väljer att avbryta sina studier både på VUX,
Svenska för Invandrare (SFI) samt på YRK och det
går att se en ökning inom SFI och YRK i jämförelse
med tidigare delår aprils mätningar. En högre andel
avbryter utbildningen ofta på grund av privata skäl
såsom föräldraledighet, ﬂytt eller sjukdom. Skäl som
är svårpåverkbara utifrån ett kommunalt perspektiv.

Etablering på arbetsmarknaden
Kommuninvånarens möjlighet till etablering på
arbetsmarknaden är avgörande för ett socialt hållbart
samhälle och ett gott liv för individen. Med utbildning och möjlighet till egen försörjning kommer
också en mer jämlik hälsa vilket har stor betydelse för
såväl samhällsutveckling som att kunna bryta sociala
strukturer med risk för utanförskap.
Arbetslösheten fortsätta att sjunka och ligger nu på
7,7 % i Falköping, i antal motsvarar det 1 203 personer varav 168 personer är i åldern 18-24 år. Vi ser en
ökning jämfört med föregående år i vad gäller antalet
deltagare som varit inskrivna i i AME:s8 arbetsmarknadscenter inklusive ESF -projektet9 En plattform för
alla.
I analysen inför delår april uppmärksammades att
statistik gällande delar av AME brister i kvalitet.
Registrering och hantering av data behöver ses över
skyndsamt för att kunna göra rättvisa analyser av
genomförda aktiviteter och stegförﬂyttningar under
resten av året och därmed få en samlad bild av alla
verksamheters aktiviteter och avslut.

riella standarden men det kan också påverka barns
skolresultat, hälsa och trygghet.

Sammanfattning
Trots ﬂera oroväckande trender inom
social hållbarhet, med ﬂer barn som lever
i hushåll med ekonomiskt bistånd, ökande
orosanmälningar, matchningsproblematik och
minskad upplevelse av inﬂytande noteras också
positiva drag, såsom minskad arbetslöshet
och en viss återhämtning i relationer efter
pandemin när människor återvänder till
mötesplatser. Kommunen gör sammantaget
mycket för att möta utmaningarna i alltifrån
arbetsmarknadsinsatser och åtgärder för
fullföljda studier till tidiga insatser barn och
unga genom samverkan och föräldraskapsstöd.
Samtidigt ﬁnns ett fortsatt behov av att jobba
med frågorna. Insatser och arbetsprocesser
behöver utvecklas för att bryta behovet av
ekonomiskt bistånd och få ﬂer i arbete,
Falköpings kommun behöver fortsätta att
stärka främjande insatser för att fånga upp barn
och familjer samt fortsätta intensiﬁera arbetet
med dialog och inkluderande mötesplatser i
efterdyningarna av covid-19 pandemin.

Positivt är att antalet hushåll som varit i behov av
ekonomiskt bistånd minskar. Samtidigt ligger andelen barn som lever i hushåll med behov av ekonomiskt bistånd på en fortsatt hög nivå. Arbete pågår
med att utveckla och implementera detaljer kring
barnkonventionen i rutiner och beslutsprocesser.
Barnperspektivet ska även bäras med in i analys för
att förstå målgruppens behov och förutsättningar,
för att kunna erbjuda insatser som bryter behovet av
bistånd. Barn som lever i dessa hushåll växer upp i
en ekonomisk utsatthet, det påverkar dels den mate8 Arbetsmarknadsenheten kan förkortas AME, innefattar de fyra
enheterna arbetsmarknadscenter (AMC), Connect, Fabriken och Stöd och
försörjning.
9 ESF; Europeiska socialfonden, ﬁnansiering via EU med syfte att
främja sysselsättning och social sammanhållning
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Skapa förutsättningar för ett
attraktivare Falköping
Falköpings
kommun ska
vara en bra plats
att bo, verka och
leva på - en plats
där medborgarna
känner stolthet
Falköpings kommun ska
upplevas som en kommun som driver och ligger i framkant avseende
skolutveckling. Arbetssökande ska känna att
jobbet de längtar till
ﬁnns i Falköping.
Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar vidare
med att ﬁnna lösningar, för att skapa så bra skolförutsättningar som möjligt, i väntan på att Platåskolan
ska kunna färdigställas. Skolan är idag på många
ställen mycket trångbodda.
Under våren har det påbörjats åtgärder vid den tillfälliga högstadieskolan Högstadium Centrum för att
anpassa lokalerna för att åstadkomma ökad trygghet
och studiero.
Kultur- och fritidsförvaltningen har befarat att de restriktioner som pandemin orsakade skulle resultera i
att människor skulle skaffa nya kvarstående vanor på
så sätt att behovet av ”fysisk kultur på plats” skulle
minska, men så verkar det inte bli. Flera besöksmål
och mötesplatser såsom Ekehagens forntidsby och
Odenbadet vittnar om positiva besöks- och bokningsnivåer. I den mån det går att följa upp var besökarna kommer ifrån ser det även ut som att besökare
från andra kommuner ökar igen. Under pandemin
utökades det digitala utbudet för att på så sätt
tillgängliggöra kultur, upplevelser och kunskap till
invånarna och besökare som egentligen velat besöka
verksamheterna. För att nå en rimlig arbetsbelast-
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ning är det viktigt att väga ambition mot hållbarhet
och avgöra när det fysiska kontra det digitala är det
bästa alternativet. Digitala tjänster kan också köpas
in för att på så sätt nå en hög kvalité på det digitala
utbudet.
Idrottshallar och lokaler har en positiv beläggning
och nu är det tydligt att läger och arrangemang som
tidigare ställts in på grund av pandemin åter genomförs.
Evenemang ses som en bra metod för medborgardialog och kunskapsspridning, ett sätt att väcka
samhällsengagemang och skapa möten mellan
människor, vilket främjar ett inkluderande samhälle
med aktiva invånare. Här kan det vara av vikt att få
kommunövergripande förslag på inriktningar/fokusområden för att lättare kunna samordna insatser
mellan förvaltningar och tydliggöra vilka kommande
arbeten/evenemang som bör genomföras. Detta
skulle också kunna underlätta arbetet med att följa
upp effekter.

Värdeskapande stads- och
landsbygdsmiljöer
Falköpings kommun vill stärka attraktiviteten genom
att försköna stads- och landsbygdsmiljöerna och
därmed göra det offentliga rummet till en nära, trygg
och inspirerande miljö med mötesplatser. Ny blomsterplan för 2022 har tagits fram under vintern och
ska verkställas under året. Detta innebär ett nytt sätt
att skapa attraktiva miljöer för invånare och en större
attraktionskraft till det offentliga rummet. Tidigare
har blomsterplanteringarna runt omkring i kommunen fått positiv respons bland annat via kommunens
Facebooksida och DF-respons1. Tydligt är att planteringarna är ett uppskattat inslag till såväl vardag som
fest. Blomsterplanen syftar till att ha ett gemensamt
gestaltningsuttryck som kan varieras från år till år
i såväl Falköpings centralort som i övriga tätorter i
kommunen.
Arbetet med att ta fram en ny grönstrukturplan fortsätter och målsättningen är att den ska vara framtagen i slutet av 2022. I dagsläget pågår en projektrekrytering av en person som ska göra den inventering
som behövs som utgångspunkt för planen.
1 Kommunens system på hemsidan för att möjliggöra för invånare och
andra att lämna synpunkter på hela kommunen.
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Attraktiviteten stärks också genom att det skapas
trygga färdvägar för gångtraﬁkanter och cyklister.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under första
tertialet 2022 startat ett projekt för att skapa trygga
gång- och cykelvägar till Mössebergskolan. Detta
kommer att följas upp under året med ytterligare
projekt längs med Danska vägen.
I projektet för Stora Torget har en arkitekttävling
genomförts och avtal har tecknats med en arkitekt.
Projektet har delats upp i etapper och första etappen
är entréplatsen vid Östertullsgatan som byggs under
år 2022.
Det nya bostadsområdet på Fåraberget, etapp 2B,
som påbörjades under 2021 har under våren färdigställts vad det gäller infrastrukturen. Etappen innehåller ca 40 småhustomter, ﬂerbostadshus och en
förskola.

Klimatsmart kommun med goda och
hållbara kommunikationer samt utbyggd
infrastruktur
Klimatstrategi 2021-2030 anger en tydlig riktning för
hela den kommunala organisationen med målsättningen/ambitionen att Falköpings kommun både
som organisation och geograﬁsk yta ska vara fossilfri
år 2030.

kommunens projektgrupp med att ta fram traﬁkstrategin, har arbetats fram under första tertialet. I
denna traﬁkstrategi, som har bäring mot den kommande klimatstrategin för kommunen, kommer vissa
förutsättningar för en konvertering av kommunens
fordonspark till fossilfri drivning att anges.
Ett viktigt steg för en fossilfri framtid är även en
konvertering av kommunens byggnader till fossilfri
uppvärmning. Idag återstår det endast nio fastigheter
att konvertera.
Svårigheter ses med att kunna vidta vissa åtgärder
som krävs för ett fossilfritt Falköping utan ytterligare
beslut i olika frågor. Viktigt är att dessa beslut fattas
löpande från och med nu, om alla konverteringar ska

Sammanfattning
Arbetet för ett attraktivare Falköping präglas av
långsiktiga processer och behov av samverkan.
Falköpings kommun har fortsatt det strategiska
arbetet med utveckling av infrastruktur, kommunikationsmöjligheter, attraktiva skol- samt boendemiljöer. Arbete pågår också med att försköna
stads- och landsbygdsmiljöer.

Klimatsamverkan har stärkts under första tertialet
och behöver fortsätta att utvecklas under resten av
året.
Falköpings kommun strävar efter att underlätta för
kommunens invånare att göra hållbara val i vardagen
genom energirådgivning till företag och privatpersoner samt med aktiviteter riktade till allmänheten om
klimat.
Bidrag från den lokala naturvårdssatsningen (LONA)
har sökts och erhållits från Länsstyrelsen. Bidraget
ska användas för att bygga nya våtmarker i Vartofta. Våtmarken ska hantera dagvatten från Vartofta
samhälle och är en del av projektet med reinvestering i VA-nätet samt upprustning av samhället inför
förändrat klimat.
Arbetet med en ny traﬁkstrategi för kommunen
fortsätter och en processplan har tagits fram. Ett
förfrågningsunderlag för en konsult, som ska stötta
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Skapa förutsättningar för ett
näringsliv som utvecklas
Falköping – en
drivande aktör
Falköpings kommun ska
vara och upplevas som
en kreativ och drivande
kommun som skapar
goda förutsättningar för
såväl nya etableringar
som beﬁntliga företag i
både stad och på landsbygd.

Bibehålla
och utveckla
kommunens
bemötande och servicekvalitet
Det pågår aktiva interna processer och analyser
för att tillgodose en långsiktig plan- och markreserv. Bland annat har en dimensioneringsanalys av
markbehov för extern handel genomförts. Falköpings
kommun har verkställt strategiska markköp och ser
över riktningen på kommande planarbeten. Behovet
av mark för nya etableringar ses fortfarande som
stort och ny detaljplanerad mark behöver tas fram
och ﬁnnas till försäljning snarast möjligt.

Stimulera företagande och matcha
kompetens
Ansvaret för kommunens reviderade arbetsmarknadsstrategi vilar främst på kompetens- och arbetslivsnämnden och dess förvaltning. Stöd ska ges
av samtliga verksamheter i den övriga kommunala
organisationen för att få ﬂer i egen försörjning.
Placeringar av individer för att hjälpa dem att närma
sig arbetsmarknaden sker framförallt i verksamheter under barn- och utbildningsnämnden, tekniska
nämnden och socialnämnden. Det är i samverkan
med kommunens övriga verksamheter som framgång sker gällande såväl subventionerade anställningar som arbetsträning och praktikplaceringar.
Kompetens- och arbetslivsnämnden har tillsammans
med kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden utarbetat en strukturerad samverkan för att bidra
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till målet om ﬂer till arbete och färre personer i behov
av ekonomiskt bistånd. En identiﬁerad möjlighet är
att nyttja potentialen i arbetstillfällen i naturen. Att
knyta an personer till så kallade gröna jobb är inget
nytt, men en outvecklad del i Falköpings kommun.
Under åren 2022-2024 ska de tre nämnderna gemensamt arbeta med konceptet Gröna jobb som innebär
riktade subventionerade anställningar samtidigt som
individen får aktiv coachning av arbetsmarknadskonsulent.
Samtidigt är det av stor vikt att motivera arbetsgivare
att stärka sitt sociala engagemang och ansvar för att
jämna ut siffrorna gällande arbetslöshet och det utanförskap som det kan medföra. Kommunen behöver
erbjuda ett matchande utbildningsutbud och lämpliga arbetsmarknadspolitiska åtgärder, men det krävs
också att arbetsgivare är villiga att ta emot elever/
praktikanter samt vågar nyanställa.

Infrastruktur som möjliggör etableringar
Falköping har ett strategiskt kommunikationsläge
vid västra stambanan och en god infrastruktur, som
ska användas och utvecklas för att stärka Falköpings
attraktivitet. Detta skapar förutsättningar för logistikutveckling och nyetableringar samt stärker beﬁntligt
näringsliv. En infrastruktur med hög ambitionsnivå
påverkar utvecklingen av företagande.
Skaraborg Logistic Center (SLC) på Marjarp har
sedan tidigare ett beslut om att utvidgas med ny
överlämningsbangård. Tillsammans med JULA har
kommunstyrelsen planerat för nybyggnation och fört
förhandlingar kring ny markförsäljning och planeringen för ytterligare spåranslutningar fortgår.
Efterfrågan på godstransporter och logistiska lösningar är stor, vilket också ökar kraven på fortsatt
utveckling av SLC.

Sammanfattning och målbedömning
Falköpings kommun tar steg för att säkra en
stabil markreserv för framtida etableringar i
kommunen, och utvecklingen av logistikcentret
på Marjarp fortsätter starkt. Samtidigt kommer
ytterligare insatser krävas för att nå arbetsmarknadsstrategins mål om ﬂer människor i egen
försörjning, där påbörjade åtgärder skapar goda
förutsättningar.
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Kommunens
organisation
ska vara utvecklande och
förnyande med
en tillitsbaserad
styrning
Verksamheterna
är till för
kommuninvånarna
Kommunen ska vara en
väl fungerande serviceorganisation, med
myndighetsansvar, till
Falköpings kommuns invånare. Uppdraget är att
skapa goda förutsättningar för att utveckla och tillhandahålla service och tjänster med hög kvalitet och
bra bemötande, som utgår från helheten och förenklar vardagen för kommuninvånarna och dem som
kommunen är till för.
För att följa upp hur invånarna uppfattar kommunens verksamheter genomförs brukarenkäter,

kundundersökningar och brukardialoger. Kommunens synpunkts- och klagomålshantering är ett annat
verktyg för att fånga upp förbättringsbehov som
kommuninvånarna ser i verksamheterna. Resultat av
undersökningar och synpunkter kommenteras och
analyseras senare under året.

En lärande och utvecklande verksamhet
Kommunens organisation ska genom tillitsstyrning balansera behovet av kontroll med förtroende
för medarbetarnas verksamhetsnära kunskap och
erfarenhet. Arbete fortgår med att bygga kunskap
och förståelse bland organisationens chefer och
medar-betare om tillitsbaserad ledning och styrning.
Kopp-lat till detta pågår också arbete med att ta fram
verk-tyg som stöd för chefer att göra omställningen.
I fokus är att göra tillitsbaserad styrning praktisk och
konkret – att formulera hur den styrningen ser ut. Parallellt med arbetet inom tjänstepersonsorganisationen pågår också arbetet med tillitsbaserad styrning
för förtroendevalda.
Genom dialog och delaktighet kan politiker, chefer
och medarbetare gemensamt medverka till att skapa
en god arbetsmiljö och en effektiv verksamhet med
god kvalitet.
En arbetsmiljöenkät har under våren skickats ut till
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organisationens chefer, i syfte att undersöka arbetsmiljön och att få en överblick över vilket stöd och
vilka insatser cheferna behöver för att ha en hållbarhet i sin roll. Utifrån resultatet på enkäten fortsätter
arbetet med att stärka friskfaktorerna i arbetslivet.
Den årliga enkäten för uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet har genomförts med ett
gott resultat och förvaltningarna arbetar vidare med
handlingsplaner utifrån sitt resultat.
Flerårsplanen tydliggör att kommunen ska ha ett
aktivt klimat- och energiarbete i syfte att skapa en
god livskvalitet för framtidens invånare. Kommunen
ska genom sina investeringar, inköp och upphandlingar minska sitt klimatavtryck och därmed öka sitt
miljöansvar.
Nämndernas verksamhetsrapporter ger olika exempel på aktiviteter inom fastställda fokusområden i
klimatarbetet. Till exempel är minskad klimatpåverkan en viktig faktor vid upphandling av varor av olika
slag. Förekomsten av digitala fakturor har ökat de
senaste åren. Andra exempel är att ett förslag till en
övergripande klimatstyrande mötes- och resepolicy
tagits fram och nu är utskickad på remiss till kommunens nämnder. Arbete är också påbörjat med att
ta fram en grönstrukturplan och avvägningar av olika
intressen görs vid markexploatering för att bevara
jordbruksmark för matproduktion. Arbete med en
strategi för solenergi har påbörjats och intentionen är
att tak på kommunala fastigheter ska kunna arrenderas ut till energiproducenter. Utbildningar och medskapande i klimatomställningen har genomförts i
personal- och ledningsgrupper. Engagemang och en
vilja att bidra har präglat dessa möten.

Processbaserat arbetssätt som stärker
verksamheternas kvalitet
Ett systematiskt kvalitetsarbete säkerställer måluppfyllelsen och identiﬁerar utvecklingsområden utifrån
såväl invånarnas behov och förväntningar, som lagställda krav och verksamheternas uppdrag.
Flera förvaltningar går mot att arbeta processbaserat, inte minst i processer som är gemensamma för
verksamheter eller förvaltningar. Det kan även gälla
processer där arbete sker i samverkan med andra
organisationer. Det konstateras att det ibland ﬁnns
risk att alla inväntar varandra inom områden där ﬂera
är ansvariga. Behov ﬁnns då att utse en part som är
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sammankallande och som har ansvar för att hålla
ihop arbetet, för att det systematiska förbättringsarbetet inte ska stanna upp.
Planering och uppföljning av verksamheterna sker i
allt större utsträckning dialogbaserat. Detta arbetssätt håller på att formas och den dialogbaserade
uppföljningen behöver utvecklas ytterligare. Ett led i
det arbetet är erfarenhetsutbyte mellan förvaltningarna. Dialog ger medverkande parter insyn i varandras arbete, vilket skapar samsyn och förutsättningar
för att ytterligare utveckla analysprocessen. Analys
och utvärdering är avgörande för att kunna följa upp
effekten av olika satsningar. Dialogmöten har genomförts i såväl fysisk form som digitalt.
Digitala lösningar kan vara ett sätt att effektivisera
och kvalitetssäkra. Med hjälp av uppföljningsarbete och omvärldsanalys kan det fastställas var och
hur digitalisering av processer och tjänster kan bli
värdeskapande. För att detta ska kunna ske krävs en
ökad digital kompetens i verksamheterna. Målet är
att med beﬁntliga resurser kunna åstadkomma mer,
genom ökad kvalitet och/eller volym i de insatser och
den service som ges inom kommunen. Kommunen
ska ses som möjliggörare och möta utmaningar med
mod, nytänkande och samarbete.

Sammanfattning och målbedömning
Arbetet med tillitsbaserad styrning och ledning
fortsätter genom konkretisering av vad detta i
praktiken innebär. Utvärdering av arbetsmiljö
sker löpande och under våren har en enkät kring
chefers förutsättningar att utföra sitt uppdrag
genomförts.
Internt klimatansvar tas genom att nämnderna
genomför många olika typer av aktiviteter inom
fastställda fokusområden för klimatarbetet.
Verksamheterna går mot mer processbaserade
arbetssätt. Utveckling av dialogbaserad planering och uppföljning pågår och erfarenhetsutbyte
mellan förvaltningarna sker. Digitaliseringen är
en möjliggörare för att kvalitetssäkra processer,
samtidigt som den kan bidra till ökad service för
den enskilde.
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Utvärdering av ﬁnansiella mål
Falköpings kommun har i ﬂerårsplanen för 2022-2024
beslutat om följande ﬁnansiella mål:
Finansiellt mål 1
Resultatet ska över tid uppgå till minst 2 procent av skatter och statsbidrag. Över tid avser
en tioårsperiod. För perioden år 2022-2024
skall dock resultatet årligen uppgå till minst 45
miljoner kronor.

För det enskilda året prognostiseras resultatet till 72
mnkr vilket överstiger det enskilda årets mål på 45
mnkr.
PROGNOS
2022

(TKR)

Resultat

72,0

Skatteintäkter och statsbidrag
Resultat i % av skatter och statsbidrag

1 567,6
3,1%

Målet för det enskilda året 2022 samt över en 10-årsperiod är därmed uppfyllt.

Utvärdering av ﬁnansiellt mål 2
Finansiellt mål 2
Kommunens lån får högst uppgå till 1 700
miljoner kronor vid utgången av perioden
år 2022-2024. Från år 2024 får kommunens
investeringar årligen högst uppgå till summan
av avskrivningar och resultat, dvs låneskulden
skall inte öka.

Utvärdering av ﬁnansiellt mål 1
Resultatkravet skall ses över tid vilket i målet är deﬁnierat till en 10 årsperiod. Sett över denna period så
uppgår Falköping kommuns genomsnittliga resultat
till 64,5 mnkr vilket motsvarar 3,5 % i resultat av
skatter och generella statsbidrag.

I delårsbokslutet per april uppgår den externa låneskulden till 1 125 mnkr. Låneskulden prognostiseras
inte öka under året vilket innebär att med hänsyn
tagen till löpande amortering så kommer låneskulden
vid årets slut uppgå till 1 113 mnkr. (Låneskuld för
investeringsbidrag, anslutningsavgifter och ﬁnansiell
leasing är exkluderat.) Därmed återstår ett låneutrymme om 587 mnkr vilket betyder att målet är uppfyllt
för det enskilda året 2022.
PROGNOS
2022

(TKR)

Låneskuld (inkl. kortfr del)
Kvar att låna upp till 1 700 000 tkr

1 113 000
587 000
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Balanskravsresultat
Enligt kommunallagen ska intäkterna varje år överstiga kostnaderna. Om kostnaderna ändå skulle
överstiga intäkterna ett år, ska det negativa resultatet
regleras och det egna kapitalet återställas inom tre
år. Eventuella realisationsvinster från försäljning av
anläggningstillgångar ska inte medräknas.
Baserat på i detta dokument angiven prognos kommer balanskravsresultatet att vara positivt vid årets
slut enligt tabellen till höger. Lagens krav på intäkter
och kostnader i balans uppfylls och det kommer inte
ﬁnnas något negativt resultat att återställa nästkommande år.

BALANSKRAVSRESULTAT (MNKR)
Prongos
2022

Årets resultat enligt resultaträkningen

62 356

- Samtliga realisationsvinster

-4 000

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

-

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet

-

+/- Orealiserade vinster/förluster i värdepapper

9 000

+/- Återföring av orealiserade vinster/förluster i
värdepapper

4 000

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

-

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv

-

Årets balanskravsresultat
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71 356

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv

71 356
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Väsentliga personalförhållanden
HR-avdelningen ansvarar för att utveckla, samordna och följa upp processerna för arbetsgivarfrågorna i kommunen. Ett
systematiskt arbete genomförs inom alla områden för att uppnå detta. Vidare skall arbetet med att kvalitetssäkra och effektivisera samtliga processer inom området fortlöpa.
HR-avdelningen ser också betydelsen av att fokusera ytterligare på att stödja kommunens medarbetare och chefer till ett
hållbart och meningsfullt arbetsliv samt att fortsätta arbetet med attraktiv arbetsgivare.

Kompetensförsörjning

Arbetsmiljö och hälsa

Arbetet utifrån den kommunövergripande Kompetensförsörjningsplan för åren 2021-2022 fortlöper
med bred ansats i hela kompetensförsörjningsprocessen utifrån de olika delarna Attrahera-RekryteraUtveckla-Behålla-Avsluta. Omställningsarbete pågår
i olika former för att coacha och stödja medarbetare
och chefer i olika typer av omställningssituationer,
bland annat karriärcoachning, karriärväxlingsprogram
och handledning.

Första delen av 2022, då covid minskat och mycket
återgått till det nya normala i verksamheterna,
har det funnits ett ökat behov av samtalsstöd och
liknande insatser både via interna resurser och
företagshälsovården. Ett aktivt rehabiliteringsarbete
pågår både gällande kort- och långtidssjukfrånvaro.
SAM-enkäten har genomförts med ett gott resultat
och förvaltningarna arbetar vidare med handlingsplaner utifrån sitt resultat. Det systematiska arbetsmiljöarbetet fortgår och det är viktigt att arbetet fortsätter enligt årsplaneringen. Arbetsmiljöutbildning för
chefer och skyddsombud har genomförts digitalt vid
ﬂera tillfällen. Som ett led i att verkställa samverkansavtalets inriktning med teman vid arbetsplatsträffar
har alla chefer erbjudits att hämta en kortlek som kan
användas för att diskutera frågor om jämställdhet,
mångfald och jämlikhet i personalgrupperna. Det är
en del i det förebyggande arbetet mot diskriminering
som diskrimineringslagen kallar aktiva åtgärder och
ålägger arbetsgivare att arbeta aktivt med.

Under våren har utbildningsinsatser, nätverksträffar
och besök på yrkeslivsmässor och rekryteringsdagar
genomförts både fysiskt och digitalt. Bland annat har
medarbetarskapsutbildning genomförts inom ﬂera
olika verksamheter. Utbildningen syftar till att skapa
en gemensam bild kring rollen som medarbetare,
och det ﬁnns möjlighet att anpassa utbildningen
utifrån speciﬁka behov på de olika arbetsplatserna.
Utvecklingen av kommunens utbildningskalender har
fortsatt, med syfte att underlätta och synliggöra möjligheterna till kompetensutveckling för både chefer
och medarbetare. Under perioden har 25 utbildningar
inom exempelvis arbetsmiljö, första hjälpen vid psykisk ohälsa, systematiskt brandskyddsarbete, projektledning och informationsstress anordnats. Deltagarna har kommit från kommunens olika förvaltningar
samt från det lokala näringslivet. Utbildarna har
kommit från kommunens organisation och även från
externa utbildningsföretag. Detta ger möjlighet att
träffas över förvaltningsgränserna och även att utbyta
erfarenheter med medarbetare i privata företag.
Ett arbete med att aktualisera kommunens policy för
ledar- och medarbetarskap pågår.
Medarbetare över 60 år samt förtroendevalda har
erbjudits pensionsinformation som hållits av KPA
Pension under våren. Totalt deltog ca 220 personer.

Via kommunens intranät har alla medarbetare och
chefer erbjudits att delta i fysisk träning både utomhus och inomhus med Coachanna. På onsdagar
har det funnits möjlighet att träna Yinyoga, en lugn
yogaform som ökar rörligheten och aktiverar kroppens lugn och ro-system. I april anordnades en tipspromenad med korvgrillning av Kommunals IF och
HR-avdelningen. Aktiviteterna har varit uppskattade
av deltagarna.
En arbetsmiljöenkät har skickats ut till cheferna i
syfte att undersöka arbetsmiljön och att få en överblick över vilket stöd och insatser cheferna behöver
för att ha en hållbarhet i sin roll. Utifrån resultatet på
enkäten fortsätter arbetet med att stärka friskfaktorerna i arbetslivet.
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Arbetsrätt, lön och villkor
Arbetsrättsliga seminarier för chefer har genomförts
gemensamt inom kommunerna i Östra Skaraborg
(Ö9). Årets lönerevision är till stora delar avslutad
och inom kort påbörjas analysen inför nästa revision.

Sjukfrånvaro
Av Falköpings kommuns medarbetare har 44,2 %
ingen sjukfrånvaro alls under jan - apr (53,5 % 2021)
och 23,5 % har 1-5 sjukfrånvarodagar under jan-apr
2021 (22 % 2021).
Tabellen nedan visar sjukfrånvaro för samtliga anställda inklusive anställda med timlön (sjuktimmar
av tillgänglig ordinarie arbetstid).
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SJUKFRÅNVARO (%), JAN-APR

2021-04

2022-04

Sjukfrånvaro, tot

7,6

10,1

Kvinnor

8,7

11,3

Män

4,3

6,7

Varav över 60 dagar

30,5

29,1

- 29 år

7,5

10,2

30-49 år

7,3

9,7

50 år -

8,0

10,5

Sjukfrånvaron har ökat totalt sett (Jmf jan-apr 2021).
Sjukfrånvaron vid årsskiftet (2021-2022) var 7,1 % så
det är en ökning sedan årsskiftet men perioden jan apr är sjukfrånvaron generellt högre än under övriga
månader under året, på grund av covid-19, förkylningar, inﬂuensor m ﬂ. infektionssjukdomar.
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Förväntad utveckling
Förvaltningsform

att i år läggs stort fokus på planering och genomförande av det allmänna val som genomförs i höst.

Skolorganisationsbeslutet är fortsatt viktigt att
genomföra då trångboddheten inom grundskolan
påverkar elevers, pedagogers samt rektorers arbetsmiljö. Fortsatt inväntas beslut från externa beslutsinstanser.

Som en följd av händelserna i omvärlden har priser
på bland annat byggmaterial ökat kraftigt. Detta i
kombination med stigande räntor kommer sannolikt
att påverka byggnationstakten. Stadsbyggnadsavdelningen har än så länge inte märkt av dessa effekter.

En viktig faktor för att barn och elever ska lyckas i
förskola och skola handlar om kontinuitet. Dels att
barnen och eleverna kontinuerligt deltar i undervisningen som erbjuds, men även att de som undervisar
ﬁnns kvar över tid. En utmaning är kompetensförsörjningen inom både förskola, fritidshem och
grundskola. Det är fortsatt svårrekryterat och förutsättningarna att få tag på behörig personal är
svår. Rektorerna lyfter att det är särskilt svårt vid
deltidstjänster och ”plocktjänster”. Vid mätningen i
mars 2022 fortsätter behörigheten sjunka både inom
förskola och fritidshem. Inom förskolan sjunker den
från 50% till 46.1% och inom fritidshemmet från
endast 25,5% 21,5%.

Konjunkturläget börjar kännas allt mer osäkert, ﬂera
av Falköpings lokala företag känner av en ökad inﬂation, varu och komponent brist, en allt större oro
för ränteläget. Detta kan matta av investeringsviljan
under året.

Barn- och utbildningsnämnden

Regeringen har under de gångna åren utrett ett ﬂertal områden, där ibland likvärdig skola, en tioårig
grundskola, gymnasieutredningen samt betygsutredningen. På grund av det parlamentariska läget samt
att det är valår, så är det svårbedömt vilka av dessa
förslag som kommer genomföras. Samtliga förslag
skulle ha stor påverkan på utbildningsområdet. Från
och med 220701 kommer nya kursplaner samt betygskriterier för grund- och grundsärskolan att gälla.
Implementeringsarbetet har pågått under höstterminen 2021 och har fortsatt under vårterminen 2022.

Kommunstyrelsen
Förvaltningen förutspår att det kommer högre tryck
av företagshälsovård inom personalstrategi på grund
av ökat inﬂöde och behov av individuella samtal och
grupputveckling. Friskvårdsbidrag löper på, dock
är tendensen en annan nu än tidigare då det är ett
större utﬂöde av bidrag tidigare på året än vad som
är brukligt. En ökning av kostnader prognostiseras
gällande kompetensförsörjningsplaner då mer och
mer mässor bokas in.
Kansliavdelningen som arbetar förutom mot kommunstyrelsen även mot valnämnden vilket innebär

Kompetens- och arbetslivsnämnden
Utifrån det osäkra nuläget i omvärlden är det 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 förutsättningar
kunna leda till att verksamhet snabbt måste ställas
om. Om nuvarande trender och arbetsmarknadsläge
håller i sig fortsätter troligen elevantalet inom Vuxnas
lärande att vara oförändrat eller minska i omfattning.

Kultur- och fritidsnämnden
Pandemin har skapat en så kallad skuld utifrån
kultur- och fritidsnämndens reglerade uppdrag. Fler
barn som inte lärt sig simma, föreningar som minskat verksamhet och färre ungdomar som varit fysiskt
aktiva, läsförståelse som minskar när ytor mellan
bibliotekarier och invånare blir färre, kulturarv och
kultur som inte upplevs när scener och verksamheter
inte får vara öppna och tillgängliga. Det kommer vara
avgörande för kultur- och fritidsnämnden att kompensera för detta i ﬂera år framöver.
Kopplat till denna skuld blir det också väsentligt att
landa i vad som ska prioriteras. En åldrande befolkning utmanar det ekonomiska utrymmet för kulturoch fritidsnämnden. Vilka mötesplatser ska ﬁnnas?
Vilka anläggningar ska ﬁnnas och var ska de ﬁnnas?
På vilket sätt ska verksamheterna bedrivas för att nå
så många som möjligt på ett så bra sätt som möjligt? Falköpings struktur idag utmanar när resurser
ska fördelas. Det kommer sannolikt att behövas en
kultur- och fritidsstrategi som är politiskt antagen
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som sätter riktningen i sektorns frågor kopplat till
kommunens övergripande utveckling.

Samhällsskydd mellersta Skaraborg
Utifrån rådande säkerhetsläge kommer mycket fokus
ligga på att säkerställa kommunernas samt räddningstjänstens förmåga att hantera eventuella störningar samt räddningstjänst under höjd beredskap.
Arbetet med att säkerställa kommunernas ledningsförmåga under höjd beredskap från skyddad ledningsplats fortgår och förväntas gå in i fas 2 under
sommaren.
Räddningstjänsten har i dag redan ett väl fungerande
redundanssamarbete tillsammans med NÄRF och
RÖS ledningssystem som troligtvis kommer utökas
med SÄRF under året.

Socialnämnden
För närvarande råder balans avseende antalet
äldreboendeplatser. Antalet brukare med hemtjänst
har minskat något under årets första månader. Den
beställda tiden i hemtjänst ökade under 2021 men
har avtagit under 2022.
Ombyggnaden av två avdelningar på Frökindsgården
pågår och förväntas bli färdigställd enligt plan under
2022. Platserna minskas med 9, ombyggda lägenheter blir därmed större och mer anpassade till dagens
krav på boende och arbetsmiljö. I samband med
öppning av de nya lägenheterna på Frökindsgården
minskas samtidigt 10 platser på Elvagården.
Antalet placeringar inom IFO förväntas fortsatt vara
högt då det i dagsläget inte ﬁnns några indikationer
på minskat behov.
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Tekniska nämnden
Det oroliga världsläget i spåren från pandemin,
krigsläget i Ukraina och omställningar för klimatanpassningar har stor påverkan på förvaltningens verksamheter. Osäkerheten är stor för prisutvecklingen
kommande månader.
Anpassning till klimatstrategins mål kommer att
innebära stora investeringar framöver i exempelvis
fossilfria fordon, maskiner och reservkraftaggregat.
Ett stort underhållsbehov ﬁnns för kommunens
fastigheter. De är i behov av renovering, tak- och
fasadunderhåll, fönsterbyten, byte av ventilationsanläggningar, belysningsarmaturer, utbyte/relining
av rörledningar m.m. De budgetmedel som ﬁnns i
plan räcker inte till för kommande behov och för att
minska beﬁntlig underhållsskuld.
Städavdelningen följer med stort intresse branschens
utveckling som är på frammarsch gällandes maskiner
med robotiserad teknik för offentlig miljö/lokaler. I
framtid leder detta till effektiviseringar av metoder
och moment.
Kostavdelningens volymen av antal portioner förväntas öka under året med utgångspunkt från att pandemin är över och att närvaron inom skola och förskola
kommer att anta en mer normal nivå. Drygt 1,5%
ﬂer ätande under den första tertialen i förhållande
till samma period förra året. Till detta kommer att
barn- och utbildningsförvaltningen valt att möjliggöra
för de barn som är inskrivna i förskolan som 15-timmarsbarn att förlägga sina timmar så att de kan delta
i måltider.
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Resultaträkning
KOMMUNEN
RESULTATRÄKNING (TKR)

NOT

Verksamhetens intäkter

2

168 383

666 044

172 900

476 657

544 500

67 843

Verksamhetens kostnader

3

-886 604

-2 598 060

-899 168

-2 556 957

-2 622 994

-66 037

Avskrivningar

4

Verksamhetens nettokostnader

UTFALL
2021-04

UTFALL
2021-12

UTFALL
2022-04

BUDGET
2022

PROGNOS
2022

PROGNOSAVVIKELSE

-44 376

-186 641

-51 213

-148 700

-158 000

-9 300

-762 798

-2 118 657

-777 481

-2 229 000

-2 236 493

-7 493

Skatteintäkter

5

507 554

1 521 371

526 947

1 528 600

1 567 583

38 983

Generella statsbidrag och utjämning

6

241 169

742 190

272 340

757 100

767 911

10 811

-14 075

144 904

21 806

56 700

99 000

42 300

6 124

17 033

5 655

9 000

8 000

-1 000

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

7

Finansiella kostnader

8

Resultat efter finansiella poster

-2 770

-19 268

-16 791

-16 000

-35 000

-19 000

-10 721

142 668

10 670

49 700

72 000

22 300

-

-

-

-

-

-10 721

142 668

10 670

49 700

72 000

22 300

Extraordinära poster
Periodens resultat
Förändring semesterlöneskuld

60 819

-

60 356

-

-

-

Periodens resultat exkl. semesterlöneskuld

50 098

142 668

71 026

49 700

72 000

22 300

Analys av kommunens
resultaträkning

Verksamhetens intäkter och kostnader

med 12 mnkr till följd av ändrad redovisningsprincip.
Motsvarande summa har krediterats verksamhetens
kostnader vilket innebär att nettoeffekten är noll.

Intäkterna är något högre än föregående år, 2,7 %.
Taxor, avgifter och försäljningsintäkter ökar när verksamheter drar igång igen efter pandemin.

Ordinarie avskrivningar förväntas generera ett mindre överskott vilket netto innebär en prognostiserad
avvikelse på 9,3 mnkr vid årets slut.

Kompensation för höga sjuklönekostnader till följd
av covid-19 ingår i verksamhetens intäkter med
13,1 mnkr (bidrag december till mars där beslut om
december kom så sent att det inte kunde tas med i
bokslutet).
Kostnaderna ökar med 1,4 % jämfört med föregående år varav material och tjänster ökar med 5,8 %.
Lönerevisionen är till stora delar klar. Pensionskostnaderna är lägre till följd av engångsförädringar i
livslängdsantagandet föregående år.
Både intäkter och kostnader prognostiseras bli högre
än budgeterat. För mer information om verksamhetens intäkter och kostnader, se driftsredovisningen.

Avskrivningar
Avskrivningarna fortsätter att öka jämfört med
tidigare år till följd av höga investeringsnivåer. Ett
mindre antal färdigställda projekt har aktiverats per
april vilket leder till högre avskrivningar.
Dessutom bokförs ﬁnansiell leasing fastighet enligt
rekommendation fr.o.m. 2021. Detta leder till att de
leasade objekten ska skrivas av istället för att hyra
ska bokföras. Avskrivningskostnaderna beräknas öka
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Skatteintäkter samt generella statsbidrag
och utjämning
Skatteintäkterna bokförs utifrån SKR:s april-prognos.
Utvecklingen är fortsatt positiv och uppgår till + 39
mnkr på helår. Både korrigering slutavräkning 2021
och slutavräkning 2022 utvecklas positivt. SKR anger
att den positiva utvecklingen bl.a. beror på att man
räknar med större ökningar av främst löneinkomster
men även pensioner.

Finansnettot
Den kraftiga nedgången på börsen påverkar ﬁnansnettot med totalt 9,9 mnkr under perioden.
Räntorna stiger vilket innebär högre kostnader för
våra lån.
Både när det gäller ﬁnansiella intäkter och kostnader
prognostiseras underskott, totalt 15 mnkr på helår.
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Balansräkning
KOMMUNEN
BALANSRÄKNING (TKR)

NOT

UTFALL
2021-04

UTFALL
2021-12

UTFALL
2022-04

BUDGET
2022

Immateriella anläggningstillgångar

10

1 809

1 561

1 121

0

Materiella anläggningstillgångar

11

2 666 365

2 793 935

2 801 269

2 889 900

2 569 254

2 689 039

2 706 017

2 786 900

97 111

104 896

95 252

103 000

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Övriga materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

12

Summa Anläggningstillgångar

0

0

0

0

32 400

46 954

46 954

50 000

2 700 574

2 842 450

2 849 344

2 939 900

13

37 601

32 612

30 117

29 100

Förråd m.m.

14

2 284

3 197

3 183

0

Fordringar

15

131 971

195 088

201 062

140 000

92 915

153 761

143 818

98 000

70 511

123 757

98 853

100 000

Bidrag till infrastruktur
Omsättningstillgångar

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

16

Summa Omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

297 681

475 803

446 916

338 000

3 035 856

3 350 865

3 326 378

3 307 000

-10 722

127 865

10 670

49 800

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Periodens resultat
Resultatutjämningsreserv

100 000

100 000

100 000

100 000

Övrigt eget kapital

1 087 187

1 074 148

1 202 013

1 132 200

Summa Eget kapital

1 176 465

1 302 013

1 312 683

1 282 000

172 986

179 116

182 320

165 000

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

17

Andra avsättningar

17

Summa Avsättningar

105 590

87 464

84 147

105 000

278 576

266 580

266 467

270 000

1 151 332

1 301 534

1 291 311

1 350 000

Skulder
Långfristiga skulder

18

Kortfristiga skulder

19

429 483

480 738

455 917

405 000

Summa Skulder

1 580 815

1 782 272

1 747 228

1 755 000

SUMMA EGET KAP, AVSÄTTN OCH SKULDER

3 035 856

3 350 865

3 326 378

3 307 000
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Analys av kommunens
balansräkningen
Immateriella och materiella
anläggningstillgångar

Det största projektet som har aktiverats under perioden är markanläggning moduler Odensbergsskolan
samt gata och VA Fåraberget etapp 2b. Dessutom
har några mindre projekt aktiverats under det första
delåret. Pågående arbeten har ökat från 70,7 mnkr vid
årsskiftet till 90,2 mnkr per den sista april.

Finansiella anläggningstillgångar
Ingen förändring när det gäller ﬁnansiella anläggningstillgångar under perioden.

Omsättningstillgångar
Innehavet av aktier och andelar, i syfte att ﬁnansiera
pensionsskulden samt användas som likviditetsreserv, klassiﬁceras som en ﬁnansiell omsättningstillgång. Marknadsvärdet på dessa har minskat under
perioden till följd av en negativ utveckling på börsen
men överstiger fortfarande anskaffningsvärdet med
4,1 mnkr per den 30 april.
UTVECKLING AV PENSIONSPORTFÖLJEN (TKR OCH %)

nivån på avsättningen pga hög inﬂation. KPA:s beräkning i augusti är viktig för att kunna prognostisera
framtida pensionsavsättning, dels med tanke på
inﬂationen men även på grund av nytt pensionsavtal,
AKAP:KR.
Avsättning E20 har ej indexerats under perioden
då ny beräkning ej antydde en högre nivå på den
framtida utbetalningen. (Nästa utbetalning sker i
december.)

Långfristiga skulder
Inga nya lån har tagits under perioden och prognosen är att inga nya lån kommer behöva tas under
resterande del av perioden.
Inga nya ﬁnansiella leasingavtal har aktiverats under
perioden. Prognosen är att ytterligare ett, moduler
Odensbergsskolan, kommer aktiveras under kommande månader.
Inga nya investeringsbidrag har aktiverats under
perioden.

Kortfristiga skulder
I detta delår är semesterlöneskulden på en mycket
hög nivå då anställda ännu inte börjat ta ut sin intjänade semester. Utfallet för semesterlöneskulden var
relativt högt i helårsbokslutet vilket kvarstår även nu
i delåret.
När det gäller den upplupna pensionskostnaden så
debiterar KPA den största delen av denna för föregående år i mars månad vilket innebär en rejäl sänkning sedan bokslutet.

Omsättningstillgångar består, förutom av innehav
i aktier och andelar, av bokförda värden på försäljningsbar mark samt lager IT-produkter och VA-material.

Avsättningar
Ingen ny pensionsskuldsberäkning har gjorts under
perioden utan pensionsskulden har bokats utifrån
KPA:s beräkning i bokslutet 2021. Osäkerhet ﬁnns i
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Notförteckning
Not 1 Redovisningsprinciper

Övrigt

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

Interna poster avseende eget arbete uppgår till 3,6
mnkr.

Immateriella och materiella
anläggningstillgångar

Pensionsportföljen förväntas ﬁnansiera en del av
kommunens pensionsskuld. Värdepappren ingår i
en portfölj som innehas på lång sikt. Innehavet i
portföljen kommer dock, i enlighet med Policy för
ﬁnansverksamheten, att skifta över tiden och därav
klassiﬁceras innehavet som en ﬁnansiell omsättningstillgång. Portföljens anskaffningsvärde är 90
mnkr. Portföljen värderas till marknadsvärde eftersom syftet med innehavet är att generera värdeökning.

Samma regler tillämpas för immateriella och materiella anläggningstillgångar.

Gränsdragning mellan kostnad och investering
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller
innehav med en nyttjandeperiod om minst 5 år klassiﬁceras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre
värde har satts till ett prisbasbelopp.

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

Avskrivning
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs
för den beräknade nyttjandeperioden med linjär
avskrivning, dvs. lika stora nominella belopp varje år,
baserat på anskaffningsvärdet. Restvärde är ej satt på
kommunens anläggningstillgångar.
På tillgångar i form av mark, konst och pågående
arbeten görs inga avskrivningar.
För tillgångar med identiﬁerbara komponenter med olika nyttjandeperioder tillämpas komponentavskrivning
sedan år 2017. Anläggningar anskaffade innan 2017
har ej komponentuppdelats.

Finansiella omsättningstillgångar
Kommunen har placerat medel i två portföljer, dels
en pensionsportfölj, dels en likviditetsportfölj.

Likviditetsportföljens anskaffningsvärde är 50 mnkr
och syftet med denna är att möta svängningar i
likviditeten som tidigare mötts av en hög checkräkningskredit.

Avsättningar
Pensioner
Pensionsavsättningar beräknas vanligen två gånger
per år av kommunens pensionsadministratör KPA.
På grund av förändrat livslängdsantagande i RIPS beräknades pensionsavsättningarna även i år per april.
I bokföringen tas pensionsavsättningarna upp till i
beräkningen angivna värden.
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i
kommunen är beräknade enligt RIPS och redovisas
enligt den s.k. blandmodellen i enlighet med lag om
kommunal bokföring och redovisning.

Nyttjandetider/Avskrivningstider

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

Nyttjandetider bedöms av samhällsbyggnadsförvaltningen för respektive anläggningstillgång inom
förvaltningens område.

Som avsättning redovisas bl.a. den förmånsbestämda
ålderspensionen samt tillhörande särskild löneskatt.
Alternativ KAP-KL är ett alternativ till förmånsbe-

Aktiveringar av fastigheter och försäljningar bokförs i
april, augusti och december.
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stämd pension och denna del är bortförsäkrad.

Skatteintäkter

Avsättning bidrag till statlig infrastruktur

SKL:s aprilprognos har använts vid redovisningen av
skatteintäkterna.

Bidraget till E20 har tidigare indexerats med Traﬁkverkets investeringsindex för väghållning. Sedan
2020 följer kommunen det underlag som skickas ut
via kommunalförbundet. I slutet av 2021 gjordes den
andra utbetalningen vilken uppgick till 21,1 mnkr.
Övriga, mindre avsättningar, för bidrag till statlig
infrastruktur, har inte indexerats utan uppgår till
summa enligt avtal.

Avsättning för återställande av deponier
Inga nya beräkningar har gjorts när det gäller avsättningen för återställande av deponier utan beräkningen som gjordes i bokslutet år 2021 gäller fortfarande.
Avsättningen tas i anspråk allt eftersom kostnader för
återställning uppstår.

Intäkter från exploatering
Inkomster från försäljning av exploateringsmark
redovisas som intäkter i samband med försäljningen.
Ingen del fördelas schablonmässigt till investeringsbidrag (anslutningsavgift gata/park) sedan år 2018.
Dock återﬁnns anslutningavgifter för gata och park,
som minskar anläggningstillgångarnas värde, redovisade fram till och med bokslutet år 2017 i anläggningsredovisningen.
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Leasing
Under 2021 gjordes en inventering av hyresavtal
fastighet. Avtal som har klassiﬁcerats som ﬁnansiell
leasing ﬁnns i balansräkningen på både tillgångs- och
skuldsidan. Kriterier som använts vid klassiﬁceringen
är bl.a. längd på avtalet.
Information om övriga leasingavtal/ej uppsägningsbara hyreskontrakt lämnas ej i not eftersom det inte
ﬁnns någon förteckning över dessa avtal.

Koncernredovisning
Falköpings kommun äger följande företag till 100 %:
- Falköpings Hyresbostäder AB med det helägda dotterbolaget Fastighetsaktiebolaget Mösseberg. Bolagskoncernen ingår i sin helhet i koncernredovisningen i
denna årsredovisning.
- Hotellfastigheter i Falköping AB
- Ekehagens Forntidsby AB
Koncernredovisning upprättas ej i delårsbokslut.

Kassaﬂödesanalys
Kassaﬂödesanalys upprättas ej i delårsbokslut.
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KOMMUNEN
NOTFÖRTECKNING (TKR)

UTFALL
2021-04

UTFALL
2021-12

UTFALL
2022-04

Försäljningsintäkter

13 470

46 630

16 166

Taxor och avgifter

37 648

116 153

42 214

Hyror och arrenden

17 249

47 918

18 117

Bidrag

70 191

224 849

67 812

4 786

9 930

3 165

-

-

-

NOT 2 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Vinster vid avyttring av tillgångar
Försäkringsersättningar
Övriga intäkter
Summa Verksamhetens intäkter

25 039

83 470

25 426

168 383

528 950

172 900

NOT 3 VERKSAMHETENS KOSTNADER
Lön förtroendemän

-2 635

-8 140

-2 750

Lön personal

-456 279

-1 235 989

-451 556

Sociala avgifter

-120 721

-376 145

-142 357

Pensionskostnader och särskild löneskatt
Material och tjänster
Bidrag, vård och ersättningar
Förluster vid avyttring av tillgångar
Förändring av avsättning
Summa Verksamhetens kostnader

-59 073

-145 497

-44 266

-211 989

-399 938

-224 262

-35 635

-354 976

-37 295

-1 934

-3 499

-

1 462

3 177

3 317

-886 804

-2 521 007

-899 168

-381

-1 157

NOT 4 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar
Avskrivningar byggnader och anläggningar
Avskrivningar maskiner och inventarier

-440

-34 550

-37 054

-9 446

-9 644

Avskrivningar ﬁnansiell leasing

-

-12 226

-4 075

Nedskrivningar materiella anläggningstillgångar

-

-

-

-44 376

-147 135

-51 213

Summa Avskrivningar

NOT 5 SKATTEINTÄKTER
Preliminär kommunalskatt

492 697

514 130

Slutavräkningsdiﬀerens, föregående år

8 398

6 627

Preliminär slutavräkning, innevarande år

6 458

6 189

Summa Skatteintäkter

507 554

1 521 370

526 947

NOT 6 GENERELLA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING
Inkomstutjämning

143 014

153 779

Regleringsbidrag/-avgift

32 991

30 564

Kostnadsutjämning

34 577

39 483

6 760

7 520

23 827

24 625

-

16 370

LSS-utjämning
Kommunal fastighetsavgift
Generella bidrag från staten
Summa utjämning och generella statsbidrag

241 169

742 192

272 340
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KOMMUNEN
NOTFÖRTECKNING (TKR)

UTFALL
2021-04

UTFALL
2021-12

UTFALL
2022-04

43

369

1 149

1

8

3 788

5 279

16 120

-

Borgensavgift

668

1 994

-

Ränteintäkter

13

415

718

NOT 7 FINANSIELLA INTÄKTER
Utdelningar på aktier och obligationer
Realiserad vinst på försäljning av placeringsmedel
Orealiserad värdestegring på placeringsmedel

Övriga ﬁnansiella intäkter

120

120

-

6 124

19 026

5 655

Räntekostnader

-1 532

-4 918

-1 804

Finansiell kostnad, förändring av pensionsavsättningar

-1 096

-2 086

-

Summa Finansiella intäkter

NOT 8 FINANSIELLA KOSTNADER

Borgensavgift

-

-

-

Förlust vi försäljning av placeringsmedel

-

-

-

Orealiserad värdeminskning placeringsmedel

-

-

-13 718

Räntekostnad på leasingskuld

-

-3 546

-1 099

-142

-4 981

-170

-2 770

-15 531

-16 791

-

-

-

Förändrat livslängdsantagande i RIPS, pensionsskuld

7 321

7 321

-

Summa jämförelsestörande poster

7 321

7 321

-

Övriga ﬁnansiella kostnader
Summa Finansiella kostnader

NOT 9 JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER
Försäkringsersättning

NOT 10 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Förvärvade immateriella anläggningstillgångar
Ingående anskaﬀningsvärde

3 428

3 428

3 956

Inköp

-

528

-

Försäljningar

-

-

-

Utrangeringar

-

-

-

Överföringar

-

-

-

3 428

3 956

3 956

-1 238

-1 238

-2 395

-

-

-

Utgående anskaffningsvärde

Ingående ack.avskrivningar
Försäljningar
Utrangeringar

-

-

-

Överföringar

-

-

-

-381

-1 157

-440

-1 619

-2 395

-2 834

Årets avskrivningar
Utgående ack. avskrivningar
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KOMMUNEN
NOTFÖRTECKNING (TKR)

UTFALL
2021-04

UTFALL
2021-12

UTFALL
2022-04

Ingående ack. nedskrivningar

-

-

-

Försäljningar

-

-

-

Utrangeringar

-

-

-

Årets nedskrivningar/återföringar

-

-

-

Utgående ack. nedskrivningar

-

-

-

1 809

1 561

1 121

2 190

2 190

1 561

Årets investeringar

-

528

-

Utrangeringar och avyttringar

-

-

-

Utgående redovisat värde

Immateriella tillgångar
Redovisat värde vid årets början

Årets nedskrivningar/återföringar

-

-

-

Årets avskrivningar

-381

-1 157

-440

Övriga förändringar

-

-

-

1 809

1 561

1 121

3 506 093

3 706 848

3 935 219

40 589

244 457

38 588

-934

-10 689

-51

-2 987

-5 397

-

Redovisat värde vid årets slut

NOT 11 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Ingående anskaﬀningsvärde
Inköp
Försäljningar
Utrangeringar
Överföringar

-

-

-

Utgående anskaffningsvärde

3 542 761

3 935 219

3 973 756

Ingående ack. avskrivningar

-1 111 346

-1 197 516

-1 311 700

-

1 418

-

1 059

1 904

-

-

-

-

Försäljningar
Utrangeringar
Överföringar
Årets avskrivningar

-34 550

-117 506

-41 129

-1 144 837

-1 311 700

-1 352 829

-5 160

-5 160

-5 160

Försäljningar

-

-

-

Utrangeringar

-

-

-

Utgående ack. avskrivningar

Ingående ack. nedskrivningar

Årets nedskrivningar/återföringar
Utgående ack. nedskrivningar

Pågående anläggningar

Utgående redovisat värde

-

-

-

-5 160

-5 160

-5 160

176 489

70 679

90 249

2 569 253

2 689 038

2 706 016
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KOMMUNEN
NOTFÖRTECKNING (TKR)

UTFALL
2021-04

UTFALL
2021-12

UTFALL
2022-04

449 225

449 225

481 025

5 132

32 032

-

-48

-232

-

-

-

-

Maskiner och inventarier
Ingående anskaﬀningsvärde
Inköp
Försäljningar
Utrangeringar
Överföringar
Utgående anskaffningsvärde

Ingående ack. avskrivningar
Försäljningar
Utrangeringar
Överföringar

-

-

-

454 309

481 025

481 025

-347 794

-347 793

-376 128

42

137

-

-

-

-

-

-

-

-9 446

-28 472

-9 644

-357 198

-376 128

-385 772

Ingående ack. nedskrivningar

-

-

-

Försäljningar

-

-

-

Utrangeringar

-

-

-

Årets nedskrivningar/återföringar

-

-

-

Utgående ack. nedskrivningar

-

-

-

97 111

104 897

95 253

2 491 018

2 605 604

2 723 256

Årets investeringar

45 721

276 489

38 588

Utrangeringar och avyttringar

-2 868

-12 859

-51

Årets avskrivningar
Utgående ack. avskrivningar

Utgående redovisat värde

Materiella anläggningstillgångar
Redovisat värde vid årets början

Årets nedskrivningar/återföringar
Årets avskrivningar
Övriga förändringar

-

-

-

-43 996

-145 978

-50 773

-

-

-

176 489

70 679

90 249

2 666 364

2 793 935

2 801 269

Aktier

10 445

10 583

10 583

Andelar

17 652

32 068

32 068

Pågående investeringar, förändring under perioden
Redovisat värde vid årets slut

NOT 12 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Aktier och obligationer, pensionsmedel

-

-

-

Obligationer, förlagsbevis

-

-

-

4 294

4 294

4 294

9

9

9

32 400

46 954

46 954

Långfristig utlåning
Bostadsrätter
Summa finansiella anläggningstillgångar
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KOMMUNEN
NOTFÖRTECKNING (TKR)

UTFALL
2021-04

UTFALL
2021-12

UTFALL
2022-04

25 667

21 000

18 667

70 000

70 000

70 000

-44 333

-49 000

-51 333

11 935

11 612

11 451

Bidrag

12 950

12 950

12 950

Upplösning (25 år)

-1 015

-1 338

-1 499

37 602

32 612

30 117

990

1 644

1 649

Exploateringsmark

1 294

1 553

1 534

Summa förråd och exploateringsmark

2 284

3 197

3 183

17 424

35 384

20 693

Övriga kortfristiga fordringar

114 547

159 704

180 368

Summa kortfristiga fordringar

131 971

195 088

201 062

NOT 13 BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR
E20
Bidrag
Upplösning (10 år)
Cirkulationsplats kv Megaliten väg 46

Summa bidrag till statlig infrastruktur

NOT 14 FÖRRÅD OCH EXPLOATERINGSMARK
Förråd

NOT 15 KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Kundfordringar

NOT 16 KASSA OCH BANK
Kassa
Bank
Plusgiro
Summa kassa och bank

43

29

41

60 526

120 065

98 805

9 943

3 664

7

70 512

123 758

98 853

124 437

129 318

132 057

NOT 17 AVSÄTTNINGAR
Avsättning för pensioner
Avsättning för garanti- och särskild ålderspension

1 453

2 089

2 036

Avsättning för pensioner till förtroendemän

13 469

12 869

12 736

Avsättning för särskild löneskatt på pensioner

33 591

34 840

35 492

Avsättning för återställande av depoinier

36 555

33 540

31 838

Avsättning för bidrag till statlig infrastruktur

69 035

52 624

51 559

-

1 300

750

278 540

266 580

266 467

1 088 713

1 114 513

1 109 013

-

115 258

111 053

Avsättning för saneringsutgifter
Summa Avsättningar

NOT 18 LÅNGFRISTIGA SKULDER
Lån i banker och kreditinstitut
Långfristig leasingskuld
Anslutningsavgift VA

20 228

23 641

23 872

Investeringsbidrag

42 392

48 124

47 374

1 151 333

1 301 534

1 291 311

Summa långfristig låneskuld
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KOMMUNEN
NOTFÖRTECKNING (TKR)

UTFALL
2021-04

UTFALL
2021-12

UTFALL
2022-04

46 848

98 280

55 883

631

448

833

28 598

65 232

30 639

171 110

115 925

176 282

-

16 000

16 000

NOT 19 KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder
Upplupna räntor
Upplupen pensionskostnad
Semesterlöneskuld
Kortfristig del av låneskuld
Förutbetalda skatteintäkter

8 831

-

-

Övriga kortfristiga skulder

173 464

184 853

176 280

Summa Kortfristiga skulder

429 482

480 738

455 917
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Driftredovisning
UTFALL
2021-04

UTFALL
2022-04

BUDGET
2022

PROGNOS
2022

PROGNOSAVVIK 2022

FÖRÄNDR
PROGN MAR/APR

-256 049

-269 764

-821 040

-819 118

1 922

1 037

-245

-254

-1 000

-1 000

0

0

Kommunstyrelsen

-34 460

-37 190

-108 458

-109 458

-1 000

0

Kompetens- och arbetslivsnämnden

-26 016

-41 809

-111 700

-120 200

-8 500

0

Kultur- och fritidsnämnden

-24 729

-22 266

-72 850

-72 850

0

0

Samhällsskydd mellersta Skaraborg

-10 734

-11 315

-33 220

-33 643

-423

-273

-276 334

-260 919

-843 900

-854 992

-11 092

157

-208 376

-207 766

-699 654

-691 144

8 510

-189

(TKR)

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET
Nämnder
Barn- och utbildningsnämnden
Byggnadsnämnden

Socialnämnden
Äldreomsorg och funktionsnedsättning

-67 957

-53 153

-144 246

-163 848

-19 602

346

Tekniska nämnden

Individ- och familjeomsorg

-66 843

-62 083

-187 520

-195 405

-7 885

-7 885

Kommunrevisionen

-88

-25

-1 300

-1 300

0

0

-5

907

-800

-800

0

0

-1 942

-1 997

-4 000

-4 000

0

0

-697 445

-706 716

-2 185 788

-2 212 766

-26 978

-7 064

-11 875

-11 744

-36 000

-38 000

-2 000

-1 000

-7 315

4 845

-9 000

-1 956

7 044

7 044

8 326

0

-7 900

-9 300

-1 400

-1 400

-60 819

-60 356

0

0

0

0

1 350

1 383

5 000

4 000

-1 000

0

-115

0

0

0

0

0

Valnämnden
Överförmyndaren
Summa nämnder
Centralt
Pensionsutbet på ansvförb
Personalomkostnpålägg inkl. arbetsgivaravg, pensioner och särsk löneskatt
Löneutrymme
Förändring av semesterlöneskuld
Moms omsorgsboende
Fastighetsskatt
Centrala poster att omfördela
Tillfäll budgetpott, oförutsett

0

0

-2 662

-2 662

0

0

-469

-182

0

0

0

0

Ej utfördelad internjust hyra o städ

0

0

-8 950

0

8 950

0

Utredning lokalbehov

0

0

0

0

0

0

Strategiska utvecklingsmedel

0

0

-710

-710

0

0

0

-28

0

-100

-100

-100

4 305

3 104

5 000

7 000

2 000

2 000

-1 928

0

0

-3 000

-3 000

0

0

0

0

0

0

0
0

Lokalhyra på lokaler som ska avyttras

SIR
Vinst vid avyttring av tillgångar
Förlust vid avyttring av tillgångar
Rivningskostnader
Försäkringsersättning

0

0

0

0

0

Bidrag till statlig infrastruktur (E20)

-2 495

-2 495

-7 000

-7 500

-500

0

Övrigt ﬁnansverksamheten

-2 499

-879

0

-1 500

-1 500

-674

0

0

0

0

0

10 000

Osäkerhet kopplat till inﬂation
Kreditering ﬁn leasing

0

5 300

0

16 000

16 000

16 000

-73 534

-61 053

-62 222

-37 728

24 494

31 870

-770 979

-767 769

-2 248 010

-2 250 494

-2 484

24 806

-446

878

0

0

0

0

Biogas

-1 759

-1 057

-2 700

-3 000

-300

-300

Summa taxefinansierad verksamhet

-2 205

-179

-2 700

-3 000

-300

-300

-773 184

-767 948

-2 250 710

-2 253 494

-2 784

24 506

Summa centralt
SUMMA SKATTEFIN VSH
TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET
Vatten och avlopp

Totalt
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UTFALL
2021-04

UTFALL
2022-04

BUDGET
2022

PROGNOS
2022

PROGNOSAVVIK 2022

FÖRÄNDR
PROGN MAR/APR

-44 376

-51 213

-148 700

-158 000

-9 300

-12 000

54 756

58 043

170 410

175 000

4 590

0

Skatteintäkter

507 554

526 947

1 528 600

1 567 583

38 983

2 383

Generella statsbidrag

241 169

272 340

757 100

767 911

10 811

11

0

-16 370

0

0

0

0

6 124

5 641

9 000

8 000

-1 000

5 000

(TKR)

ÖVRIGA POSTER
Avskrivningar
Återföring av kapitalkostnader

Återföring av statsbidrag till nämnd
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

-2 763

-16 771

-16 000

-35 000

-19 000

-13 000

Summa övriga poster

762 462

778 618

2 300 410

2 325 494

25 084

-17 606

Årets resultat exkl. förändring semesterlöneskuld

-10 722

10 670

49 700

72 000

22 300

6 900

Förändring semesterlöneskuld

60 819

60 356

Årets resultat exkl. förändring semesterlöneskuld

50 097

71 026

49 700

72 000

22 300

6 900

Barn- och utbildningsnämnden
UTFALL
2021-04

UTFALL
2022-04

BUDGET
2022

PROGN
2022

AVVIK
2022

-42,3

-45,3

-135,8

-133,2

2,7

Grundskola

-100,8

-106,3

-320,5

-318,9

1,6

Gymnasium

-33,5

-34,2

-100,0

-102,5

-2,5

Övrigt

-79,4

-84,0

-264,7

-264,5

0,2

-256,0

-269,8

-821,0

-819,1

1,9

Förskola

Summa nämnden

Utfall
Resultatrapporten visar en positiv avvikelse på intäkter och en negativ avvikelse på kostnader, men sammantaget prognostiseras en positiv avvikelse mot
budget för barn- och utbildningsnämnden för 2022.
Det går tydligt att se den kompensation för ökade
lokalkostnader nämnden ﬁck i samband med budget 2022, då det i verksamhetsrapporten per 210430
fanns en stor avvikelse på interna kostnader.

hålla sin budget även 2022, vilket bekräftar fjolårets
trendbrott kring grundskolans ekonomi. Grundskolan
prognostiseras få ett överskott på drygt 1,6mnkr på
helår.
Gymnasieskola: Gymnasieskolan har ett prognostiserat underskott för 2022. Det prognostiserade
underskottet är lägre än förra årets utfall, men man
har fortsatt svårt att hålla sin budget och givet Ållebergsgymnasiet har färre inskrivna elever än i fjol har
kostnaden per elev ökat mer än det prognostiserade
underskottet visar på. Ållebergsgymnasiet prognostiseras få ett underskott på drygt 2,5mnkr på helår.
Övrigt: Övriga kostnader prognostiseras hålla budget
2022. Tillskottet nämnden ﬁck för att täcka ökade
lokal-kostnader syns tydligt, då det var ett stort
under-skott på övriga kostnader föregående år.

Kommunstyrelsen
UTFALL
2021-04

UTFALL
2022-04

BUDGET
2022

PROGN
2022

AVVIK
2022

-27,1

-29,1

-29,7

-92,5

-0,8

Samverkan och
samordning

-5,0

-5,6

-5,9

-9,9

0,0

Politik

-2,3

-2,5

-2,3

-7,1

-0,2

-34,5

-37,2

-37,9

-109,5

-1,0

Generellt har en nämnden en god budgetföljsamhet
och avvikelserna beror på externa faktorer bortom
nämndens kontroll.

Kommunledningsförvaltningen

Prognos
Förskola: Precis som föregående år är förskolans
budgetföljsamhet god och förskolan har ett prognostiserat överskott på drygt 2,6 mnkr på helår. Det
är fortfarande en mindre vikarieanvändning inom
förskolan pga högre frånvaro bland barnen, vilket
förklarar delar av överskottet.
Grundskola: Grundskolan ser än så länge ut att
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Summa nämnden

Utfall
Kommunstyrelsen utfall per den sista april var 37
190 tkr. Det visar ett överskott mot budget i samma
period med ca 700 tkr. Jämför man årets utfall i april
mot föregående år så har nämndes nettoresultat ökat
med 8 %.

EKONOMISK REDOVISNING

Överskottsavvikelsen inom stadsbidrag per april
beror till största del till ej budgeterade externa
driftprojektintäkter, vilka är ﬂeråriga. Tillväxtverket
har förskott utbetalat ca 700 tkr för projektet Hållbar
platsutveckling Hornborgasjön och till projektet Lona
Falekvarna har 300 tkr utbetalts från arbetsförmedlingen som är ett bidrag för de projektanställdas
löner i projektet.
Ytterligare utbetalning av pandemirelaterade stadsbidrag för sjuklönekostnader har kommunledningsförvaltningen totalt erhållit 130 tkr för december år 2021
samt januari-mars år 2022.
Inom personalkostnader ﬁnns vakanser som gör att
ett överskott visas i perioden. De rekryteringar som
är budgeterade från årets början kommer att vara på
plats i juni och augusti.
Underskottet inom verksamhetskostnader beror på
konsultkostnader som inte är budgeterade. Denna
specialkompetens ﬁnns inte inom personalen vid
kommunledningsförvaltningen. De ﬂeråriga driftsprojekten nämnda ovan om intäkter, har även ej budgeterade kostnader vilket också är en förklaring av
underskottet i verksamhetskostnaderna.

Prognos
Kommunstyrelsens prognostiserar ett underskott om
1 000 tkr. Detta beror bland annat på de konsultkostnader som har uppstått och inte ﬁnns med i planerad
budget. En annan orsak är den verksamhetsledning för platåbergsenheten avseende camping och
skidbacke som inte kommer att följa den planerade
budgetram som lagts.

Åtgärder för att nå balans
Nämnden kommer att på de områden som går att
hushålla med den budgetram som blivit tilldelad.
De överskott som uppkommer ska i den mån det är
möjligt täcka de underskott som uppstår.

Kompetens- och arbetslivsnämnden
UTFALL
2021-04

UTFALL
2022-04

BUDGET
2022

PROGN
2022

AVVIK
2022

-15,0

-13,1

-31,1

-31,1

0,0

Arbetsmarknad

-5,3

-23,0

-60,2

-68,7

-8,5

Gemensamt

-5,7

-5,7

-20,4

-20,4

0,0

-26,0

-41,8

-111,7

-120,2

-8,5

Utbildning av vuxna

Summa nämnden

Utfall
Resultaträkningen avser den verksamhet som nämnden ansvarar för per 30 april. Delårs-resultatet -5
mnkr. Den bärande faktorn bakom det prognostiserade underskottet är utbetalningar av försörjningsstöd
som liksom föregående år överskrider budget.
På intäktssidan kan konstateras att schablonersättningen 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 påverkar resultatet. I nuläget kvarstår oförändrad bedömning av intäkter för yrkesutbildningar på helår. Gällande intäkter från AF för lönebidragsanställningar är
prognosen att dessa i nuläget följer budget.
Utfallet för personalkostnader är i nivå med budget.
Liksom tidigare år erhålls ersättning för sjuklönekostnader efter beslut utifrån pandemin.
Nämnden lämnar per delår april en prognos för helår
där utfallet är 8,5 mnkr högre än tilldelad budget vilket är en oförändrad prognos från mars månads uppföljning. 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.

Prognos
Utfall på verksamhetsnivå visar ett underskott för
AME. Även på helår prognostiseras ett underskott då
utbetalningar av ekonomiskt bistånd även fortsatt bedöms överskrida budget. Ännu syns inga ekonomiska
effekter av verksamhets¬övergång för Stöd- och
försörjnings-enheten från socialförvaltningen till KAF,
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troligen dröjer de ytterligare något eller några år.
De riktade medel som tilldelats förvaltningen för att
förﬂytta individer från ekonomiskt bistånd beräknas
inte få helårseffekt 2022, vilket påverkar resultatet.
Personalkostnader på AME är i nivå med budget och
bedöms vara så även på helår. Intäkter från AF för
lönebidragsanställningar bedöms på helår vara i nivå
med budget.
Inom Utbildning för vuxna prognostiseras intäkter
för yrkesutbildningar vara i nivå med budget på helår.
Intäkterna baseras på antal producerade poäng och
betalas ut två gånger per år. I resultatet per delår
april ingår inte de medel som betalas ut för första
halvåret vilket påverkar utfallet.
Schablonersättningen har tidigare utgjort en betydande intäkt för förvaltningen. År 2022 tillsköts medel
om 1,3 mnkr utifrån förändrad fördelning av kommunens samlade schablonersättning. Det föranleder
att prognosen för ersättningen per 30 april kvarstår
i nivå med budget. Ersättningen har minskat över
tid och utgör nu en väsentligt mindre del av förvaltningens intäkter än tidigare. Minskningen förväntas
fortsätta utifrån att tillströmning av nyanlända som
omfattas av etableringen minskar.

Åtgärder för att nå balans
I förvaltningen råder en stor medvetenhet om vikten
av att följa kostnader och utfall. En utökad ekonomisk rapportering sker vid nämndens möten, där
nämnden löpande tar del av ekonomiskt utfall.
Förvaltningen fördjupar under våren 2022 sitt arbete
med analys av orsaker inom ekonomiskt bistånd
för att nå träffsäkerhet i insatser för individer, ett
långsiktigt arbete som bedöms ge långsiktig effekt på
kommande års utfall.
Utöver detta sker en utökad användning av subventionerade anställningar kopplat till de riktade medel
nämnden tilldelats inför 2022, där inriktningen är att
individer förﬂyttas från ekonomiskt bistånd till en
arbetsmarknadsanställning.
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Kultur och fritidsnämnden
UTFALL
2021-04

UTFALL
2022-04

BUDGET
2022

PROGN
2022

AVVIK
2022

Strategi o ledning

-4,0

-3,6

-13,9

-13,6

0,3

Kultur

-5,9

-5,4

-15,9

-15,9

0,0

Fritid

-14,9

-13,2

-43,1

-43,4

-0,3

Summa nämnden

-24,7

-22,3

-72,9

-72,9

0,0

Utfall
Nämndens utfall per april uppgår till -22,3 mnkr och
utgör 31 % av årets budget.
Alla restriktioner på grund av pandemin upphörde i
början av februari och därmed påverkas inte öppethållandet i badet, idrottshallar och Ekehagens
forntidsby mm längre av några begränsningar. Den
allmänna prisökningen orsakad av oron i omvärlden
börjar märkas inom förvaltningen. Av de extra medel
som erhållits för strategiska utvecklingsprojekt har
endast en mindre del förbrukats. Flera av nämndens verksamheter är dessutom säsongsanknutna
och gör att förbrukningen inte är helt linjär under
året. Liksom hos ﬂera av kommunens förvaltningar,
var sjukfrånvaron hög i början av året på grund av
Covid-19. Statens ersättning för höga sjukkostnader
ersatte cirka 65 % av sjukfrånvarokostnaderna för
perioden december till mars.

Prognos
Förstärkt personalresurs på badet ger upphov till
budgetavvikelse men motverkas av vakans innan ny
förvaltningschef tillträder under sommaren.
Andra avvikelser ﬁnns inom verksamhetsområdena
Kultur samt Stab & strategi och är i huvudsak knutna
till bidragsmedel från Statens kulturråd för Stärkta
bibliotek och litteraturinköp samt från Skaraborgs
kommunalförbund för ett projekt, som bedrivs tillsammans med samtliga kommuner i Skaraborg, om
metoder för utvärdering av kulturutbudets effekter.
Projekten omsluter cirka en miljon kronor.
Befarade effekter av prisökningar har inte inräknats
i prognosen då dessa är osäkra och svåra att överblicka i nuläget. Det är främst priset för el, drivmedel, livsmedel och kemiska produkter som påverkar
nämndens verksamheter.
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Prognosen för årets utfall visar inte någon avvikelse
mot budget i nuläget.

Åtgärder för att nå balans
I nuläget vidtas inga direkta åtgärder.

Samhällsskydd mellersta Skaraborg
Gemensam vsh
Vsh Falköping
Summa nämnden

UTFALL
2021-04

UTFALL
2022-04

BUDGET
2022

PROGN
2022

AVVIK
2022

-10,6

-11,2

-32,8

-76,7

-0,5

-0,1

-0,1

-0,4

43,4

0,1

-10,7

-11,3

-33,2

-33,6

-0,4

Utfall
Nämndens resultat per april uppgår till -11,3 mnkr
och utgör 34 % av årets budget.
Ökad oro i omvärlden påverkar det allmänna prisläget. Förvaltningen påverkas speciﬁkt av höjda priser
på el och drivmedel. Liksom hos ﬂera av kommunens
förvaltningar, var sjuktalen mycket höga i början av
året på grund av Covid-19. För räddningstjänsten
blev det mycket kostsamt att bibehålla full bemanning med stort övertidsuttag som följd. Den statliga
ersättningen för sjuklönekostnader täcker delvis
kostnadsökningen. Antalet brandinspektörer har utökats för att klara ökat lagkrav för tillsynsverksamhet.
Externutbildningar återupptas från maj månad vilket
inneburit lägre intäkter under perioden fram till och
med april. Två vakanta tjänster sänker kostnaderna.

Prognos
Resultatet i prognosen för årets utfall uppgår till -33,6
mnkr och visar ett underskott om 1,1 mnkr varav
Falköpings kommuns andel uppgår till 0,4 mnkr.
Personal- och verksamhetskostnader påverkas av
effekterna av hög sjukfrånvaro i början av året, risken
för varaktighet i höga drivmedelspriser, ökat behov
av kompetensutveckling för ny ledningsorganisation
för kommunal räddningstjänst samt ökade lagkrav
inom brandskyddstillsynen. På grund av kända vakanser, bland annat förvaltningschef, mildras effekterna.
Årets investeringar kan ge ökade kapitalkostnader
och internhyran för Falköpings brandstation är högre
än den budgetreglering som gjorts för årets hyra.
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Åtgärder för att nå balans
Då vi har svårt att inte genomföra någon utav vår
verksamhet utan att det påverkar säkerheten eller de
lagstadgade uppgifterna har vi uppmanat till ”allmän
återhållsamhet” och förbereder för inköpsstopp för
all icke absolut nödvändig utrustning. Vi ser även
över möjligheten att omfördela personal från staben
till förebyggandeavdelningen för att kunna öka antalet tillsyner och med det även intäkterna.

Tekniska nämnden
UTFALL
2021-04

UTFALL
2022-04

BUDGET
2022

PROGN
2022

AVVIK
2022

Park/Gata

-25,0

-23,9

-68,6

-70,7

-2,1

Kost

-30,3

-31,2

-96,9

-97,4

-0,5

Fastighet

-9,2

-5,1

-11,1

-17,4

-6,3

Städ

-0,3

0,1

-2,0

-2,0

0,0

Övrigt

-2,1

-2,0

-8,8

-7,8

1,0

-66,8

-62,1

-187,5

-195,4

-7,9

UTFALL
2021-04

UTFALL
2022-04

BUDGET
2022

PROGN
2022

AVVIK
2022

Vatten och avlopp

-0,4

0,9

0,0

0,0

0,0

Summa nämnden

-0,4

0,9

0,0

0,0

0,0

UTFALL
2021-04

UTFALL
2022-04

BUDGET
2022

PROGN
2022

AVVIK
2022

Biogas

-1,8

-1,1

-2,7

-3,0

-0,3

Summa nämnden

-1,8

-1,1

-2,7

-3,0

-0,3

Summa nämnden

Utfall
Nämndens resultat den 30 april är -62,1 mnkr vilket
är 33,1 % av budgeten för nämndens skatteﬁnansierade del. Statsbidragen överstiger budget då ersättning för sjuklönekostnaden utgår för januari – mars
på grund av Covid-19. De externa intäkterna ligger
något under budgeterat.
Stora prisökningar på exempelvis livsmedel, mediakostnader och bränslepriser kan konstateras vilket
gör att budgeten överskrids.
Kapitalkostnader har ökat jämfört med tidigare år på
grund av att nya investeringar har tagits i bruk.
De interna kostnaderna är högre än föregående år
och avviker från budget, delvis på grund av ökade fordonskostnader då äldre fordon bytts ut samt ökade
bränslepriser.
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VA-avdelningens resultat den 30 april är +0,9 mnkr.
Intäkterna är högre jämfört med föregående år, vilket
till stor del beror på att taxan ökat med 5 %.
Verksamhetskostnader ökar på grund av det rådande
världsläget, bland annat påverkas avloppsreningen av
högre kemikalie- och elpriser.
Kapitalkostnaderna är högre än föregående år och
är högre än budgeterat, detta på grund av att stora
investeringsprojekt har aktiverats.
Biogasens resultat den 30 april är -1,1 mnkr vilket är
39,1 % av budgeten. Tillgången på matavfall att behandla i anläggningen var god under första tertialet
dock med låga behandlingsavgifter. Den nya rötkammaren har varit i drift under ett år och medfört minskad egen förbrukning av gas till uppvärmning.

Prognos
Prognosen för 2022 visar på ett underskott med – 7,9
mnkr.
Intäkterna prognostiseras ligga runt budget. Verksamhetskostnader prognostiseras ligga betydligt
högre än budgeterat. Stora prisökningar på exempelvis livsmedel, mediakostnader och bränslepriser kan
konstateras. Enbart mediakostnaderna prognostiseras till – 8,2 mnkr. De interna kostnaderna är högre
än föregående år och prognostiseras överskrida
budget, delvis på grund av ökade fordonskostnader
då äldre fordon bytts ut samt ökade bränslepriser.
VA-avdelningens prognostiserar att kunna hålla noll
budgeten. Intäkterna prognostiseras för året att ligga
högre än budgeterat och verksamhetskostnader tros
öka på grund av det rådande världsläget. Bland annat
påverkas avloppsreningen av högre kemikalie- och
elpriser. Kapitalkostnaderna prognostiseras att ligga
högre än budgeterat, detta då stora investeringsprojekt har aktiverats och att det under året kommer att
slutföras och aktiveras ytterligare projekt.
Biogasen prognostiserar ett underskott med - 0,3
mnkr. Den nya rötkammaren har varit i drift under ett
år och medfört minskad egen förbrukning av gas till
uppvärmning. En ansvarig för biogasen har anställts
under året och en överlappning av personal gör att
budgeten för personalkostnader överskrids.

EKONOMISK REDOVISNING

Åtgärder för att nå balans
Prognosen för den skatteﬁnansierade verksamheten
hos nämnden visar ett stort underskott. Underskottet
beror främst på kostnadsnivåökningar. Till stor del
kan avdelningarna parera detta inom förvaltningen
men den prognostiserade avvikelsen på 7,9 mnkr
riskerar att belasta kommunens resultat.
VA-verksamheten ﬁnansieras via taxor.
Biogasen befarar ett underskott vilket inte är ﬁnansierat utan riskerar att belasta kommunens resultat.

Socialnämnden
Äldreomsorg och
funktionsnedsättning

UTFALL
2021-04

UTFALL
2022-04

BUDGET
2022

PROGN
2022

AVVIK
2022

-208,4

-207,8

-699,7

-691,1

8,5

Individ- och familjeomsorg

-68,0

-53,2

-144,2

-163,8

-19,6

Summa nämnden

-276,3

-260,9

-843,9

-855,0

-11,1

Utfall
Statsbidragens utfall per april innehåller 6 500 tkr i
ersättning för sjuklönekostnader för 4 månader. Inga
ytterligare sjuklöneersättningar är aviserade från
staten i år. Utfallet under statsbidrag i övrigt avser
hittills utnyttjade statsbidrag och ersättning från
arbetsförmedlingen i form av bidrag för olika lönebidrag.
Utfallet för personalkostnader är högre än budget
och beror i sin helhet på högre sjuklönekostnader.
Januari och februari i år kostade dubbelt så mycket
som mars och april.

Prognos
Prognosen för intäkter avviker från budget beroende
på statsbidrag, som inte är budgeterade. Interna
intäkter prognosticeras ge ett positivt utfall mot
budget, men ger också motsvarande avvikelse på
internkostnadssidan. De interna bokningar som sker
avser hyror, städkostnader och fordonskostnader
mot tekniska nämnden. Internt inom socialförvaltningen sker bokföring av hemtjänst till kommunens
egna utförare, ersättning för personalkostnader som
bekostas av statsbidrag, delegerad HSL och kostnader för insatser inom LSS.

På kostnadssidan prognosticeras högre verksamhetskostnader än budget, framförallt är det placeringskostnader som beräknas avvika. Personalkostnader
beräknas överstiga budget beroende på övertid, sjuklöner och ökade introduktionskostnader av vikarier
samt det ändrade heltidsmåttet för nattpersonal.
IFOs prognos för 2022 visar på ett underskott på 19
602 tkr jämfört med budget. Under hela 2019 var det
i snitt 50 stycken barn och unga som var placerade.
Därav 29 stycken (58,63%) i egna familjehem, vilket
är en kostnadseffektiv placeringsform. Under 2020
var snittantalet 55 stycken därav 35 stycken (63,37%)
placerade i egna familjehem. Detta ledde till att kostnaderna för placeringar gick ner under 2020 jämfört
med 2019. Ett kostsamt ärende avslutades i början av
2020 som även det påverkade ekonomin positivt. Under 2021 var snittantalet 60 stycken därav 32 stycken
(53,62%) i egna familjehem. Kostnadsökningen mellan 2020 och 2021 hamnade på nästan 16 miljoner
kronor och detta beror på att en stor andel av nya
placeringar har varit kostsamma placeringar på hem
för vård och boende (HVB). Under första tertialet
2022 har snittet ökat ytterligare till 73 stycken placeringar därav 36 stycken (49,32%) i egna familjehem.
Verksamhetskostnader för vuxna visar på ett underskott även för 2022. Antalet placeringar i snitt har
gått från 6 stycken 2019, 3 stycken 2020, 6 stycken
2021 och för det första tertialet 2022 ligger snittsiffran på 8 stycken. Kostnaderna ökade kraftigt under
2021 jämfört med 2020. Detta till följd av många
placeringar enligt LVM som är väldigt kostsamma.
Under första tertialet 2022 har antalet placeringar
ökat ytterligare. Detta kan vara en följd av att vuxenboendets verksamhet pausats mellan mars och
augusti.

Åtgärder för att nå balans
Åtgärder för att minska underskottet inom IFO har
redovisats i en särskild handlingsplan. De åtgärder
som pågår är bland annat arbete för att hitta egna familjehem samt en utökad samverkan med Barn- och
utbildningsförvaltningen i syfte att fånga upp barn
och unga i ett tidigt skede.
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Investeringsredovisning
NÄMND (TKR)

UTFALL
2021-04

UTFALL
2022-04

BUDGET
2022

PROGNOS
2022

PROGNOSAVVIKELSE 2022

-1 848

-241

-4 200

-6 200

-2 000

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET
Barn- och utbildningsnämnden
Byggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
Kompetens- och arbetslivsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Samhällsskydd mellersta Skaraborg
Socialnämnden

-

0

0

0

0

-6 378

-12 798

-94 400

-131 000

-36 600

30

0

-700

-700

0

-123

-224

-1 600

-1 600

0

-5 773

-226

-6 600

-6 600

0

-369

-359

-4 200

-1 000

3 200

Tekniska nämnden

-41 724

-36 270

-180 600

-158 675

21 925

Kommunrevisionen

-

0

0

0

0

Valnämnden

-

0

0

0

0

Överförmyndare
Summa skattefinansierad verksamhet

-

0

0

0

0

-56 186

-50 118

-292 300

-305 775

-13 475

-9 895

-7 644

-44 300

-43 300

1 000

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET
Vatten och avlopp
Biogas

-2 506

0

0

0

0

Summa taxefinansierad verksamhet

-12 401

-7 644

-44 300

-43 300

1 000

TOTAL

-68 587

-57 762

-336 600

-349 075

-12 475
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Barn- och utbildningsnämnden
Utfall och prognos
Nämndens investeringar prognostiseras får en negativ avvikelse mot budget på 2mnkr för 2022. Detta
beror på att de inventarier som behöver köpas in till
den nybyggda skolan i Odensberg inte ﬁnns med
nämndens investeringsbudget för 2022. Inventarierna i Odensbergsskolan väntas får en kostnad på
2mnkr. Bortsett från den avvikelsen väntas nämn-den
hålla sin investeringsbudget för 2022.

Kommunstyrelsen
Utfall
Totalt blir utfallet för kommunstyrelsen per april är
12 798 tkr. Budget för samma period 31 466 tkr. Budget helår 94 400 tkr.
Utbyggnad av kommun nätet och Teams projektet
pågår. Några av planerade aktiviteter får planeras
om pga. försenade hårdvaruleveranser – ett globalt
problem som främst beror på följdeffekter från pandemin.

för att säkra kvaliteten på de praktiska momenten
som genomförs på plats. Dessa kostnader beräknas
synas först till delår augusti. Under året beräknas en
betydande del av investeringsmedlen användas för
att uppdatera digital utrustning i form av datorer.

Prognos
På helår bedöms investeringarna ligga i nivå med
tilldelad budget.

Kultur och fritidsnämnden
Utfall
Nuvarande inköp uppgår till -0,2 mnkr av nämndens
investeringsbudget på -1,6 mnkr.
Anskaffningen avser inköp till djurparken och frisbeegolfen på Mösseberg samt inventarier till öppen
ungdomsverksamhet och administration.

Prognos
Plan ﬁnns för inköp under resten av året i nivå med
budget.

Inget utfall gällande ekonomisystem. Investeringen
av nytt ekonomisystem kommer att ske i Skövde
Kommun. Konsekvens till nästa år är att det istället
blir driftskostnader för Falköpings Kommun avseende ekonomisystem.

Samhällsskydd mellersta Skaraborg

Näringslivsavdelningen kommer att under år 2022
genomföra en upphandling av nya digitala infartsskyltar.

En ny släckbil är under byggnation med planerad leverans i slutet av året. Sista etappen av utbyte av utrustning för rökskydd sker i Götene. Utrustningen är
beställd men inte levererad. I utfallet under ”Övrigt”
ingår tvättmaskin för rengöring av rökskyddsutrustning som placerats på brandstationen i Falköping.

Prognos
Prognos för helår lämnas på 131 000 tkr, visar en
avvikelse om ett totalt underskott på 36 600 tkr.
Underskottet avser 40 000 tkr knutet till projekt
Överlämningsbangård och ett överskott om 3 400 tkr
lämnas för icke-ﬂeråriga investeringar. Detta beror
bland annat på att ekonomisystemet inte blir en
investeringskostnad.

Kompetens- och arbetslivsnämnden
Utfall
Under perioden 1 januari-30 april har investeringar
skett i form av utrustning till Vård- och omsorgsutbildningens metodrum. Utrustningen har köpts in

Utfall
Nämndens investeringsbudget för året uppgår till
-6,2 mnkr med tillägg för ombudgering av 0,4 mnkr
från föregående år. Totalt 6,6 mnkr.

Prognos
Prognosen för året investeringar ligger i nivå med
budgeten.

Socialnämnden
Utfall
Årets investeringar består av möbler och IT-utrustning.

Prognos
För upprustning av inom- och utomhusmiljö kom-
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mer statsbidrag att användas, varför utfallet på helår
kommer att visa ett stort plus mot budget.

Tekniska nämnden
Utfall
Budgeterade investeringsmedel för skatteﬁnansierade investeringar är 180,6 mnkr, under perioden
januari till april har 36,3 mnkr använts. VA-avdelningen har under samma period förbrukat 7,9 mnkr av de
44,3 mnkr som är budgeterade.
Av reinvesteringsbudgeten är 3,6 mnkr av 60,5
mnkr förbrukade. Underhållsarbeten i fastigheter är
planerade och beställda och de mesta kostnaderna
kommer under andra halvan av året.
Traﬁksäkerhetsarbeten på gång och cykelvägar har
genomförts som planerat under första delen av 2022
vid korsningen av Scheelegatan/Danskavägen.
Asfaltsarbeten har upphandlats under våren 2022
men avbrutits då det efter utvärdering av anbuden
inte kunde fastställas vilket som var mest ekonomiskt fördelaktigt för kommunen. Ny upphandling
har påbörjats men detta kan riskera att asfaltsarbeten
inte blir utförda inom planerad tid samt att kostnader
för dessa inte ryms inom planerad budget.
Maskininvesteringar har genomförts enligt maskininvesteringsplanen bland annat har utbyte av redskapsbärare för 1,8 mnkr avropats. De tidigare beställda
lastbilarna väntas det ännu på.
Reinvesteringsjobb för VA pågår enligt plan med
omläggning av ledningsnät och reliningar.
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En läckdrabbad huvud dricksvattenledning mellan
Falköping och Slutarp/Kinnarp har renoverats. Totalt
byttes cirka 500 meter av dricksvattenledningen.
Samtidigt installerades vattenmätarbrunnar för att
kunna mäta tryck och ﬂöde genom inkommande ledning.
Arbete med mindre investeringar i el, styr och maskin
pågår kontinuerligt. Under våren byttes styrsystem i
Valtorps reningsverk ut.
Som en del i arbete med upprustning och förberedelse inför kris utförs reinvesteringar i våra reservvattentäkter. Under våren renoverades Flobys vattentäkt
Stockakällan. Inom någon vecka kommer den att bli
klar för att kunna tas i drift vid ett eventuellt behov.
Efter Floby fortsätter arbetet i Åsarp. Samtidigt håller
avdelningen på med en reserv- och nödvattenplan
som i första läget fokuserar på områden där tillgången till grundvattentäkter är begränsat, såsom
Falköping och Stenstorp.

Prognos
De budgeterade 60,5 mnkr för re- och löpande investeringar beräknas att förbrukas under 2022. VA-avdelningens reinvesteringsbudget på 28,5 mnkr beräknas
också förbrukas.
Reinvesteringar och löpande investeringar för park/
gata och fastighet följer den fastställda utvecklingen
och ser ut att rymmas inom budget för 2022.
Under sommaren 2022 planeras renovering av biologiska bassänger på Hulesjön som en åtgärd för att
energieffektivisera samt förbättra utsläppsvärden.

EKONOMISK REDOVISNING

Fleråriga investeringar
Tekniska nämnden - Skatteﬁnansierad verksamhet
INVESTERINGSPLAN (mnkr)

Fastighet skolor
Platåskolan - Fastighet

UTFALL
2022-04

PROJEKTKALKYL

ACK UTFALL,
ALLA ÅR

PROGNOS
PROJEKT

AVVIKELSE
PROJEKT

-15 432

-446 100

-75 711

-514 500

-68 400

-108

-388 700

-46 378

-442 300

-53 600

Mössebergsskolan ventilation

-1 574

-4 700

-5 259

-5 200

-500

Odensbergsskolan - förskola/kök

-1 063

-37 700

-2 603

-45 500

-7 800

-12 687

-15 000

-21 471

-20 500

-5 500

0

-1 000

-1 000

Odensbergsskolan - moduler skola
Högstadie centrum (Kyrkerörskolan)
Fastighet vård och omsorg

-12 867

-140 700

-99 384

-138 850

1 850

Frökindsgården, ombyggnad

-10 233

-25 700

-16 092

-25 500

200

-2 570

-34 000

-4 718

-34 350

-350

-64

-81 000

-78 574

-79 000

2 000

-3 692

-43 150

-6 267

-43 750

-600

-9

-6 000

-44

-6 000

0

Nytt korttidsboende
Ranliden, ombyggnad till kontor
Fastighet Övrigt
Stadshus konferensrum
Stadshus ombyggnad till BU
Stenstorps vårdcentral
Ishallen
Ekehagen Forntidsgården - restaurering
ParkGata
Platåskolan - Gata
Plantisparken
El-ljusspår (Vartofta kvar)

0

-500

0

-500

0

-3 543

-5 800

-5 896

-6 000

-200

-100

-29 600

-179

-30 000

-400

-40

-1 250

-148

-1 250

0

-661

-67 650

-17 838

-67 650

0

0

-26 450

-3 147

-26 450

0

-4

-11 700

-9 377

-11 700

0

0

-4 500

-2 358

-4 500

0

-657

-25 000

-2 956

-25 000

0

Övrigt

0

-3 200

-5

-3 200

0

Markanläggning återvinningscentral

0

-3 200

-5

-3 200

0

-32 652

-700 800

-199 205

-767 950

-67 150

Utveckling stadskärna

SUMMA SKATTEFINANSIERAT

Fastighet- skolor
Platåskolan – fastighet

Moduler/skola: Förhyrning av modulskola är upphandlad och togs i drift under första kvartalet 2022.

Nybyggnad 7–9 skola. Upphandling av entreprenör
(partneringentreprenad) har utförts. Projektering har
utförts. Dispensansökan om ﬂytt av salamander har
överklagats och beslut inväntas av Mark och miljödomstolen.

Förskola och kök: Projektering av om- och tillbyggnad
av förskole byggnad och kök har utförts och entreprenör (totalentreprenör) är upphandlad. Byggnationen
påbörjas under våren 2022 och beräknas färdigställas
under 2023.

Mössebergsskolans ventilation

Högstadie centrum (Kyrkerörsskolan)

Ombyggnad ventilation, hus 1 har färdigställts under
kvartal 1 2022.

TN har under tertial 1 beslutat om att påbörja projektet med Högstadie centrums lokalförändring under
2022 och avvikelserapportera 1 000 tkr i syfte att
genomföra trygghetsåtgärder för skolmiljön.

Odensbergsskolan
Projektdirektiv och förstudie har utförts. Beslut har
tagits om ombyggnation av förskola och kök medan
lokaler för F-6-skolan hyrs in under en period för att
täcka det behovet.

Fastighet- vård- och omsorg
Frökindsgården
Ombyggnad av avdelningar och kök. Byggnationen
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pågår och slutbesiktning av kök är genomfört. Projektet beräknas färdigställas hösten 2022.

Park/gata

Nytt korttidsboende

Ombyggnation av gator och traﬁkmiljön runt den
tänkta 7–9 skolan. Upphandling av entreprenör
(partneringentreprenad) har utförts. Projektering
har utförts. Detaljplan och bygglov är överklagat och
Miljööverdomstolen gav den klagande rätt. Detaljplanen får omarbetas. Byggnationen beräknas påbörjas
under 2023 och beräknas färdigställas under 2025.
Projektet är uppskattat till 26,4 mnkr (prisjusterat till
2022 års nivå).

Nytt korttidsboende, som ersättning för Näregården
och Prästgårdsgatan, projektdirektiv, förstudie och
projektering har utförts. Byggnationen pågår och
beräknas färdigställas våren 2023.

Ranliden
Projektet avslutades i december 2021. Slutredovisning är genomfört för TN. Kvarstående arbete är
parkeringsplatser som kan iordningställas efter att
detaljplan har omarbetats.

Fastighet övrigt
Stadshuset
Ombyggnad av ventilation, övriga installationer och
underhållsarbeten samt eventuella lokalanpassningar. Projektdirektiv och förstudie har tagits fram.
När beslut har tagits om budget kan projektering och
byggnation påbörjas.
Konferensrum: Efter mer ingående projektering har
det identiﬁerats att ombyggnation av konferensrum
påverkar våningen ovanför på grund av ventilationsåtgärder. Detta innebär att även kontoren måste
renoveras. Beslut inväntas om fortsatt arbete.
Ombyggnad kontor: Projektering är genomförd och
planering vissa åtgärder är redan påbörjade.

Stenstorps vårdcentral
Ombyggnation av vårdcentralen som förhyrs av Västfastigheter. Byggnationen har påbörjats och beräknas
färdigställas hösten 2022.

Ishallen
Projektdirektiv och förstudie har utförts. Projektering
och upphandling av entreprenör (Partneringentreprenad) är påbörjad. Under 2023 beräknas byggnation
påbörjas.

Ekehagens forntidsby
Reparation av Järnåldersgården har påbörjats och
entreprenör är anlitad. Arbetet kommer pågå under
2022 och beräknas vara klart 2023.
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Platåskolan - Gata

Plantisparken upprustning
Plantisprojektet har fortsatt under första delen av
2022 genom att diverse effektbelysning har placerats
ut i parken samt att en del möblering har köpts in.

Elljusspår Vartofta
Av de tre elljusspår som skulle iordningställas
kvarstår spåret i Vartofta samt en del arbeten runt
start och målgång. Tyvärr kan inte arbetet med att
färdigställa spåret i Vartofta påbörjas förrän marktillgång kan säkras från fastighetsägarna. Arbetet med
detta leds av kultur och fritidsförvaltningen. Projektet
förväntas hålla sig inom avsatt budget.

Stadskärnan
I projektet för Stora Torget har en arkitekttävling
genomförts och avtal har tecknats med en arkitekt.
Under första delen av 2022 har bygghandlingar tagits
fram för första etappen som ska omfatta entréplatsen
vid Östertullsgatan och som förväntas byggas under
hösten 2022. I projektet ﬁnns en budget avsatt om
25 mnkr och en etappindelning har beskrivits mer
utförligt i projektdirektivet .

Övrigt
Markanläggning återvinningscentral
Projektering och utredning av den nya platsen för
återvinningscentralen pågår och just nu görs en
traﬁkmätning.
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Tekniska nämnden - taxeﬁnansierad verksamhet
INVESTERINGSPLAN (mnkr)

UTFALL
2022-04

PROJEKTKALKYL

ACK UTFALL,
ALLA ÅR

PROGNOS
PROJEKT

AVVIKELSE
PROJEKT

Vatten och avlopp

-2 567

-57 500

-35 344

-56 500

1 000

Ombyggnation avloppsnät Kättilstorp

-2 530

-32 500

-30 003

-32 500

0

Spillvattenledning Broddetorp-Axvall

-37

-17 000

-3 093

-17 000

0

Utökning verksamhetsomr Kättilstorp

0

-4 000

-2 243

-3 000

1 000

Danskavägen etapp 2
SUMMA SKATTEFINANSIERAT

0

-4 000

-5

-4 000

0

-2 567

-57 500

-35 344

-56 500

1 000

Vatten och avlopp

VA- Utökning verksamhetsområde Kättilstorp

VA - Ombyggnad avlopp Kättilstorp

Arbetet med ledningsnätet är färdigt. Det som återstår är mindre återställningar och asfalteringar som
görs under våren.

Arbetet med ledningsnät i Kättilstorp är i slutfasen.
Under våren slutbesiktigades Vartofta-Åsaka pumpstationen och under kommande veckor börjar provpumpning från Kättilstorp till Vartofta. Det som är
kvar att göra är åtgärder för att ansluta Gyllensvaans
fastighet till det nya systemet.

VA - Danska vägen etapp 2
Etapp två är planerat till hösten 2022.

VA – Spillvattenledning Broddetorp-Axvall
Under våren/sommaren pågår förhandling med
markägare på sträckan mellan Broddetorp och Västra
Nolgården. Sträckan planeras under höst/vinter
2022/2023.
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Kommunstyrelsen
INVESTERINGSPLAN (mnkr)

UTFALL
2022-04

MARJARPS LOGISTIKOMRÅDE

-4 760
0

Marjarp etapp 1-3
Gata

PROJEKTKALKYL

ACK UTFALL,
ALLA ÅR

PROGNOS
PROJEKT

AVVIKELSE
PROJEKT

-71 800

-6 349

-111 800

-40 000

-33 300

-26 200

-33 300

0

0

-33 300

-26 200

-33 300

0

Spårinvestering Marjarp

-922

-10 000

-1 232

-10 000

0

Övrigt

-922

-10 000

-1 232

-10 000

0

Överlämningsbangård

-3 838

-28 500

21 083

-68 500

-40 000

Gata

-3 838

-28 500

-7 792

-68 500

-40 000

Statliga bidrag

28 875

0

0

FÅRABERGET

-4 357

-136 800

-49 343

-136 800

0

Fåraberget etapp 2B bostadsområde"

-1 751

-19 400

-11 971

-19 400

0

Gata

-1 369

-12 300

-6 489

-12 300

0

-382

-7 100

-5 482

-7 100

0

Fåraberget etapp 2A radhus

0

-23 100

-20 400

-23 100

0

Gata

0

-11 200

-9 800

-11 200

0

Övrigt (Höstbruksgatan)

0

-11 900

-10 600

-11 900

0

Västerängsgatan, Fåraberget

0

-1 000

-366

-1 000

0

Gata

0

-1 000

-366

-1 000

0

Krokstorps Handelsområde (Megaliten et 1)

0

-15 100

-12 400

-15 100

0

VA

Gata

0

0

-15 100

-12 400

-15 100

0

STE Bredängsgatan

-903

-1 700

-903

-1 700

0

Gata

-218

-700

-218

-700

0

VA

-685

-1 000

-685

-1 000

0

Sikagårdsgatan inkl rondell och gator

-114

-11 400

-114

-11 400

0

Gata

-114

-11 100

-114

-11 100

0

0

-300

0

-300

0

VA
Övrigt

0

0

0

0

0

-1 589

-27 400

-3 189

-27 400

0

Gata

-929

-18 400

-929

-18 400

0

VA

-660

-7 100

-660

-7 100

0

Förlängning Sikagårdsgatan

Övrigt (gata Nordmmannag, förlägn Fårab)

0

-1 900

-1 600

-1 900

0

Sikagårdsgaran - gata, rondell och grönområde

0

-22 000

0

-22 000

0

Gata

0

-10 700

0

-10 700

0

VA

0

-11 300

0

-11 300

0

Övrigt

0

0

0

Fåraberget genomfartsgata, Fårabergsgatan

0

-15 700

0

-15 700

0

Gata

0

-13 300

0

-13 300

0

VA

0

-2 100

0

-2 100

0

Övrigt

0

-300

0

-300

0

SUMMA MARJARP OCH FÅRABERGET

-9 117

-208 600

-55 692

-248 600

-40 000

ÖVRIGT

-3 422

-26 700

-156

-26 700

0

0

-2 000

0

-2 000

0

-156

-1 800

-156

-1 800

0

Oförutsett MEX
Anneborg 1:6 Hildasro
Gata
VA
Övrigt
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0

0

-800

0

-800

0

-156

-1 000

-156

-1 000

0

0

0

0

0

0
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UTFALL
2022-04

PROJEKTKALKYL

ACK UTFALL,
ALLA ÅR

PROGNOS
PROJEKT

AVVIKELSE
PROJEKT

Krokstorp handelsområdet etapp 2

0

-13 000

0

-13 000

0

Gata

0

-12 000

0

-12 000

0

VA

0

-1 000

0

-1 000

0

Övrigt

0

0

0

0

0

Vintervägen Stenstorp

0

-5 900

0

-5 900

0

Gata

0

-3 700

0

-3 700

0

VA

0

-2 100

0

-2 100

0

Övrigt

0

-100

0

-100

0

Västorpsgatan/Herregårdsgatan, Floby

0

-4 000

0

-4 000

0

Gata

0

-2 000

0

-2 000

0

VA

0

-2 000

0

-2 000

0

-235 300

-55 848

-275 300

-40 000

INVESTERINGSPLAN (mnkr)

Köp av fastigheter och mark
SUMMA MARK OCH EXPLOATERING

Mark- och exploateringsinvesteringar
Prognos för helår lämnas på 125 400 tkr, vilket visar
en avvikelse om ett underskott på 40 000 tkr knutet
till projekt Överlämningsbangård.

Marjarp
Det pågående projektet av Överlämningsbangård
har en ny kalkyl vilket gör att projektets investeringskostnad förväntas bli betydligt högre än beräknat.
Ett ärende om att begära tilläggsanslag är på gång
till Kommunfullmäktige. Detta gör att viss omprioritering av innevarande och nästkommande års markoch exploaterings budget kommer att ske.

Fåraberget
Projekten fortsätter enligt plan.

-3 266
-12 539

2:26 (del av) där försäljning har skett av cirka 8 000
kvadratmeter industrimark för till- och nybyggnad av
den gamla godisfabriken på Sjögatan. Det andra är
Kyrkerör 1:1 (del av) där försäljning av en tomt på
Smedjegatan avsedd för bostäder har genomförts.
På fastigheten ska 16 hyresrätter uppföras. Den sista
avser köpeavtal Dotorp 6:28 och Tåstorp 7:7 (del
av). Här har försäljning av cirka 9 000 kvadratmeter
industrimark på Brogärdets industriområde skett för
nybyggnation av lagerbyggnad.
Ett markanvisningsavtal för Alfågeln 2 och 3 (Stenstorp) har genomförts.
En markanvisningstävling för kvarteren Kulingen och
Stormen, byggnation av hyresrätter, har genomförts
under mars-april.

Övrigt
Tre köpeavtal har genomförts. Det ena är Gamla stan
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Sammanfattning och analys
Falköpings kommun genomför tertialvisa uppföljningar, vilket innebär att en uppföljning av kommunens resultat mot budget görs var fjärde månad,
den 30 april, den 31 augusti och den 31 december.
Uppföljningarna för augusti och december är lagstadgade och revideras av kommunens externa revisorer.
I de uppföljningarna görs även mer utförliga uppföljningar mot uppsatta mål.
Falköpings kommuns delårsrapport per april 2022
visar ett positivt resultat på 71,0 mnkr, exklusive
förändring semesterlöneskuld. Föregående år var
motsvarande resultat 50,1 mnkr. Helårsprognosen
totalt för kommunen visar ett resultat på 72,0 mnkr,
föregående år var prognosen 65,0 mnkr. Det är alltså
högre resultat än föregående år. Det råder dock en
hel del osäkerhet i prognosen med anledning av
ekonomiska utvecklingen vad gäller inﬂation och
stigande räntor. Flerårsplanen och budgeten för 2022
byggdes på SKR´s prognos från oktober 2021 av
förväntade skatteintäkter och generella statsbidrag.
Nu i delårsrapporten april 2022 har vi lagt in SKR´s
prognos från 28 april 2021. Sammantaget skatter
och generella statsbidrag beräknas nu till 49,8 mnkr
högre än vad vi har budget. Det bör dock poängteras
att det är prognoser. Nästa prognos från SKR kommer 25 augusti.
Nämndernas prognoser visar underskott på 26,9
miljoner (föregående år - 10,1 mnkr) jämfört med
budget. Fyra nämnder prognosticerar underskott,
Kommunstyrelsen -1,1 Kompetens - och arbetsliv
-8,5, Samhällsskydd mellersta Skaraborg -0,4 mnkr,
Socialnämnden -11,1 samt Tekniska nämnden - 7,9
. Barn- och utbildningsnämnden prognosticerar
ett överskott på 1,9 mnkr. Avvikelserna beskrivs i
respektive nämnds delårsrapport samt kortfattat i
denna kommuntotala delårsrapport. Skall vi dock här
peka på de större avvikelserna är det knutna till ekonomiskt bistånd, placeringar och generellt är högre
kostnader pga inﬂation.
Biogasanläggningen prognosticerar ett underskott på
-3,0 mnkr vilket är en avvikelse jämfört med budget
på -0,3 mnkr.
Finansiella intäkter och kostnader visar ett underskott på 20,0 mnkr. Största avvikelserna avser minskning av värdet på värdepapper (pensionsportföljen)
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och högre räntekostnader.
Falköpings kommuns ﬁnansiella mål utgår ifrån
kommunlagen, om god ekonomisk hushållning, samt
utifrån kommunens egna dokument ”Riktlinjer för
god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv". Det innebär att det ﬁnansiella
resultatet ska uppgå till det högsta av följande resultatkrav.
•

Resultatet ska över tid uppgå till minst 2 % av
skatter och statsbidrag. Över tid avser en tioårsperiod. För perioden 2021-2023 skall dock
resultatet årligen uppgå till minst 45 mnkr.

•

Kommunens lån får högst uppgå till 1 700 mnkr
vid utgången av perioden 2021-2023.

•

Från 2024 får kommunens investeringar årligen
högst uppgå till summan av avskrivningar och
resultat, dvs låneskulden skall inte öka.

Dokument ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
och hantering av resultatutjämningsreserv" kommer
att justeras under året så att det överensstämmer
med av kommunfullmäktige antagna ﬁnansiella mål.
God ekonomisk hushållning innebär att Falköpings
kommun skall ha ett resultat för 2022 på minst 45,0
mnkr. Beslutat budgeterat resultat för 2022 är 49,7
mnkr. I den nu framlagda delårsrapporten visar
prognosen ett resultat om 72,0 mnkr dvs en positiv
avvikelse med drygt 20 mnkr från budget. Kommunens lån får högst uppgå till 1 700 mnkr vid utgången
av perioden 2022-2024. Prognosen är att låneskulden
kommer att uppgå till 1 113 mnkr vid utgången av
2022. De ﬁnansiella målen för god ekonomisk hushållning för 2022 ser därför ut att uppfyllas för 2022.
Investeringsredovisningen visar på en prognos på ca
218 mnkr under 2022. Budgeterat är 336 mnkr. Med
resultat i nivå med budget, knappt 50, mnkr klarar
kommunen att investera 150 mnkr/år utan att öka
låneskulden. När nu resultat enligt prognosen blir
högre kan det innebär att kommunen inte behöver
öka lånen under 2022.
Viktigt vid analysen är dock att det är ”tidigt på året”
varför prognosera är osäkra Vidare bör vi analyser
resultatet ifrån att kommunens skatteintäkter höjts
med ca 16 mnkr pga den skattehöjning (35 öre, från

EKONOMISK REDOVISNING

21,60 till 21,95 kr) som gjordes inför 2020. En stor
del av grunden till den beslutade höjningen avser
en förstärkning av ekonomi för att klara den ökade
investeringstakten. Effekten av de ökade investeringarna kommer successivt varför man bör se det
beräknade goda resultatet 2022 som att kommunen
tagit höjd för ökande kostnader för kommande stora
investeringar. Vi kommer få fördröjning i dessa delar
inte minst pga Platåskolans försening. Den reviderade kostnadsutjämningen inför 2020 har också
ökat kommunens intäkter. De största posterna som
avviker mot budget är skatter och bidrag. Det är
mycket positivt att den ekonomiska nedgång p.g.a.
Corona-pandemin som SKR´/vi förväntade oss inte
inträffat så som befarat utan att prognoserna på skatteintäkter nu är betydligt mer positiva. Det är mot
denna bakgrund vi skall se att Falköpings kommun
kommer att gör ett större överskott än budgeterat för
2022.
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Inledning
Syfte

Nämndens uppdrag

Syftet med verksamhetsrapporten är att vara ett
verktyg för uppföljning av verksamhetsplan och en
indikation hur målarbetet i kommunen fortgår. Delårsrapporten syftar också till att tydliggöra att mål
och ambitioner samspelar med de resurser som kommunen avsatt i verksamhetsplanen. Verksamhetsrapporten ska även fungera som ett underlag till eventuella verksamhetsförändringar som kan behövas för
att nå mål och ekonomiska resultat.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att utifrån
de politiska målen främja kultur- och fritidslivet och
skapa förutsättningar för en mångsidig, tillgänglig
och inkluderande kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet. Kultur- och fritidsnämnden ska främja delaktighet och möjlighet till påverkan för dem som
verksamheten riktar sig till. Kultur- och fritidsnämnden bedriver besöksnäringsverksamhet. Kultur- och
fritidsnämnden ansvarar för kommunens folkbibliotek och fullgör kommunens uppgifter enligt bibliotekslagen (2013:801). Kultur- och fritidsnämnden
ansvarar för den museala verksamheten enligt museilagen (2017:563).

Den kommunövergripande delårsrapporten har som
utgångspunkt i kommunen som helhet, att varje
nämnd har ansvar för att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål och koppla till varje nämnds
uppdrag 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 uppföljningar vid första tertialen, delårsbokslutet i augusti
och årsbokslutet.

Inom förvaltningen bedrivs en omfattande kontinuerlig verksamhet som beskrivs i respektive avdelningsplan.
Nämndens verksamheter vilar på historisk grund
med utgångspunkter från kultur, idrott, civilsamhälle
och ungdomspolitik. Det finns en lång tradition
kring verksamheternas grunder som springer ur kunskap, demokrati och rättighetsfrågor såsom ordets
makt, föreningsrätt, rösträtt, social sammanhållning
m.m. Samhällets uppbyggnad kring god hälsa för
alla har utvecklat stora delar av de insatser som
nämnden ansvarar för idag. Det betyder också att dagens utveckling är en del av det långa perspektivet
framåt.

Organisation
Inom avdelning Strategi och stab arbetar strateger
förvaltningsövergripande med frågorna inkludering,
kultur och ungas inflytande och delaktighet. Avdelningen fungerar som stöd för cheferna med funktioner för planering, uppföljning av mål och ekonomi samt nämndarbete. Avdelningen är placerad
direkt under kultur- och fritidschefen och som tillsammans med verksamhetschef och avdelningschefer utgör förvaltningens övergripande stöd-, styroch ledningsorganisation. Avdelningarna för Bad &
Fritid, Bibliotek, Kulturarv och Öppen ungdomsverksamhet har varsin chef.
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Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning
Omvärldsförändringar som påverkat verksamheten
I och med kriget i Ukraina har intresset för Agera
Mera och volontärsinsatser ökat.
Restriktionerna har tagits bort och verksamheterna
har återgått till en mer normal vardag.
Ökade el- och bränslepriser leder till ökade kostnader för hushållen. Det kan leda till att personer sparar in på kultur- och fritidsaktiviteter, men det har
inte visat sig ännu.

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 klimatförändringarna samt skapa trygga och
fredliga samhällen. Genom att koppla de globala
målens ikoner till kommunens övergripande mål

stärks styrkedjan. Agendan ska tillsammans med
kommunens övergripande mål, det lokala målet om
fossilfrihet år 2030 samt kommunens klimatstrategi
vara styrande för att kommunen långsiktigt ska
kunna leverera välfärd till invånarna.
Arbetet med att utveckla kommunens arbete med
hjälp av Agenda 2030 fortsätter. Flera av de utmaningar kommunen ställs inför är komplexa och agendan kan vara ett verktyg för att sortera, prioritera,
hitta synergieffekter och följa upp resultatet av det
arbete kommunen gör.

Händelser av väsentlig betydelse
Förvaltningschef Maria Wallengren har slutat sin anställning i Falköpings kommun 20 mars 2022. Tillförordnad förvaltningschef Torbjörn Lindgren tar
över ansvaret tills ny förvaltningschef är anställd.
Merparten av restriktionerna kopplade till pandemin
togs bort 9 februari. Verksamheterna kunde återgå
till mer normala förutsättningar.
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Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping

Globala mål ur Agenda 2030 prioriterade för Falköpings kommun.

I Falköpings kommun skapas det goda
livet – det är tillsammans som ett
hållbart samhälle utvecklas

Kultur- och fritidsnämnden arbetar för
inkludering, gemenskap och förståelsen mellan
människor med hjälp av mötesplatser såsom bibliotek, badhus, fritidsgårdar, museum, idrottsplatser
samt arrangemang och evenemang. Inom flertalet
verksamheter arbetas det med invånarens möjlighet
till makt och inflytande. Som ett led i att arbeta med
ett medskapande Falköping arbetar nämnden nätverkande och samverkande med civilsamhället
såväl som enskilda med bland annat en omfattande
volontärverksamhet. Nämnden bedriver verksamheter över hela kommunen genom stöd till föreningsliv, mötesplatser och fysiska lokaler med
begränsade öppettider samt arrangemang. Alla
verksamheter arbetar med lärande såsom pedagogisk verksamhet inom museet, Ekehagens Forntidsby, bad, kultur i skolan och bibliotek. Det
informella lärandet stärks i verksamheter såsom
öppen ungdomsverksamhet, språkvän, unga tar
ordet, föreningsverksamhet och konst- och
kulturverksamhet. Nämndens arbete präglas av
samverkan och samarbete.
Fysisk aktivitet, läsfrämjande insatser, kultur,
demokratiskapande, historia och identitetsskapande
aktiviteter är innehåll som verksamheterna präglas
av.
Styrande politiska majoriteten har identifierat följande fokusområden: Arbetsmarknad, Digitalisering, Klimat och Trygghet.
Till de tre första, av fyra fokusområden, finns det
strategier som ska fungera som verktyg i arbetet
med fokusområdena.

6 I KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND I VERKSAMHETSRAPPORT PER APRIL 2022

Strategi för kultur- och fritidsnämnden
Inkludering som arbetssätt.
Där barn och unga, stad och landsbygd, trygghet
och allas rätt att delta prioriteras.

Strategi från flerårsplan 2022–2024
Arbetsmarknadsstrategin

Planerade insatsområden
Metodutvecklande insatser ska prioriteras och genomföras.
Förvaltningen ska utveckla och stärka befintliga
och nya mötesplatser såsom biblioteksfilialer, föreningsliv, öppen ungdomsverksamhet på landsbygden.
Utifrån perspektivet jämlikhet ska tillgängligheten
till lokaler, evenemang och mötesplatser utvecklas.
Förvaltningen ska prioritera samverkan.
Förvaltningen ska arbeta med hälsofrämjande insatser som stärker den fysiska och psykiska hälsan.
Förvaltningen ska utveckla arbetet med demokratistärkande insatser.
Avdelningsgemensamma aktiviteter för år 2022:




Planera föreningsfestival
Schyssta killar
Feriepraktik

Valåret 2022 Årsredovisning

Uppföljning och analys
Analys av ovanstående siffror
År 2021 var restriktionerna hårda under perioden
januari till mars. Det innebar få sportlovsaktiviteter
och aktiviteter i grupp generellt. Effekten blev att
många valde att hitta på saker på egen hand och
ofta utomhusaktiviteter. Utrustningen lånades på
Fritidsbanken. Under sportlovet var det dessutom
fint väder med snö och extra personal fick sättas in i
verksamheten för att hinna med i det höga trycket. I
år låg det inte snö på sportlovet och det påverkade
tydligt antalet utlån.
Antalet besökare till biblioteket och antalet utlån
har börjat återhämta sig även om restriktionerna
fanns under början av året. Det märks främst på att
skola och förskola kommer på bokprat och studiebesök. Det har varit ett hårt tryck under våren.

Verksamheten har också kunnat erbjuda arrangemang för vuxna som lockar en hel del besökare. Eböcker är fortsatt populära.
Positivt är att den öppna ungdomsverksamheten har
nått fler ickebinära besökare på samtliga gårdar.
Antalet besökare börjar närma sig samma nivåer
som innan pandemin. Ungdomsproducerad tid ligger något lågt och behöver arbetas ikapp. Tydligt är
att Ramadan har påverkat antalet besökare negativt
i år.
Besöksnivån på museet är tillbaka på samma nivå
som innan pandemin. Detta trots att inga skolor besökte museet under årets två första månader på
grund av kvarvarande restriktioner. Målgruppen
Skolelever återhämtade sig starkt under mars och
april vilket till stora delar kan kopplas till projektet
Schyssta killar, men också till klasser som återvänder för forntid och historia. Extra roligt att se är att
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över hälften av alla barn/unga som besökt museet
faktiskt gjort det på sin fritid, inte under skoltid.
Ekehagens Forntidsby är tillbaka på samma bokningsnivå som innan pandemin. Nu syns det att
skolklasser från andra kommuner återvänder.
Endast 80 personer släpptes in samtidigt till Odenbadet i januari på grund av restriktioner. Detta medför ett tapp på totala antalet besök. Under sportlovet
var det inga restriktioner och många besökare medan det var färre besökare i mars. Antalet grupper
som genomförs är maxat och alla grupper är fullbokade. När efterfrågan är stor är det viktigt att hålla
fokus på grunduppdraget för att prioritera rätt. För
att klara av att möta skolans behov av simundervisning har förändringar gjorts så att skolbesöken
främst erbjuds till elever som inte kan simma. Detta
medför färre antal besök i målgruppen skolelever,
men kvalitén blir högre och antalet simkunniga förväntas öka. Tydligt är att gymmet inte har återhämtat sig efter pandemin, vilket även påverkar badets
intäkter.
I övrigt ses stor ökning av antalet frivilliga som söker sig till Agera Mera. Antalet har ökat från 13 till
68 anmälda. I och med kriget i Ukraina har intresset
för Agera Mera och volontärsinsatser ökat. Inga
uppdrag har skapats i relation till Ukrainska flyktingar då kommunen inte fått några placeringar
ännu. De som anmält sig har istället erbjudits andra
typer av uppdrag och många har blivit matchade
mot uppdrag. Människor känner ett behov av att engagera sig i oroande situationer.
I sporthallar och samlingslokaler ses bokningsnivåer ligga på samma nivå som innan pandemin. Arrangemang kommer tillbaka. Handbollen verkar
öka i popularitet medan innebandy minskat.
Övergripande analys och mönster som ses

fysiska kontra det digitala är att föredra. Ett alternativ som har tagits i bruk inom någon verksamhet är
att köpa in en digital tjänst av företag. Då underlättas arbetet samtidigt som kvalitén höjs.
Inom samtliga verksamheter ses en tydlig trend att
föräldrar vill att barnen börjar med aktiviteter i allt
tidigare åldrar.
Förändringar ses kopplade till evenemang där biljetter/bokning krävs. Många bokar biljetter väldigt
sent, nära inpå evenemang. Allt fler ändrar sig i
sista minuten och kommer inte till evenemanget.
Inom gruppen arrangörer finns olika beteenden, medan vissa genomför väljer andra att avvakta. Tydligare är att arrangörer har behov av andra stöd än
pengar.
Metodutvecklande insatser ska prioriteras och genomföras
Projektet Schyssta killar har genomförts av avdelning Kulturarv och Öppen ungdomsverksamhet.
Ämnet engagerar och har gett mersmak. Personer
blir provocerade, arga, tycker det är viktigt och blir
berörda. Tydligt behov ses av att arbeta med stora
och viktiga frågor som berör. Skolorna har visat
stort intresse och återkopplat positiv feedback. Behovet finns att lyfta frågor som på olika sätt berör
demokrati och allas lika värde såsom jämställdhet
som varit i fokus i denna insats. Effekt när vi väljer
ett fokusområde på förvaltningen och jobbar tillsammans: vi når många fler, vi delar kompetenser,
större genomslag och effekt.
Ny metod har testats för kulturevenemang för barn
och unga i syfte att nå nya grupper. Resultatet är att
en ny målgrupp har nåtts. Framöver finns ambitionen att skapa fler ”riktiga” möten mellan människor istället för att bara ”befinna sig” i samma lokal.

Till stor del har verksamheterna börjat hitta tillbaka
till någon form av normalitet men nya utmaningar
har uppstått. Mötesplatser som tidigare haft begränsat antal besökare kan upplevas trånga. Både personal och besökare är ovana vid stora grupper och
många besökare. Både personal och besökare har
delvis blivit ”bortskämda” med en högre kvalité i
form av små grupper, hög personaltäthet i förhållande till besökare, mindre sammanhang etc.

Kulturklubben är en ny enklare form av kulturskolans verksamhet. Syftet har varit att sänka tröskeln
för fler att använda sig av kulturskolan. Resultatet
är över förväntan och det är kö till verksamheten
både i Floby och Falköping.

Verksamheterna brottas med hög ambition kontra
långsiktig hållbarhet. I stort genomförs allt fler fysiska aktiviteter igen. Viktigt är att prioritera när det

Bidragsutredning pågår genom föreningsdialog om
framtidens stöd och bidrag. Här används en forskare som extern utredare för att få fram ett djuplodande underlag. Detta underlag kompletteras med
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Shared reading är en metod där en mindre grupp läser en text gemensamt. Metoden väcker nyfikenhet
för litteratur och bibliotek.

tjänstepersoners verksamhetskunskap och fokusintervjuer/gruppintervjuer från föreningar, studieförbund och andra aktörer kring civilsamhällets utmaningar och möjligheter. Ambitionen är att få fram
ett brett och djuplodande material samt stärkt engagemang från civilsamhället till följd av delaktighet i
arbetet. Arbetet pågår och förväntas bli klart innan
sommaren.

fastigheteten. Inpassering sker genom programmerad tagg eller passerkort. Men för att sedan nå lokalerna behövs nycklar. För att utomstående ska
kunna nyttja lokalerna krävs mycket planering och
administration. Att investera i passagesystem som
fungerar effektivt även in i lokalerna kräver resurser
initialt men kommer höja effektiviteten löpande och
förutspås bli ett lönsamt alternativ på sikt.

Positiv effekt syns inom det områdesbaserade arbetet. I samverkan med civilsamhälle och ideella ökar
resurseffektiviteten då det behövs färre fritidsledare
vid aktiviteter. Detta ses också som ett sätt att nå ut
med information om fritidsledarens arbete. Intresset
kring fritidsledares roll ökar.

Framgångsfaktorer som har identifierats i det lyckade samverkansarbetet är bland annat rätt profession in i uppdraget, gemensamt intresse och ansvar
för arbetet, gemensamt mål med uppdraget, tydligt
och avgränsat uppdrag, mandat för arbete och beslut som uppdraget kräver och täta träffar med den
ansvariga gruppen där man återkopplar vad som genomförts sedan sist.

Stöttat upp i varandras verksamheter i avdelning
Bad och Fritid. Ökad flexibilitet och samverkan
kring personal.
Förvaltningen ska prioritera samverkan
Framgångsrikt samarbete internt mellan bad och fritid visar vikten av fortsatt arbete för utvecklad samverkan såväl internt som externt.
När bad och fritid utvecklat samarbetet har högre
effektivitet, bättre kvalité samt ekonomisk besparing skapats. Medarbetare inom de olika verksamheterna hjälps åt och därmed kan god service upprätthållas även när medarbetare blir sjuka eller belastningen ökar. Detta ger också en kompetensutveckling av personalen, de blir bredare i sin kompetens, får mer varierade arbetsuppgifter, större variation i sin vardag.
Framgångsrikt samarbete genomfördes i samband
med att krisen i Ukraina startade och förvaltningarna gick samman i syfte att förbereda organisationen för ett omdanande mottagande av flyktingar.
Den akuta karaktären för uppdraget gjorde att arbetet behövde startas upp omgående och prioriteras
vilket samtliga förvaltningar gjorde.
Utmaningar som ses med samverkan med andra
förvaltningar är att normen för de flesta är att arbeta
dagtid på vardagar istället för att anpassa arbetstid
efter de behov som behöver mötas. Ett bristande
mandat för uppdraget ses allt för ofta vid samverkansarbete. Det tillitsbaserade arbetet behöver stärkas.
Praktiska förbättringsområden för samverkan ses
också. En tydlig brist i systemtänk finns utifrån att
fastigheter och lokaler ska kunna nyttjas av fler och
i fler syften. Exempel på detta är när passagesystem
för fastigheter fungerar väl gällande själva skalet av

Lovarrangörsgrupp Kultur- och fritidsförvaltningen
tillsammans med Connect och kulturskolan. Planerar program och tema etc. Effekter som ses av samverkan är att olika målgrupper nås, helhetssyn
skapas kring loven, effektiv planering av aktiviteter
utifrån innehåll, plats, tid och ålder samt mer kraftfull marknadsföring. Utöver detta skapas förutsättningar för ytterligare samverkan genom gruppen
när verksamheterna lär känna varandra. Till exempel samverkade Connect och kulturskolan kring
påsklovet.
Vid genomförande av nya eller mindre etablerade
arrangemang ses positiva effekter av att ansluta sig
till redan etablerade arrangemang. Exempel är Museirallyt som anslutit sig till konstrundan som genomfördes i påsk. Större genomslagskraft och
bättre marknadsföringskanaler ses som en effekt.
Avdelningsgemensamma aktiviteter för år 2022
Planera föreningsfestival
Innan covid-19 gjordes en ansats att arrangera en
föreningsfestival. Festivalen skulle vara en metod
för att uppnå samverkan med och mellan civilsamhälle och som ett sätt för föreningar att visa sin
verksamhet. På grund av covid-19 har insatsen flyttats fram i tiden. Förvaltningens bedömning utifrån
nuläget är att det är ett större behov av andra typer
av insatser för att stötta och möta civilsamhället.
Stöd och samverkan behöver anpassas utifrån den
aktuella föreningens behov. I tillägg finns idag liknande sammanhang som erbjuder föreningen att synas utåt mot nya målgrupper såsom familjelördag
och den samlade lovverksamheten.

VERKSAMHETSRAPPORT PER APRIL 2022 I KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND I 9

Schyssta killar
Arbetet med schyssta killar har genomförts i flera
olika delar såsom utställning, projekt mot skolan
årskurs 7 och evenemang etc.
Större delen av årskurs 7 har nåtts, 281 elever.
Många klasser från första och andra året på gymnasiet har nåtts. De flesta har varit från samhällsprogrammet samt barn och fritid. Totalt 215 elever från
gymnasiet.
I efterhand analyseras för- och nackdelar utifrån
elevernas ålder och mognadsgrad.
Åk 7 kan ibland kanske upplevas lite unga, men är
å andra sidan formbara. En del elever blev lite förvirrade då de inte hade funderat över frågorna tidigare och kunde ha svårt att relatera till dem.
Upplevelsen från medarbetarna är att arrangemanget fungerade bäst för gymnasieeleverna. Några
år äldre har de mer erfarenhet, större mognad och
har lättare att relatera till ämnet. Delar av utställningen har stått på gymnasiet och på så sätt har fler
elever kunnat ta del av arrangemanget. Gymnasiet
byggde också på med en genusvecka på samhällsprogrammet.
Något mönster mellan stad och landsbygd om vart
det ”finns” mest machokultur kan inte ses. Däremot
kan konstateras att kulturen varierar mellan olika
skolklasser.
Arrangemanget har genomförts av museet och öppen ungdomsverksamhet och har funkat mycket
bra. Mervärde ses av samverkan såsom att verksamheternas olika kompetenser kompletterar och lyfter
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varandra. Fritidsledare har kopplats ihop med skolklasser från de områden medarbetaren verkar och
på så sätt ökas tryggheten i arbetet då det till stor
del redan finns en relation mellan medarbetare och
elev. Dessutom skapas en gemensam bild av och
kunskap kring ämnet ”machokultur” som fritidsledare och elev kan prata vidare om när de ses framöver.
Insatsen har fått ett stort genomslag och skolorna
har gett positiv feedback.
Framöver ses möjlighet att bjuda in fler förvaltningar och även dess nämnder till arrangemang som
ses intressanta för fler. Dessutom kan arrangemang
av lärande karaktär läggas in som utbildning i den
kommungemensamma utbildningskalendern.
Generellt ses det som positivt att bestämma några
gemensamma teman/arrangemang att arbeta med
tillsammans.
Ett viktigt uppdrag för förvaltningen är att skapa dialog för ökad förståelse mellan intressegrupper i det
allt mer segregerade samhället. Möjligheter framåt
kan vara att identifiera ett antal områden att arbeta
med i samband med redan befintliga temadagar
såsom förintelsens minnesdag, Earth Hour, en
vecka fri från våld etc.

Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping

Globala mål ur Agenda 2030 prioriterade för Falköpings kommun.

Falköpings kommun ska vara en bra plats
att bo, verka och leva på – en plats där
medborgarna känner stolthet.
Nämnden arbetar med besöksmål såsom
Ekehagens Forntidsby, Odenbadet och Falbygdens museum och lyfter fram Falköpings unika
kultur- och naturarv. Ekehagens Forntidsby ska ha
ett starkt varumärke som sätter Falbygden på kartan.
Verksamheterna strävar efter att besökaren får de
bästa av upplevelser oavsett om det är på Ekehagens
Forntidsby, Odenbadet eller till någon av kommunens naturnära platser.
Kultur- och fritidsnämnden arbetar för god tillgång
till grönområden, friluftsområden och närheten till
platser för rörelse.
Kultur- och fritidsnämnden använder konst och kultur, evenemang och projekt som verktyg för att nå
målet.

Planerade insatsområden
I linje med kommunens satsning för ett levande
centrum ska konst och kultur utvecklas i centralorten Falköping.
Evenemang ska användas som metod och prioriteras
i arbetet.
Aktivitetsytor och platser att röra sig på ska bli fler.
Besökarens möjlighet till upplevelser ska förmeras.
Falköpings kultur- och naturarvsarbete ska utvecklas.
Förvaltningen ska prioritera samverkan.
Avdelningsgemensamma aktiviteter för 2022 är:



Planera föreningsfestival
Sommarlov

Styrande politiska majoriteten har identifierat följande fokusområden: Arbetsmarknad, Digitalisering,
Klimat och Trygghet.
Till de tre första, av fyra fokusområden, finns det
strategier som ska fungera som verktyg i arbetet med
fokusområdena.

Strategi för kultur- och fritidsnämnden
Ett modigt och kreativt arbetssätt och innehåll.
Där barn och unga, stad och landsbygd, trygghet och
allas rätt att delta prioriteras.
Strategi från flerårsplan 2022–2024
Digitaliseringsstrategin
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Uppföljning och analys
Evenemang ska användas som metod och prioriteras
i arbetet
Evenemang används som metod för medborgardialog och kunskapsspridning, för att väcka samhällsengagemang och skapa möten mellan människor vilket
främjar ett inkluderande samhälle med aktiva invånare.
Goda effekter ses av genomförda evenemang såsom
förståelse för och kunskap om varandras verksamheter, goda relationer och fler effektiva samverkansformer där nya målgrupper får tillgång till verksamheterna och förvaltningens mötesplatser.
På en kommunövergripande nivå ses behov av att
sätta en riktning för arbete för ökad effekt.
Vilka evenemang ska vi satsa ytterligare på?
Vilka nya evenemang ska skapas?
Möjligheter ses att utveckla volontärverksamheten
med arrangörs-/värdskapsuppdrag vilket skulle vara
ett gynnsamt sätt att förmera evenemangen.
Digitaliseringsstrategin
Bokningssystemet Actor ger en serviceförbättring då
kunder kan boka mer själva. Effekt som ses är ökad
tillgänglighet och minskad arbetsbelastning.
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Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas

Globala mål ur Agenda 2030 prioriterade för Falköpings kommun.

Falköping – en drivande aktör
Strategi för kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden stödjer kulturaktörer som driver näringsverksamhet.
Nämndens verksamheter arbetar för hög
service och gott bemötande.
Styrande politiska majoriteten har identifierat följande fokusområden: Arbetsmarknad, Digitalisering,
Klimat och Trygghet.

Ett modigt och kreativt arbetssätt och innehåll.
Där barn och unga, stad och landsbygd, trygghet och
allas rätt att delta prioriteras.
Planerade insatsområden
Förvaltningen ska prioritera samverkan.

Till de tre första, av fyra fokusområden, finns det
strategier som ska fungera som verktyg i arbetet med
fokusområdena.
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Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande
med en tillitsbaserad styrning

Globala mål ur Agenda 2030 prioriterade för Falköpings kommun.

Verksamheterna är till för kommuninvånarna

Planerade insatsområden
Förvaltningen ska arbeta för att ta miljö- och klimatansvar samt effektivt hushålla med naturens resurser.

Förvaltningens organisation ger utrymme
för medarbetarna att utveckla idéer och förändra
inom verksamheterna. Medarbetarna, deras omställningsförmåga, kompetens och kunskap är den viktigaste resursen för att uppnå optimalt användande av
förvaltningens resurser.

Stöd och kunskap ska ges till övriga förvaltningar i
arbetet med Barnkonventionen.

Gemensamt fokusområde för förvaltningens kvalitetsarbete tas fram varje år. Det valda fokusområdet
ligger till grund för kunskapshöjande insatser som
förvaltningens samtliga medarbetare tar del av.

Gemensamma aktiviteter för år 2022 är:

Nätverkande och omvärldsbevakning samt kontinuerlig uppföljning av medborgarnas åsikter om verksamheten utvecklar förvaltningens arbete.
Förvaltningen genomför dialoger för att tillvarata
medborgarnas intresse, kunskap och önskemål i frågor som rör verksamheterna.
Styrande politiska majoriteten har identifierat följande fokusområden: Arbetsmarknad, Digitalisering,
Klimat och Trygghet.
Till de tre första, av fyra fokusområden, finns det
strategier som ska fungera som verktyg i arbetet med
fokusområdena.

Strategi för kultur- och fritidsnämnden
Ett innovativt arbetssätt.
Där medborgarens behov och förvaltningens förnyelse står i centrum.
Strategi från flerårsplan 2022–2024
Klimatstrategin
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Ständigt pågående utveckling genom alla medarbetares deltagande ska förbättra förvaltningens verksamheter.




Kunskapshöjande insatser inom tillitsbaserad
styrning och ledning.
Schyssta killar – utbildning machokultur

Uppföljning och analys
Förvaltningen ska arbeta för att ta miljö- och klimatansvar samt effektivt hushålla med naturens resurser.
För att minska den negativa påverkan på miljön har
inköpsavdelningen tagit fram en lista över de mest
miljövänliga alternativen av engångsartiklar. Förvaltningen genomför en översyn av de engångsartiklar som ses nödvändiga och kommer att övergå till
de alternativ som inköpsavdelningen rekommenderar. Den negativa effekten kan bli ökade kostnader
då de miljövänliga alternativen är dyrare.
Ett led i arbetet för minskad klimatpåverkan är styrdokument, policy för tjänsteresor, som i nuläget är
på remiss. Förändringar gällande resor i tjänsten
kommer sannolikt att ske.
Earth Hour är ett exempel på evenemang i samverkan där temat är miljö och klimat. Kommunens förvaltningar har arbetat tillsammans med föreningar
och skapat aktiviteter. Arrangemangen har tydlig
koppling till klimatstrategin där såväl aktiviteter som
möten skapats för att uppmärksamma och inspirera
invånare till klimatsmarta val i vardagen.
Ständigt pågående utveckling genom alla medarbetares deltagande ska förbättra förvaltningens verksamheter

Medarbetardagar har genomförts under våren med
god uppslutning från avdelningarna inom förvaltningen. För att återkoppla från tidigare medarbetardagar redovisades några av de arbeten som initierats
genom goda idéer med ursprung från dessa gemensamma arbetsdagar. Därefter fokuserades arbetet på
frågan om hur kultur- och fritidsförvaltningen kan
ställa om arbetet för att fortsätta skapa goda värden
för invånarna med mindre resurser. Effekter som ses
av dessa förvaltningsgemensamma dagar är positiva
för såväl arbetsmiljön som kommunens ekonomi.
Genom samverkan inom förvaltningen skapas goda
idéer, ökad förståelse och stärkta relationer. Kulturoch fritidsförvaltningen blir starkare, effektivare och
smartare när vi arbetar tillsammans.
Schyssta killar – utbildning machokultur
Förvaltningens avdelningar har genomfört utbildningen.
Kunskapshöjande insatser inom tillitsbaserad styrning och ledning
Till följd av byte av förvaltningschef har beslut tagits om att avvakta med denna insats. På så sätt
kommer den nya förvaltningschefen som tillsätts att
vara en del av den kunskapshöjande insatsen.

Förvaltningen arbetar sedan ett antal år utifrån principerna om tillitsbaserad styrning och ledning. Tydligt mandat och regelbunden prestigelös dialog är
viktiga förutsättningar. Styrkan i det tillitsbaserade
ses till exempel vid samverkan med andra, där medarbetaren vet vilket mandat den har. I situationen
som blivit under våren när förvaltningschefen har
slutat syns det tydligt att arbetet ändå fortsätter utvecklas. Den styr- och ledgrupp som tillsammans arbetar med strategiska frågor såväl som mer vardagsnära aktiviteter har tillsammans en god kompetens och bra kännedom om varandras ansvarsområden. Tilliten inom gruppen, tydligheten i ansvarsområden, mandatet och det generösa klimatet i gruppen
skapar en trygg och stabil grund i arbetet. Respektive avdelningschef arbetar också utifrån det tillitsbaserade ledarskapet. När förvaltningen möts på gemensamma medarbetardagar märks det att medarbetarna är vana att arbeta tillsammans med att hitta
idéer och lösningar. Ett prestigelöst och positivt klimat råder vilket är ett gott betyg.
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Kommunens uppföljningsarbete
Kommunens uppföljningsarbete
Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och
lokala politiska mål, kommunala styrdokument och
ekonomisk tilldelning genom budget.
En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i den kommunala 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 gemensam
struktur i uppföljningsprocessen. Arbetet är långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och systematik
samt skapa förutsättningar för en helhetsbild 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 måluppfyllelse, trender
och utfall för indikatorer, uppföljning av styrdokument och effekter av olika insatser. Syftet 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 utvecklingsområden. Kommunen redovisar också viktiga förutsättningar som krävs för att bidra till utveckling.
Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan
kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa
möjliga underlag finns inför kommande beslutsprocesser.

Nämndens uppföljningsarbete
Redovisning av förvaltningens ekonomiska resultat och måluppfyllelse sker tre gånger per år i samband med tertialredovisning. Tyngdpunkten för redovisning av mål ligger vid delårsredovisning efter
tertial två och helårsredovisning.

Nämndens styrkedja
Förvaltningen arbetar utifrån den kommunövergripande styrkedjan vad gäller budget, mål och intern
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kontroll. Ett årshjul tas fram för att tjänstepersonernas arbete ska anpassas utifrån redovisning till politiken. För att uppnå tydlighet i arbetet med styrprocesser gällande planering och uppföljning så sker
alltid genomgång av detta på styr- och ledgruppen
som består av avdelningschefer, strateger och stab.
Internkontroll har tagits fram tillsammans med
medarbetare i olika avdelningar samt nämndens
politiker.
Chefer följer regelbundet upp målen tillsammans
med medarbetare enligt “kugghjulsmodellen” under året. Controller och strateg genomför måluppföljning med avdelningarna och dess medarbetare
en gång per år. På detta sätt skapas tydligt målfokus och den röda tråden inom förvaltningen stärks.
Samtidigt fångas medarbetarnas kunskap upp till
den samlade bedömningen och senare utvecklingen inom förvaltningen. Löpande under året
träffar avdelningschefer ekonom för uppföljning
av budget. Utöver detta genomförs både uppföljning och planering av mål och ekonomi i styr- och
ledgruppen. Arbetsprocessen för uppföljning genererar ständiga förbättringar och ökar flexibiliteten i
förvaltningen. Sättet att mötas i större grupp stärker förvaltningens samverkan och förståelse internt.
För att öka kännedomen om varandras ansvarsområden, utmaningar och arbete genomförs arbetsmöten där samtliga medarbetare inom förvaltningen
bjuds in att delta i framtagandet av verksamhetsplanen för kommande år och uppföljning av verksamhetsplanen för innevarande år. Ambitionen
med denna metod är att öka samverkan mellan avdelningarna, tillvarata medarbetarnas kompetens
och idéer vilket ska gynna det innovativa arbetet
inom förvaltningen.
Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse ligger
tillgängliga för medarbetarna på Falnet och information om detta mejlas till samtliga medarbetare när det är aktuellt.

Verksamhetsuppföljning
Förväntad utveckling
Pandemin har skapat en så kallad skuld utifrån kultur- och fritidsnämndens reglerade uppdrag. Fler
barn som inte lärt sig simma, föreningar som minskat verksamhet och färre ungdomar som varit fysiskt
aktiva, läsförståelse som minskar när ytor mellan
bibliotekarier och invånare blir färre, kulturarv och
kultur som inte upplevs när scener och verksamheter
inte får vara öppna och tillgängliga. Det kommer
vara avgörande för kultur- och fritidsnämnden att
kompensera för detta i flera år framöver.

Kopplat till denna skuld blir det också väsentligt att
landa i vad som ska prioriteras. En åldrande befolkning utmanar det ekonomiska utrymmet för kulturoch fritidsnämnden. Vilka mötesplatser ska finnas?
Vilka anläggningar ska finnas och var ska de finnas?
På vilket sätt ska verksamheterna bedrivas för att nå
så många som möjligt på ett så bra sätt som möjligt?
Falköpings struktur idag utmanar när resurser ska
fördelas. Det kommer sannolikt att behövas en kultur- och fritidsstrategi som är politiskt antagen som
sätter riktningen i sektorns frågor kopplat till kommunens övergripande utveckling.
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Personaluppföljning
PERSONALUPPFÖLJNING

UTFALL
2021

UTFALL
APRIL 2022

BUDGET
2022

PROGNOS
2022

PROGNOSAVVK

75,7

70,4

74,1

-74,1

Pensionsavgångar

0,0

0,0

2,0

-2,0

Rekryteringar

5,0

1,0

1,0

-1,0

Årsarbetare

jan-april 2021
Frånvaro
Sjukfrånvaro - antal sjuktimmar av

jan-april

tillgängliga ordinarie arbetstid %
Totalt
Kvinnor
Män
Varav över 60 dagar
-29 år
30-49 år
50 år Andel arbetstagare som inte har

5,9%
8,9%
1,1%
53,9%
2,4%
4,8%
9,2%

6,0%
8,9%
2,2%
47,5%
3,0%
4,4%
10,0%

79,1%

70,7%

10,1%

13,3%

någon sjukfrånvaro alls
Andel arbetstagare med 1-5
sjukfrånvarodagar

Uppföljning av nämndens
personalplanering
Av budgetens 74,1 årsarbetare är det cirka 62
stycken som är tillsvidareanställda och cirka tolv
stycken som är säsongs- eller timanställningar. Säsongsvariationer påverkar årsarbetartalet för flera av
kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter med
exempelvis timanställningar under sommarperioden
på badet och öppen ungdomsverksamhet som dessutom har aktiviteter under skollov. Kulturarvsverksamheten har perioder under vår och höst för skolverksamhet och därutöver turism under sommaren.
Fritid har vintersäsong med snöläggning av skidspår
beroende på väderförhållanden. Större delen av säsongspåverkan ligger utanför perioden januari till
april och innebär att årsarbetarantalet nu är lägre än
budget. Vakans uppstod i mars då förvaltningschefen slutade. Nyrekrytering av ungdomskonsulent på
öppen ungdomsverksamhet gjordes vid årets början.
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Från slutet av förra året, med pik i januari, var en period med ökande sjukfrånvaron med koppling till
covid-19 som också påverkade antalet frånvarodagar
för vård av barn (VAB). För övrigt är sjukfrånvaron
i år lägre än förra året vilket inte ses i statistiken i tabellen eftersom den präglas av det höga talet från januari.

Förväntad utveckling
Ny förvaltningschef är tillsatt och börjar sin anställning under sommaren. En pensionsavgång inom administrationen återbesätts med ny medarbetare under
juni. Ytterligare en tjänst inom administrationen blir
vakant inom kort som delvis kommer att återbesättas
i samverkan med annan förvaltning.

Ekonomiska förutsättningar
BUDGET
1 JAN

KF § 11

KS § 55

BUDGET
30 APR

Stab & strategi

-13 291

12

-590

-13 869

Kultur

-15 995

65

Fritid

-42 714

663

-1 000

-72 000

740

-1 590

BUDGETRAMFÖRÄNDRING (tkr)
Verk samhetsområden

SUMMA BUDGET

Nämndens budgetram för år 2022 och
justeringar
Nämndens budgetram 1 januari
Nämndens budgetram enligt verksamhetsplanen för
år 2022 uppgår till -72 mnkr.
Samtliga nämnder har ett omställningskrav om en
(1) procent av föregående års budgetram. Omställningen för nämnden uppgår till 0,6mnkr.
Riktade medel för förstärkt arbete med områdesbaserad utveckling i kommunen ingår i budgetramen
med -1,0 mnkr.
En nyhet för året är att kostnadsökning för nya löneavtal ingår i nämndens ram. Årets löneavtal har
tidigare budgeterats i en central lönepott under
kommunstyrelsen. För året ingår preliminärt -0,7
mnkr för nio månader utifrån prisindex för kommunal verksamhet (2,2 %).
Justeringar
Två beslut finns som påverkar nämndens budgetram. Beslutet i kommunfullmäktiges § 11 avser förändrade internhyror och städkostnader där bland annat ingår minskade hyror för uppsagda samlingslokaler. Beslutet i kommunstyrelsens § 55 avser
beviljade strategiska utvecklingsmedel för projekt ”Sommarlov 2022” (-0,6 mnkr) och projekt ”Dotorp – en socialt hållbar och attraktiv plats
för Falköpings invånare att vara aktiva och att trivas
på” (-1 mnkr) som nämnden ansökt om. Efter justeringar uppgår nämndens budgetram till -72,9 mnkr.

Riktade medel i flerårsplan
Nämnden har fått -1 mnkr för arbetet med områdesbaserad utveckling. För att skapa förutsättningar för
social hållbarhet i hela kommunen måste det ske
genom samverkan. I det områdesbaserade arbetet
vill förvaltningen därför skapa ett nära samarbete
med andra kommunala förvaltningar, boende och

-15 930
-43 051
0

-72 850

olika lokala aktörer inom områdena Vartofta, Kinnarp, Gudhem, Stenstorp, Floby och i Falköpings
tätort med fokus på Dotorp. Insatserna syftar till att
öka det lokala engagemanget och människors eget
deltagande för att stärka områdets upplevda trygghet, demokrati samt rätten till meningsfull verksamhet som inkluderar och stärker de prosociala krafterna i området.

Förväntad utveckling
Medel från annan finansiering beräknas uppgå till
cirka 1 mnkr. Statsbidrag erhålls från Statens kulturråd och verket för innovationssystem (Vinnova).
Projektmedel fås även från Skaraborgs Kommunalförbund för ett metodutvecklingsprojekt där samtliga skaraborgskommuner deltar. Kostnader för projektens genomförande balanseras mot bidragens
storlek.
Budgetramen kan komma att ändras om faktiskt utfall av årets lönerörelse avviker från den preliminära lönepotten. Den preliminära potten är placerad
på verksamhet ”Stab & strategi” i avvaktan på beräkning av slutligt utfall. Även kapitalkostnader enligt bokslut 2021 kan komma att förändra nämndens ram. Beslut väntas under sommaren.

Ekonomiska risker och osäkerheter i
verksamhetsrapporten
Sedan början av februari påverkas förvaltningen
inte längre av restriktionerna på grund av covid-19.
Verksamheter som är intäktsberoende har sett att
besökarna har återvänt och förhoppningen är att det
ska vara bestående.
Den allmänna prisökningen orsakad av oron i
världsläget påverkar förvaltningen, där prisutvecklingen på el, drivmedel, livsmedel och kemiska produkter hittills har uppmärksammats. Det är ännu
svårt att överblicka nivån av de effekter som prisökningarna kan medföra.
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Ekonomiska rapporter
per april 2022
Kultur- och fritidsnämnd
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Ekonomiska rapporter
Resultatrapport
UTFALL
2021-04

UTFALL
2022-04

BUDGET
2022-04

BUDGET
2022

PROGNOS
2022

Avgifter mm

725

2 311

3 232

9 697

9 697

0

Statsbidrag

681

594

478

1 435

2 335

900

Övriga intäkter

606

1 111

923

2 768

2 868

100

Interna intäkter

576

1 028

548

1 645

1 645

0

Summa intäkter

2 588

5 043

5 182

15 545

16 545

1 000

RESULTRAPPORT (tkr)

PROGNOSAVVIK.

Intäk ter

Kostnader
Personalkostnader

-12 105

-13 189

-14 313

-43 407

-43 407

0

Verksamhetskostnader

-5 418

-5 286

-6 204

-18 611

-19 611

-1 000

Kapitalkostnader

-1 006

-918

-1 040

-3 121

-3 121

0

Interna kostnader

-8 788

-7 916

-7 752

-23 256

-23 256

0

Summa kostnader

-27 317

-27 309

-29 309

-88 395

-89 395

-1 000

NÄMNDENS RESULTAT

-24 729

-22 266

-24 128

-72 850

-72 850

0

Utfall

Prognos

Nämndens utfall per april uppgår till -22,3 mnkr och
utgör 31 % av årets budget.

Prognosen för årets utfall uppgår till -72,9 mnkr och
visar inte någon avvikelse mot budget.

Alla restriktioner på grund av pandemin upphörde i
början av februari och därmed påverkas inte öppethållandet i badet, idrottshallar och Ekehagens Forntidsby m.m. längre av några begränsningar. Den allmänna prisökningen orsakad av oron i omvärlden
börjar märkas inom förvaltningen. Av de extra medel som erhållits för strategiska utvecklingsprojekt
har endast en mindre del förbrukats. Flera av nämndens verksamheter är dessutom säsongsanknutna och
gör att förbrukningen inte är helt linjär under året.
Liksom hos flera av kommunens förvaltningar, var
sjukfrånvaron hög i början av året på grund av
covid-19. Statens ersättning för höga sjukkostnader
ersatte cirka 65 % av kostnaderna från december till
mars. I interna intäkter ingår hållbarhetsutskottets bidrag till Familjelördag för hela året då den inte är
möjlig att periodisera.

I nuläget görs bedömningen att nämndens ekonomi
är i balans. Prognosavvikelserna är i huvudsak
knutna till bidragsmedel från Statens kulturråd för
Stärkta bibliotek och litteraturinköp samt från Skaraborgs kommunalförbund för ett projekt om metoder
för utvärdering av kulturutbudets effekter som bedrivs tillsammans med samtliga kommuner i Skaraborg.
Förstärkt personalresurs på badet ger upphov till
budgetavvikelse men motverkas av vakans innan ny
förvaltningschef tillträder under sommaren.
I prognosen ingår inte eventuella effekter av prisökningarna orsakade av oron i omvärlden då effekterna
är osäkra och svåra att överblicka i nuläget.
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Verksamhetsrapport
UTFALL
2021-04

UTFALL
2022-04

BUDGET
2022

PROGNOS
2022

PROGNOSAVVIK.

Stab & strategi

-3 952

-3 605

-13 869

-13 569

300

Kultur

-5 893

-5 414

-15 930

-15 930

0

Fritid

-14 884

-13 247

-43 051

-43 351

-300

-24 729

-22 266

-72 850

-72 850

0

VERKSAMHETSRESULTAT (tkr)
Verk samhetsområden

NÄMNDS VERKSAMHETSRESULTAT

Stab & strategi
Utfallet per april uppgår till 26 % av budget. Statlig
ersättning för höga sjukfrånvarokostnader ingår
med 0,14 mnkr och i budgeten ingår hela förvaltningens lönepott med 0,7 mnkr för nya löneavtal
som gäller från april. Lönepotten kommer att fördelas till övriga verksamheter när slutlig beräkning är
klar. Endast en mindre del av medlen för strategiskt
utvecklingsprojekt ”Sommarlov 2022” har förbrukats. Ny förvaltningschef har rekryterats med tillträde under sommaren. Personalkostnaderna minskar under en period med vakans då tidigare innehavare slutade i mars.

Kultur
I området ingår bibliotek och kulturarv.
För biblioteket syns inga avvikelser som kan leda
till budgetavvikelser annat än riktade statsbidrag
om cirka 0,6 mnkr från Statens kulturråd för litteraturinköp och Stärkta biblioteks läsfrämjandeprojekt.
I prognosen ingår att medlen förbrukas.
På Ekehagen har intresset för bokningar till vårens
skolverksamhet varit bra och allt tyder på att hösten
ser ut på liknande sätt. Även inom turismen ser det
positiv ut med antalet bokade grupper. Serveringen
märker av ökade livsmedelspriser och ser en utmaning i ambitioner som följer av kommunens miljö/klimatmål. Prognosen för kulturarvsverksamhet,
med Ekehagens Forntidsby och Falbygdens museum är att nuläget ger förutsättningar för en ekonomi i balans.

har återhämtat sig är gymmet där intäkterna ligger
lägre än före pandemin. Prisökningar märks inom
vissa områden. En arbetsmiljörelaterad personalförstärkning under vissa tider kan innebära att personalbudgeten överskrids. Därför görs bedömningen
att utfallet för året kan bli 0,3 mnkr högre än budget.
Inom fritidsområdet påverkades vintersäsongen av
det höga elpriset. Halluthyrningen ser bra ut och arrangemang har gett extra hyresintäkter. 28 % av
budgeten för föreningsstöden har utbetalats. Bedömningen är att budgeten kommer att hållas.
Öppen ungdomsverksamhets förbrukning varierar
under året med extra personal under sommar och
skollov. Nuvarande förbrukning ligger nu på 26 %
av budget. Strategiska utvecklingsmedel om 1,0
mnkr för satsning på Dotorpsområdet ingår i budgeten. I periodens utfall påverkas projektet endast av
ett mindre belopp. Prognos för året är att resultatet
ligger inom budget.

Strategiska utvecklingsmedel
De tillfälliga strategiska utvecklingsmedlen nämnden tilldelats för att genomföra två projekt uppgår
till 1,6 mnkr. Budget har fördelats till verksamhetsområde Stab & strategi samt öppen ungdomsverksamhet inom Fritid. I tabellen visas kostnaderna för
perioden och bedömningen är att genomföra projekten inom budget.
Strategiska utvecklingsprojekt
(tkr)
Sommarlov 2022

Fritid
Fritid innehåller bad, fritid och öppen ungdomsverksamhet.
Badet är åter i full verksamhet efter att restriktionerna hävdes i början av februari. Den del som inte
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Dotorp - Socialt hållbar och
attraktiv plats ….
Summa

Verksamhet
Stab..
Fritid

Utfall
2022-04

Budget
2022

Prognos

Avvikelse

-21

-590

-590

0

-3

-1 000

-1 000

0

-24

-1 590

-1 590

0

Investeringsrapport
UTFALL
2022-04

BUDGET
2022

PROGNOS
PROJEKT

PROGNOSAVVIK.

Inventarier kultur / fritid

-109

-400

-400

0

Inventarier idrottshallar

0

-400

-400

0

-115

-700

-700

0

0

-100

-100

0

-224

-1 600

-1 600

0

INVESTERINGSRAPPORT (tkr)

PROJEKT
BUDGET

Investeringar

Inventarier mm Platå
Konstinköp
Summa Investeringar

0

Fleråriga inveseteringar
(se spec sid x)

0
0

Summa Investeringar

0

0

0

0

0

NÄMNDS INVESTERING

0

-224

-1 600

-1 600

0

Nuvarande inköp uppgår till -0,2 mnkr av nämndens
investeringsbudget på -1,6 mnkr.
Anskaffningen avser inköp till djurparken och frisbeegolfen på Mösseberg samt inventarier till öppen
ungdomsverksamhet och administration.
Plan finns för inköp under resten av året i nivå med
budget.
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Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd under år 2022
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda lokaliseringarna för stadsbiblioteket i Falköping, Falbygdens museum samt museets samlingar på Aristo
med syfte att nå ett mer effektivt och ändamålsenligt lokalutnyttjande. Uppdraget ska återrapporteras
till kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden under år 2022.

Arbete med utredning
En arbetsgrupp bestående av bibliotekschef, museichef, fastighetschef, kulturstrateg och lokalstrateg
arbetar med utredningen som utöver uppdraget i
flerårsplanen även tar utgångspunkt i arbetet med
utvecklingen av stadskärnan.
Utredningen fokuserar kring tre alternativ;
-

En flytt av hela huvudbiblioteket och hela museiverksamheten från sina nuvarande platser till
stadskärnan samt möjligheten att kombinera
dessa med den publika konstverksamhet som utförs av tre föreningar med kommunalt stöd,

-

en flytt av hela museiverksamheten från sin nuvarande plats till stadskärnan och kombinera
denna med konstverksamheterna,

-

en flytt av hela museiverksamheten från sin nuvarande plats till stadskärnan samt skapandet av
en biblioteksfilial i stadskärnan i kombination
med konstverksamheterna.

Inom utredningen läggs ett antal förslag fram gällande lokalisering av museets föremålssamling. Utredningen informeras i kultur- och fritidsnämnden i
november 2022 för slutgiltig rapport till kommunstyrelsen i januari 2023.
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Sammanfattning av verksamhetsrapporten
Sammanfattning av verksamhetsrapport

Eventuella åtgärder för att nå balans

Verksamheterna har till stor del börjat hitta tillbaka
till någon form av normalitet. Planerade aktiviteter
kan genomföras och förutsättningarna för måluppfyllelse är god. Samtidigt ses en risk med den höga
ambitionsnivån som råder vilken behöver balanseras mot en långsiktig hållbarhet.

Återkoppling till nämnd/kommunfullmäktige

Nya metoder som tagits fram under pandemin behöver fortsätta att användas när de är ett bättre alternativ än tidigare arbetsmetoder.

Inte aktuellt i nuläget.

Verksamheterna har till stor del börjat hitta tillbaka
till någon form av normalitet. Planerade aktiviteter
kan genomföras och förutsättningarna för måluppfyllelse är god.
För ökad effekt av samverkan ses behov av att
stärka den tillitsbaserade ledningen inom kommunen som helhet.

Förvaltningen ser samverkan som en framgångsfaktor men det finns utmaningar att lösa för att effekten
av samverkan ska öka.
De tre strategierna från flerårsplanen 2022–2024
återspeglas i arbetet mot målen.
Den allmänna prisökningen orsakad av oron i omvärlden börjar märkas inom förvaltningen. Av de
extra medel som erhållits för strategiska utvecklingsprojekt har endast en mindre del förbrukats.
Förstärkt personalresurs på badet som ger upphov
till budgetavvikelse motverkas av vakans innan ny
förvaltningschef tillträder under sommaren. Andra
prognosavvikelser är i huvudsak knutna till de projekt som bedrivs med finansiering via statsbidrag
eller från andra aktörer.
I nuläget görs bedömningen att nämndens ekonomi
är i balans.
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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. Delårsrapporten syftar också tydliggöra att mål och ambitioner
samspelar med de resurser som kommunen avsatt i
verksamhetsplanen. Verksamhetsrapporten 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 uppdrag 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 uppföljningar vid första tertialen, delårsbokslutet i augusti
och årsbokslutet.

Nämndens uppdrag
Socialnämnden utför kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd.
Socialnämnden ska också utföra kommunens uppgifter enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa
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funktionshindrade (LSS), utöva ledningen av den
kommunala hälso- och sjukvården samt ansvara för
ensamkommande flyktingbarn enligt lag (1994:137)
om mottagande av asylsökande m.fl.
Socialnämnden ansvarar för att dess organisation är
tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
förordningar för verksamheten.
Under socialnämnden lyder socialförvaltningen.

Nämndens organisation
Nedan synliggörs nämndens organisation, som utgörs
av fyra verksamhetsområden. All myndighetsutövning samt den kommunala hälso- och sjukvården är
samlad inom verksamhet myndighet och hälso- och
sjukvård (MYHS). Därutöver finns tre verksamheter
som arbetar med verkställighet av insatser samt delegerad hälso- och sjukvård. Verksamhet äldreboende
innefattar alla särskilda boenden inom kommunen.
Verksamhet hemstöd arbetar gentemot brukare som
bor i ordinärt boende. Verksamhet funktionsnedsättning riktar sina insatser till människor med funktionsnedsättning. Inom förvaltningen finns också förebyggande insatser, där hjälp och stöd kan ges utan ett biståndsbeslut. En förvaltningsgemensam administration finns för att stödja förvaltningens verksamheter.

Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning
Omvärldsförändringar som påverkat verksamheten
Den 24 februari 2022 invaderade Ryssland sitt
grannland Ukraina, vilket för Falköpings kommun
innebar ett förberedelsearbete för eventuellt flyktingmottagande. För socialförvaltningens del har det
handlat om förberedelser av boenden. Den massflykt
till Sverige som förutspåddes kunna påverka Falköping har ännu inte inträffat och det är oklart huruvida
kommunen kommer att vara mottagandekommun.
Ytterligare arbete avvaktas därför i väntan på mer information.

Kommunfullmäktiges övergripande mål och Agenda 2030
Kommunens vision om det goda livet, med de tre
hållbarhetsdimensionerna, samt de prioriterade målen hänger tätt ihop med Förenta Nationernas
Agenda 2030.
Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling. Dessa syftar till att utrota fattigdomen,
stoppa klimatförändringarna samt skapa trygga och
fredliga samhällen. Genom att koppla de globala målens ikoner till kommunens övergripande mål stärks
styrkedjan. Agendan ska tillsammans med kommunens övergripande mål, det lokala målet om fossilfrihet år 2030 samt kommunens klimatstrategi vara styrande för att kommunen långsiktigt ska kunna leverera välfärd till invånarna.
Kommunens utvecklingsarbete med hjälp av Agenda
2030 fortsätter. Flera av de utmaningar kommunen
ställs inför är komplexa och agendan kan vara ett
verktyg för att sortera, prioritera, hitta synergieffekter och följa upp resultatet av det arbete kommunen
gör. Till varje mål har nämnden kopplat aktiviteter,

vilka framgår av verksamhetsplanen. I föreliggande
verksamhetsrapport tas utgångspunkt i verksamhetsplanen och dess aktiviteter. Uppföljning görs i direkt
relation till respektive aktivitet. Syftet med detta är
att det ska vara lätt och enkelt att följa nämndens progression för respektive prioriterad aktivitet.

Händelser av väsentlig betydelse
Coronapandemins fortsatta påverkan
Verksamheten har under våren haft en fortsatt påverkan av covid-19 på grund av en hög frånvaro bland
personal av olika anledningar (såsom vård av barn,
familjekarantän, egen sjukdom). Egentestcentrat har
dock stängts. I och med övergången till att sjukdomen inte längre betraktas som samhällsfarlig kunde
flera begränsningar i verksamheterna tas bort och
verksamheter som varit stängda kunde åter öppnas.

Svårigheter att rekrytera personal med
rätt kompetens
Utmaningen att rekrytera personal kvarstår. Under
våren är det främst semesterperioderna som är svåra
att bemanna. Det finns en matchningsproblematik i
form av att de personer som söker vikariat i stor utsträckning saknar såväl formell som reell kompetens
och ofta även intresse för yrkesområdet. Många
gånger har verksamheterna inga andra alternativ än
att prova att anställa personer som snart visar sig inte
fungera, vilket leder till höga introduktionskostnader
utan resultat. Då flera branscher öppnats upp igen efter pandemin har många arbetssökande valt andra
områden än vård och omsorg. Behovet av att stärka
attraktiviteten inom yrket och hitta nya sätt att angripa utmaningarna framkommer tydligare än någonsin. För att öka attraktiviteten har exempelvis introduktionstiden för de som rekryterats förlängts,
vilket får en direkt effekt på personalkostnaderna.
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Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping

Inom socialförvaltningen ligger fokus på att skapa ett socialt hållbart Falköping
genom att verksamheten utgår från alla människors lika värde och mänskliga
rättigheter. I arbetet med att skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping

genomförs aktiviteter för att bredda förebyggande verksamhet, stärka arbetet med
evidensbaserade arbetsmetoder och implementera barnkonventionen via
Barnrättsresan.

Aktivitet

Beskrivning och förväntad effekt

Uppföljning

Berörd
verksamhet

Fortsatt arbete med
implementeringen av
barnkonventionen.

Utbildning barnkonventionen samt att de
enheter som arbetar direkt eller indirekt
med barn genomgår nämndens anpassning
av Barnrättsresan framtagen av Barnombudsmannen. Identifiera aktiviteter för att
säkerställa barnperspektivet i tillämpningen av LSS.

Enheten för insatser riktade mot ungdomar har startat upp arbetet under våren.

Övergripande

Förväntad effekt:
Stärkt barnrättsperspektiv i all verksamhet
inom förvaltningen.
Stärka samverkan
mellan
enheter och yrkesprofessioner inom förvaltningen för att optimera de insatser
som erbjuds.

Utforma likriktade arbetssätt och samverkansformer för långsiktigt insatsarbete där
en helhet skapas, där den enskilde får rätt
insats på rätt sätt i kommunens regi i så
stor utsträckning som möjligt.
Förväntad effekt:
Bättre förutsättningar för den enskilde att
få en långsiktigt god hälsa och utveckling
genom att hållbara lösningar skapas utifrån

4 I SOCIALNÄMNDEN I VERKSAMHETSRAPPORT PER APRIL 2022

Barn- och ungdomsenheten har aktualiserat arbetet i grupperna och förmedlat att alla medarbetare ska genomgå den
webbutbildning som ingår i Barnrättsresan, som finns framtagen för socialnämnden på Falnet.
Inom myndighetshandläggning LSS/vuxen har en socialsekreterare, som går en masterutbildning, ett uppdrag att arbeta
med övriga handläggare för att stärka barnperspektivet inom
LSS.
Under våren har planer på ett konsultationsteam för barn och
unga börjat konkretiseras och en dialog har även initierats
med barn- och utbildningsförvaltningen för att även inkludera medarbetare därifrån i teamet. På så vis stärks kompetensen kring de gränsöverskridande frågor som kan uppstå
när lösningar ska utformas för ett barn på hemmaplan.
I konsultationsteam vuxen deltar nu även biståndsenheten då
det finns behov av detta.
Barn- och ungdomsenheten och boendestöd samverkar i den

Övergripande

Koppling
till
Agenda 2030

en tydlig förväntan på respektive yrkesroll/enhet.

nya insatsen familjestöd. Utfallet av denna följs upp under
året.
Uppdragen från myndighet till verkställighet inom området
barn och unga förtydligas och arbete sker gemensamt för att
förbättra hela processen.
I en extern granskning av utredningar enligt lag om vård av
missbrukare i vissa fall (LVM) lyfts frågan om huruvida samverkan kan stärkas mellan missbruksgruppen och t. ex Kapellgatan. Detta för att förebygga behov av att omhänderta personer som bor i kommunens egna boenden enligt LVM.
Inom socialpsykiatrin/LSS har utbudet av aktiviteter utökats
och fler brukare på både Vilskegården och Kapellgatan tar nu
del i dessa. Två personer arbetar med sysselsättningen på plats
i lokalerna, vilket gör att det blir mindre sårbart. Upplägget
har varit uppskattat av brukarna.
Teamträffar via Skype avseende brukare inom hemtjänst påbörjades i januari 2021. En utvärdering har skett men ännu
har inga beslut tagits kring hur formerna för dessa möten ska
se ut fortsättningsvis.

Stärka samverkan
mellan socialförvaltningen och andra förvaltningar för att nå
synergieffekter.

Utforma arbetssätt för systematisk samverkan där tätare dialog mellan olika yrkeskategorier förs, ex. tätare samverkan i barnärenden mellan skola och verksamhet
MYHS.
Förväntad effekt:
Snabbare insatser och tydlighet för den enskilde som får stöd och hjälp av kommunen. Kortare handläggningstid. Färre barnplaceringar.

Två parallella samverkansprocesser pågår mellan socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.

Övergripande

v

Den första samverkan handlar om att arbeta tätare kring barn
och deras familjer i syfte att tidigt upptäcka behov av stöd
och hjälp. Detta görs genom ett kontaktpersonskap där två
socialsekreterare som arbetar med utredning av barn och
unga är kontaktpersoner gentemot ett antal förskolor och
skolor. Under mars genomfördes en uppföljningsdag med
såväl samverkansgrupperna som en grupp medarbetare som
har ledningsfunktioner i förvaltningarna. Medarbetare från
båda förvaltningarna informerade om sina respektive verksamheter eftersom samverkansgrupperna efterfrågat mer
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kunskaper i detta och dialog fördes kring samverkan. Gruppen med ledningsansvar fick i uppdrag att revidera samverkansrutinen utifrån synpunkter som inkommit.
Den andra samverkan handlar om att hitta insatsformer där
socialtjänst och skola kan arbeta närmre i komplexa ärenden
där barn riskerar extern placering eller har placerats externt.
En insatsform har tagits fram och konkretiserats under våren. Den innebär att skola och socialtjänst under sex månader arbetar intensivt med såväl barn/ungdom som föräldrar.
Barnet går då i en särskild undervisningsgrupp i en lokal på
Ranliden, samtidigt som socialtjänsten arbetar med funktionell familjeterapi (FFT) gentemot barnet/ungdomen och dennes föräldrar. Syftet är att bryta ett destruktivt beteende, förbättra skolnärvaro och stärka de kommunikativa förmågorna
i familjen för att vända en negativ trend i barnets hälsa och
utveckling. Planen är att kunna starta denna verksamhet på
prov under hösten 2022 med hjälp av centrala medel som
tilldelats såväl socialförvaltningen som barn- och utbildningsförvaltningen.
Utreda förutsättningar för kompetenshöjande insatser
inom området kring
psykisk ohälsa hos
äldre.

Fortsatt planering för hur utbildning i
första hjälpen till psykisk hälsa kan användas för att ge effekt i verksamheten.
Förväntad effekt:
Ökade förutsättningar för äldres möjlighet
att tala om sitt psykiska mående. En ökad
trygghet hos personal att hantera och möta
äldres psykiska ohälsa. Fånga upp och
motverka suicidalitet hos äldre.
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Arbetsledare inom verksamhet hemstöd genomgår under våren ”Våga-fråga”-utbildningar och genomför arbete kring äldres psykiska hälsa.

Verksamhet
äldreboende och
verksamhet
hemstöd

Bredda lågtröskelverksamhet
utifrån ny socialtjänstlag.

Identifiera sätt att resursoptimera och
bredda den förebyggande verksamheten,
ex. kompetensutveckling för att certifiera
personal i evidensbaserade metoder och utöka stödverksamhet i gruppform.

Nämnden kommer i juni att ta ställning till ett uppdrag till
förvaltningen för att utreda förutsättningarna utifrån ny socialtjänstlag.

Övergripande

Under våren har frivilligverksamheten ”Agera mera” öppnats
upp igen efter att ha varit pausat under covid-19. Förhoppningen finns att kunna öka kommuninvånarnas engagemang
inom social välfärd genom att få fler frivilliga som kan vara
behjälpliga.

Verksamhet
hemstöd

Äldreboendena följer de avtal som skrivits för resurssmart
äldreboende. En medvetenhet finns ständigt kring att beställa
flergångsprodukter då det är möjligt. Under pandemin och vid
sjukdomsutbrott av covid-19 under våren har detta arbete försvårats.

Verksamhet
äldreboende

Förväntad effekt:
Möjlighet för fler enskilda att ta del av
insatser utan biståndsbedömning. Erbjuda
effektiva insatser med ökad kvalitet utifrån
det behov enskilda har.
Utveckla arbetet vidare med ”Agera
mera” (frivilligverksamhet).

Socialförvaltningen i samverkan med kultur- och fritidsnämnden. ”En väg in” för de
Falköpingsbor som vill bidra genom att
vara frivilliga i kommunens verksamheter.
Förväntad effekt:
Öka kommuninvånarnas engagemang
inom social välfärd genom att få fler frivilliga som kan vara behjälpliga.
Motverka ensamheten och isoleringen.

Fortsätta arbeta med
resurssmart äldreboende

Köpa in flergångsprodukter i stället för engångsprodukter. Fortsätta process tillsammans med kostenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen för att minska matsvinn.
Förväntad effekt:
Successivt minska verksamhetens klimatpåverkan.
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Identifiera teknikstöd
för äldre för att förebygga ensamhet samt
öka delaktighet och
självständighet.

Följa upp tjänsten ”Digital fixare” (en person som är anställd för att komma ut till
brukare och visa hur teknik kan användas i
ett brett perspektiv). Syftet är att skapa förutsättningar för inkludering i samhället för
äldre och funktionsnedsatta.

Tjänsten IT-fixare har startat upp igen efter att i början av
året ha varit pausad utifrån pandemin. Möjlighet finns nu att
boka IT-fixaren även för brukare på äldreboende.

Verksamhet
hemstöd,
äldreboende och
funktionsnedsättning.

Förväntad effekt:
Ökad känsla av inkludering i samhället och
lättare tillgång till samhällstjänster.

Kommentar till verksamhetsuppföljning
En oroväckande trend, särskilt med hänsyn till Barnkonventionen, är att antal barnplaceringar har ökat över flera års tid. Ingen förändring kan heller skönjas. Den enskilt viktigaste faktorn för hur det går för placerade barn senare i livet är hur de
lyckas i skolan. Ett tätare samarbete med skolan behövs därför, för att tidigt kunna
identifiera och snabbt kunna erbjuda familjer insats, innan situationen blir så ohållbar att barnet behöver placeras utanför hemmet. Därav har de samverkansgrupper
som beskrivs ovan i matrisen kommit till stånd. Det tar dock tid att hitta rätt former
för samverkan och arbetssättet behöver revideras för att dels fungera i praktiken och
även för att nå de effekter som är önskvärda.
Vidare samverkan sker sedan direkt riktat mot målgruppen barn/unga som riskerar
att placeras, som har en hög skolfrånvaro eller anmärkningsvärda svårigheter i skolan tillsammans med ett destruktivt beteende. Ett av målen med denna samverkan
är att på sikt kunna minska andelen externt placerade barn och unga och istället finna
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hemmaplanslösningar som motsvarar barnets behov. Att arbeta med barnet i sitt eget
sammanhang ger förutsättningar för hållbara sociala lösningar. Utökad så kallad
lågtröskelverksamhet, som erbjuds utan att föregås av biståndsbedömning, kan
också öka motivationen hos familjer att söka stöd hos socialtjänsten i ett tidigare
skede. Därför kommer ett arbete ske under året för att identifiera möjliga lågtröskelverksamheter. Därtill kommer verksamheterna försöka att planera för en omställning för att möta den nya socialtjänstlagen som planeras träda i kraft 1 januari 2023.
En annan prioriterad grupp är äldre människor som upplever en ökad grad av psykisk ohälsa och ensamhet. Insatser genomförs därför för att stärka frivilligverksamheten riktad till äldre samt skapa förutsättningar för äldre att exempelvis kunna öka
sin digitala kompetens vilket kan stärka målgruppens inkludering i samhället. Den
digitala fixare som anställts i kommunen kan nu också bokas av verksamhet äldreboende.

Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en
tillitsbaserad styrning

Socialnämndens arbete inom målet fokuseras till vad som anges kring kvalitet och
patientsäkerhet i de nationella författningskraven.

Kvalitet definieras i dessa som uppfyllelse av de krav och mål som gäller enligt lag
och föreskrift på socialtjänstens samt den kommunala hälso- och sjukvårdens område.

Aktivitet

Beskrivning och förväntad effekt

Uppföljning

Berörd
verksamhet

Förbättrad och
effektiviserad dokumentation.

Kvalitetshöjande insatser vad gäller utformningen av dokumentation
(SoL/LSS/HSL). Systematisera arbetet
med journalgranskning. Utveckla och införa dokumentation i mobil.

Utbildning i social dokumentation har genomförts inom
barn- och ungdomsenheten. En översyn av beslutsformuleringar inom verksamhetsområdet pågår. Fokuserat arbete
kring utredningar sker också inom ramen för konsultuppdrag. Syftet är dels att komma ikapp med utredningsarbete
genom att konsultfirman utför utredningstjänster, men
också att arbeta med metodutveckling av utredningsarbetet
för ökad produktivitet och effektivitet.

Övergripande

Förväntad effekt:
Minskad administrativ tid och mer tid hos
enskild brukare/patient. Ökad kvalitet på
social dokumentation samt bättre kunskap
om vad som dokumenteras när, var och
hur. Öka delaktigheten för brukare.

Koppling till
Agenda 2030

En extern granskning av utredningar enligt LVM har genomförts. I granskningen konstateras att de klienter som
placerats enligt LVM är personer med ett kraftigt och fortgående missbruk, att handläggarna har gjort en korrekt bedömning. Dock konstateras att utredningarna i de flesta fall
är av alldeles för stor omfattning.
En generell förändring i och med bytet av verksamhetssystem 2020-2021 är att myndighet och verkställighet inte
längre kan läsa varandras dokumentation, vilket är mer korrekt enligt gällande regelverk. Detta kräver dock nya arbetssätt och utvecklingsarbete pågår fortsatt för att fastställa
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dessa. En effektivisering av dokumentation till följd av det
nya verksamhetssystemet är att man vid myndighetshandläggning inom äldreomsorg inte längre gör lika många nya
utredningar som tidigare.
Inom personlig assistans har ett fokuserat arbetet skett för
att upprätta och kvalitetssäkra genomförandeplaner för alla
brukare i det nya verksamhetssystemet. Alla arbetsgrupper
har nu kommit igång med detta arbete.
Resursoptimering vad
gäller personal och lokaler.

Hitta synergieffekter där lokaler, bilar och
liknande används optimalt. Hitta sätt att arbeta där personal arbetar så optimalt som
möjligt utifrån givet uppdrag och den tid
som finns.
Förväntad effekt:
Bättre nyttjande av resurser utifrån miljö
och hållbarhetsperspektiv.

Arbete mot en digitaliserad
socialtjänst.

Lokaler inom daglig verksamhet (LSS) har optimerats för
att kunna ta emot större antal brukare eftersom andelen brukare inom denna insatskategori kommer öka. Utfallet har
varit lyckat, men lokalerna är nu fulla igen. Fortsatta omflyttningar av brukare och verksamhet har skett. Utmaningen med lokaler bedöms därför kvarstå även framåt.
Två personalgrupper inom boendestöd har slagits samman
till en. Syftet är att optimera arbetstiden utifrån vad personalen idag rapporterar in i IntraPhone.

Utvidga möjligheten till elektronisk självservice för enskilda som söker stöd och
hjälp, t. ex tidsbokning och information.
Införa e-arkiv, medborgartjänst i verksamhetssystemet, automatisering av handläggning.
Förväntad effekt:
Utöka den enskildes möjlighet till självbestämmande och ansvarstagande, samt
möjlighet att följa sitt ärende.
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Övergripande

Övergripande

En betydande förändring och förenkling har skett avseende
bekräftelse av faderskap, genom att nyblivna föräldrar nu
kan göra detta direkt på Skatteverkets hemsida i stället för
att besöka socialtjänsten.

Effektiv handläggning och transparens
gentemot den enskilde. Minskad miljöpåverkan.
Efterforska vad utförarverksamheterna behöver för tekniska hjälpmedel framöver för att
på ett strategiskt sätt
möta välfärdsutmaningarna.

Arbeta i en förvaltningsövergripande arbetsgrupp med representanter från verksamheterna som följer området och föreslår tekniska lösningar.
Förväntad effekt:
Större utveckling och involvering av mer
teknik i verksamheten. Möjliggöra för
brukare/patienter att klara sig självständigt
längre i sitt eget boende.

I stället för en förvaltningsövergripande grupp kring tekniska lösningar kommer arbete framåt att ske i arbetsgrupper med verksamhetsrepresentanter utifrån specifika frågor.
Under första tertialet har en sådan arbetsgrupp för digital
tillsyn genom trygghetskamera startat upp.

Övergripande

Mobil dokumentation och mobilt arbetssätt är ett viktigt utvecklingsområde inom utförarverksamheterna. Området bevakas och hanteras brett i samverkan med verksamhet, ITavdelning och leverantörer. Aktiviteter har genomförts vad
gäller såväl användarperspektiv och teknik som säkerhet
och avtalsmässiga förutsättningar gentemot privata utförare.
Inom funktionsnedsättning har antalet licenser utökats för
appen Wellbee, en planeringsapp där personal lägger in bilder, filmer, påminnelser etc. till brukare. Licenser har även
delats till ungdomsboendet.

Införa Individbaserad
systematisk uppföljning (ISU) i
verksamheten.

Öka kompetensen inom förvaltningen genom deltagande i praktisk utbildning i ISU
där pilot genomförs inom korttidsboende
för äldre samt i Sveriges kommuner och
regioners (SKR) projekt SU Kvinnofrid.
Förväntad effekt:
En samlad bild över resultat av insatser för
olika målgrupper.

Praktisk utbildning har avslutats och uppföljning av korttidsvistelse för perioden november 2021 till mars 2022 har
genomförts. Aktiviteter för spridning av erfarenheterna
därifrån samt ytterligare uppföljningar planeras. Projekt
SU Kvinnofrid fortgår och resultat väntas till hösten, då
antalet registrerade ärenden antas vara tillräckligt många.

Verksamhet
MYHS i
samverkan med
verkställighet.
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Genomföra kompetenshöjande insatser utifrån
äldreomsorgslyftet.

Kompetenshöjning inom demens, psykiatri
och bemötande, möjlighet för personal att
läsa utbildningar på yrkeshögskola (YH).
Om förutsättning ges inom äldreomsorgslyftet även genomföra grundutbildning för
omvårdnadspersonal.

I verksamhet hemstöd utbildas en grupp inom demensvård.
I verksamhet äldreboende har fortsatt arbete skett utifrån utbildning i professionellt bemötande och en föreläsning har
genomförts.

Verksamhet
äldreboende och
hemstöd

Resultat av brukarundersökningen väntas i juni.

Verksamhet
äldreboende

Planering i IntraPhone fortgår på S:t Olofsgatan 11. Korttidsverksamheten har utvecklat sitt arbete med planering
och loggning vidare. Utvärdering kommer att ske inom kort
och planeringsverktyget kommer fortsatt användas. Det
finns nu ett avtal som innebär att planeringsverktyget utan
ytterligare kostnader för förvaltningen skulle kunna användas av alla utförarverksamheter.

Verksamhet
äldreboende och
hemstöd.

Förväntad effekt:
Ökad kvalitet kring de brukare som har en
demenssjukdom. Ökad trygghet i omvårdnadspersonalens yrkesroll vid utmanande
situationer.
Ökad brukarmedverkan
inom äldreboende.

Prova delaktighetsmodellen för att arbeta
med resultatet av den nationella brukarundersökningen.
Förväntad effekt:
Skapa dialog kring förväntningar på verksamheten hos brukare och anhöriga (kring
exempelvis sociala aktiviteter) för att tydliggöra vilka förbättringsområden verksamheten behöver fokusera på.

Hitta arbetssätt för mer
effektiv användning av
personalresurser utifrån
brukares behov.

Följa erfarenheter av IntraPhone inom
korttiden Trädgårdsgatan 17 samt äldreboendet S:t Olofsgatan 11. Eventuell bred
implementering inom äldreboende.
Förväntad effekt:
Likvärdig kvalitet inom äldreomsorgen
samt effektiv användning av personalresurser.
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Utforma arbetssätt för
en professionell kontakt som följer brukare/patient genom de
insatser som denne får
inom förvaltningen.

Berörda verksamheter utreder förutsättningar för att skapa en huvudkontakt
gentemot förvaltningen som kan hålla
samman insatser för varje brukare/patient.

Inga konkreta aktiviteter har skett under första tertialet.

Övergripande

Förväntad effekt:
Tydlighet kring helheten av de insatser
som ges, undvika att enskilda bollas runt
mellan verksamheter och professioner.

Kommentar till verksamhetsuppföljning
Vård- och omsorgsverksamheternas förutsättningar att bedriva verksamhet har under senare tid ställts på sin spets och både medarbetares och chefers villkor har utmanats. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har undersökt förutsättningar för
chefer i kommunal vård och omsorg att utöva sitt uppdrag. I rapport 2021:3 konstateras att chefer inom alla verksamhetsnivåer har komplexa uppdrag och slits ofta
mellan administrativt arbete, verksamhetsutveckling och kontakt med medarbetare.
Samtidigt stiger brukares, anhörigas och allmänhetens förväntningar på vården och
omsorgen och rekryteringsutmaningen ökar.

ett utbildningstillfälle och ytterligare ett tillfälle är planerat efter sommaren. Under
hösten kommer arbetet att fortsätta i de olika verksamheterna och i samarbete med
HR-avdelningen tas arbetsmaterial fram för kommunen som helhet.

Utifrån situationen som beskrivs ovan i kombination med den kommande välfärdsutmaningen blir det allt viktigare att resursoptimera både vad gäller personal, lokaler
och arbetssätt. Att säkerställa att rätt insatser utförs vid rätt tidpunkt och av rätt yrkeskategori med rätt kompetens utifrån givet behov kommer vara av än större vikt i
framtiden när andelen personer som är i behov av insatser förväntas öka. Därför är
det av vikt att se över arbetssätt och personalplanering samt tydliggöra vilka ambitionsnivåer som är rimliga utifrån given resurstilldelning. Detta hänger också samman med att ta större steg vad gäller de möjligheter som digitaliseringen ger. I de
fall välfärdsteknik kan användas bör arbetssätt utvecklas där detta inkorporeras.
Även verksamheternas miljöpåverkan behöver minska i framtiden.
Förvaltningen fortsätter arbeta med tillitsbaserad styrning och ledning (TSL). Ett
arbete pågår i förvaltningen kring att konkretisera vad TSL kan innebära i olika delar
inom organisationen och för olika funktioner. Samtliga kommunens chefer har haft
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Kommunens uppföljningsarbete
Kommunens uppföljningsarbete
Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och
lokala politiska mål, kommunala styrdokument och
ekonomisk tilldelning genom budget.
En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i den kommunala 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 gemensam struktur i uppföljningsprocessen. Arbetet är långsiktigt och
ska bidra till en ökad samsyn och systematik samt
skapa förutsättningar för en helhetsbild 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 måluppfyllelse, trender och utfall för
indikatorer, uppföljning av styrdokument och effekter
av olika insatser. Syftet är att få en så övergripande
och trovärdig bild som möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika kommunala
satsningar har.
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Vid resultatredovisning presenteras bedömning av
måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsområden. Kommunen redovisar också viktiga förutsättningar som krävs för att bidra till utveckling.
Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan
kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa
möjliga underlag finns inför kommande beslutsprocesser.

Nämndens uppföljningsarbete
Nämnden tog under 2021 fram en ny modell för uppföljningsarbete, vilken grundar sig på dialogbaserad
uppföljning. Förvaltningens ekonomer och verksamhetsutvecklare träffar de olika verksamheternas ledningsgrupper tre gånger per år för att ha en nära dialog kring verksamhetens progression.
I samband med att denna modell för uppföljningsarbete togs fram skapades även en tydligare visualisering av planerade aktiviteter och uppföljning av
dessa. Verksamhetsuppföljningen presenteras i en
matris med aktiviteter vilka följs upp under året utifrån sin specifika rad. Syftet med detta är att på ett
snabbt och överskådligt sätt kunna följa utvecklingen
kopplat till respektive aktivitet i verksamhetsplanen.

Verksamhetsuppföljning

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

UTFALL
2021

UTFALL
APRIL 2022

BUDGET
2022

PROGNOS
2022

PROGNOSAVVK

Äldreomsorg
Antal brukare hemtjänst/mån*)
Antal hemtjänsttimmar/mån*)
Antal SÄBOplatser

769

789

840

800

-40

23 345

21 725

23 000

21 725

-1 275

374

370

366

366

0

60

73

e/t

e/t

e/t

6

8

e/t

e/t

e/t

Individ- och familjeomsorg
Antal barnplaceringar/mån*)
Antal vuxenplaceringar/mån*)
*) Avser ett genomsnitt för perioden

Nämndens verksamhetsuppföljning
För närvarande råder balans avseende antalet äldreboendeplatser. Antalet brukare med hemtjänst har
minskat något under årets första månader. Den beställda tiden ökade under 2021 men har avtagit under
2022. Snittet per april dras också ner något eftersom
februari har färre dagar än övriga månader.

på boende och arbetsmiljö. I samband med öppning
av de nya lägenheterna på Frökindsgården minskas
samtidigt 10 platser på Elvagården.

Förväntad utveckling
Antalet placeringar inom IFO förväntas fortsatt vara
högt då det i dagsläget inte finns några indikationer
på minskat behov.

Antalet SÄBO-platser 2021 inkluderade 16 platser på
Vilskegården. Dessa ingick inte i verksamhetsplanen
2022. Antalet är tillagt i budget och prognos i tabellen
ovan.

Volym och kvalité
Ombyggnaden av två avdelningar på Frökindsgården
pågår och förväntas bli färdigställd enligt plan under
2022. Platserna minskas med 9, ombyggda lägenheter
blir därmed större och mer anpassade till dagens krav
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Personaluppföljning

PERSONALUPPFÖLJNING

Årsarbetare

UTFALL
2021

UTFALL
APRIL 2022

BUDGET
2022

PROGNOS
2022

PROGNOSAVVK

1 119,3

1 005,4

1 224,0

1 224,0

0,0

42,0

14,0

19,0

27,0

8,0

180,0

92

e/t

e/t

e/t

Pensionsavgångar
Rekryteringar

Tabellen nedan visar sjukfrånvaro för samtliga anställda per verksamhetsområde, inklusive anställda med timlön (sjuktimmar
av tillgänglig ordinarie arbetstid).Inom parentes visas siffrorna för samma period 2021 januari-april.
Gröna siffror innebär förbättring, röda siffror försämring och svarta ingen större skillnad mot samma period föregående år.
Avdelning

Totalt

Kvinnor

Män

Varav
över
60
dgr

- 29 år

30 – 49
år

50 år -

Förvaltningen totalt

14,0 %
(11,3)

14,6 %
(11,8)

11,2 %
(8,6)

28,7
(30,4)

%

12,4 %
(10,6)

13,9 %
(11,4)

14,8 %
(11,4)

Funktionsnedsättning

16,7 %
(13,0)

17,9
%
(13,3)

13,0 %
(12,0)

17,1
(18,9)

%

Hemstöd

13,5 %
(9,8)

14,5
%
(10,3)

8,2 %
(6,3)

34,2
(25,1)

%

Myndighet o Hälso- o sjukvård

9,6 %
(6,3)

10,3
(6,9)

%

5,3 %
(2,9)

33,2
(31,0)

%

Särskilda boenden och resurs

14,4 %
(13,5)

14,5
%
(14,2)

14,4 %
(8,0)

37,5
(42,6)

%

Uppföljning av nämndens
personalplanering
En gemensam utmaning är rekrytering av medarbetare inför sommaren. De som söker uppfyller inte
krav på relevant utbildning, och därmed möjlighet till
delegation, körkort och i vissa fall tillräckliga språkkunskaper. Undantaget är sjuksköterskor, där de
flesta vakanserna nu är tillsatta och har eller kommer
att börja jobba inom kort. Även inom rehab är vakanser fyllda.
Inom individ- och familjeomsorgen (IFO) har det under en längre tid varit hög omsättning av såväl medarbetare som chefer. Flera verksamheter har haft problem att återbesätta vissa tjänster.

Frånvaro
Av Socialförvaltningens medarbetare har 44,6 %
ingen sjukfrånvaro alls under januari-april 2022
(50,08 % 2021) och 21,4 % har 1-5 sjukfrånvarodagar
under januari-april 2022 (23,7 % 2021).
Siffrorna i tabellen indikerar att sjukfrånvaron är
högre 2022 är 2021. Det beror på att sjukfrånvaron i
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januari var mycket högre 2022 än 2021, i februari och
mars låg sjukfrånvaron på samma nivåer som 2021
och i april till och med lägre än 2021. Diagrammet
nedan visar dock att sjukfrånvaron för hela förvaltningen fortfarande ligger på högre nivåer än innan
pandemin (åren 2018 och 2019), även om andelen
sjukskrivna börjar återgå till samma nivå som tidigare.

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

2022
2018
2019

planeringsförutsättningar

Förväntad utveckling
Det bedöms vara fortsatt svårt att rekrytera behörig
och kompetent personal till nämndens verksamheter.
Arbete för att möta denna utmaning sker bland annat

genom traineeanställningar inom myndighetshandläggning, allmän specialistjänstgöring för sjuksköterskor och inom ramen för vård- och omsorgscollege.
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Ekonomiska förutsättningar
BUDGET
1 JAN

KF § 11

KS § 55

BUDGET
30 APR

Gemensamt, Vård och omsorg

-696 800,0

-2 854,0

0,0

-699 654

Individ- och familjeomsorg

-144 200,0

454,0

-500,0

-144 246

-841 000

-2 400

-500

-843 900

BUDGETRAMFÖRÄNDRING (tkr)
Verk samhetsområden

SUMMA BUDGET

Nämndens budgetram för år 2022 och
justeringar

att innebära ett förbättrat resultat för nämnden som
helhet. Dessa medel kan användas till och med 2023.

Justeringar enl. KF §11 avser internhyresförändringar, ändrade internkostnader för städ samt flytt
mellan GVO och IFO i samband med omorganisation och flytten till Ranliden.

Kostnaderna för placeringar inom IFO förväntas
öka, dels på grund av ökade dygnskostnader vid externa placeringar, dels på volymökningar. Då utvecklingen pekar på en högre andel externa placeringar istället för placeringar i egna familjehem kommer även detta medföra ökade kostnader, även om
volymen skulle vara oförändrad.

Justeringen i KS §55 avser strategiska utvecklingsmedel.

Riktade medel i flerårsplan
Kommunfullmäktige beslutade om 2 000 tkr till förstärkning av öppen dagverksamhet med syfte att
motverka ensamhet bland äldre.
Medlen har använts för att anställa två aktivitetssamordnare och en IT-fixare.

Förväntad utveckling
Inom GVO-ramen förväntas det ekonomiska resultatet för 2022 visa överskott, dock inte i den omfattning som blev utfallet 2021.
För verksamheter som har nattpersonal ändras heltidsmåttet från 1 april, vilket innebär en ökad kostnad på 2 700 tkr för 2022 och ca 3 600 tkr på årsbasis. För 2022 kommer ingen justering av budget för
denna ökade kostnad att ske.
Förvaltningen har sökt prestationsbaserade statsbidrag för ökad sjuksköterskebemanning och minskat
antal timanställda. Besked är utlovat under andra
kvartalet 2022 och om medlen beviljas kommer det
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Ekonomiska risker och osäkerheter i
verksamhetsrapporten
Stor osäkerhet råder i prognosen för IFO då ingen
hänsyn tagits till eventuella nya placeringar eller avslut i förtid av befintliga placeringar som gäller för
alla verksamhetsområden.
Inom LSS finns beslut som inte går att verkställa, då
nämnden saknar boendeplatser och platser inom daglig verksamhet. Två brukare har väntat längre än ett
år för att få en boendeplats och därmed löper förvaltningen risk att få vitesföreläggande.
Arbetet med det nya gruppboendet på Fåraberget har
dragit ut på tiden på grund av detaljplanearbetet.

Ekonomiska rapporter
per april 2022
Socialnämnden
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Ekonomiska rapporter
Resultatrapport

Analys av utfall 22-04
Statsbidragens utfall per april innehåller 6 500 tkr i
ersättning för sjuklönekostnader för 4 månader. Inga
ytterligare sjuklöneersättningar är aviserade från staten i år. Utfallet under statsbidrag i övrigt avser hittills
utnyttjade statsbidrag och ersättning från arbetsförmedlingen i form av bidrag för olika lönebidrag.
Utfallet för personalkostnader är högre än budget och
beror i sin helhet på högre sjuklönekostnader. Januari
och februari i år kostade dubbelt så mycket som mars
och april.
Prognos på helår
Prognosen för intäkter avviker från budget beroende
på statsbidrag, som inte är budgeterade. Interna intäkter prognosticeras ge ett positivt utfall mot budget,
men ger också motsvarande avvikelse på internkostnadssidan. De interna bokningar som sker avser hyror, städkostnader och fordonskostnader mot tekniska
nämnden. Internt inom socialförvaltningen sker bokföring av hemtjänst till kommunens egna utförare, ersättning för personalkostnader som bekostas av statsbidrag, delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser och
kostnader för insatser inom LSS.
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På kostnadssidan prognosticeras högre verksamhetskostnader än budget, framförallt är det placeringskostnader som beräknas avvika. Personalkostnader
beräknas överstiga budget beroende på övertid, sjuklöner och ökade introduktionskostnader av vikarier
samt det ändrade heltidsmåttet för nattpersonal.

Verksamhetsrapport
VERKSAMHETSRAPPORT (tkr)

UTFALL
2021-04

UTFALL
2022-04

BUDGET
2022

PROGNOS
2022

PROGNOSAVVIK.

-67 349
-21 253
-9 646
-3 096
-8 298
-903
-17 142
-4 764
-811
-10 585
-22 077
-24 974
-3 365
-14 115
-208 377

-62 514
-26 149
-1 568
-2 795
-8 996
-628
-17 890
-4 901
-918
-10 159
-20 668
-26 290
-7 660
-16 630
-207 766

-201 648
-90 195
0
-10 165
-29 048
-2 977
-58 966
-18 551
-2 475
-37 599
-67 729
-83 156
-42 845
-54 300
-699 654

-200 202
-88 970
-1 050
-9 079
-29 010
-2 696
-60 226
-16 508
-3 501
-41 146
-69 347
-81 411
-34 793
-53 205
-691 144

1 446
1 225
-1 050
1 086
38
281
-1 260
2 043
-1 026
-3 547
-1 618
1 745
8 052
1 095
8 510

-17 697
-15 793
-2 404
-8 523
-1 454
-974
-13 678
-5 503
-2 899
968
-67 957

-12 067
-19 195
-4 048
-7 694
-838
-976
0
-5 274
-3 912
851
-53 153

-43 432
-33 757
-3 055
-28 734
-3 698
-2 295
0
-16 753
-12 522
0
-144 246

-39 847
-58 848
-6 398
-25 466
-2 509
-2 278
0
-16 232
-12 270
0
-163 848

3 585
-25 091
-3 343
3 268
1 189
17
0
521
252
0
-19 602

-276 334

-260 919

-843 900

-854 992

-11 092

Gemensamt, Vård och omsorg
Särskilda boenden för äldre
Hemtjänst Biståndsenheten
Hemtjänst kommunens utförare
Boendestöd
Larm- och nattpatrull samt dagverksamhet
Resursverksamhet
Sjuksköterskor
Rehabenheten, hjälpmedel
Bostadsanpassning
Funktionsnedsättning - Assistans
Funktionsnedsättning - LSS Gruppboende
Funktionsnedsättning övrigt
Förvaltningsgemensamt
Nämnd, Biståndsavd, administration, chefer

Summa Gemensamt, Vård och omsorg
Individ- och familjeomsorgen
Personal- och övriga kostnader
Verksamhetskostnader Barn
Verksamhetskostnader Vuxna
Verksamhetskostnader LSS
Verksamhetskostnader Socialpsyk
Verksamhetskostnader Våld i nära relationer
Verksamhetskostnader Ekonomi
Insatser riktade mot familjer och vuxna
Insatser riktade mot ungdomar
Ensamkommande barn
Summa Individ- och familjeomsorg

ENHETENS RESULTAT

Gemensamt, vård och omsorg
Prognosen för 2022 visar ett överskott på 8 510 tkr.
Negativa avvikelser från budget prognosticeras i
dagsläget för hemtjänst av kommunens utförare, delegerad HSL, bostadsanpassning och kostnader för
assistans och personalkostnader inom gruppboende
LSS.
Avvikelsen för hemtjänsten förklaras av kostnader i
samband med sjukfrånvaro och ökade kostnader för
bilar och drivmedel.
Det redovisade minuset för sjuksköterskor är helt
hänförligt till delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser, där antalet patienter ökat. Bostadsanpassning är
alltid svårt att förutspå, prognosen kommer med stor
sannolikhet att förändras under året.
Assistansverksamhetens minus är tudelat. Intäkterna
för ledsagning, SoL- och LSS-assistans bedöms bli
lägre än budgeterat, men samma belopp redovisas

också plus på IFO, som är beställare. Assistans enligt
Socialförsäkringsbalken (SFB) redovisar, i likhet
med tidigare år, ett minus. Initialt i år har ett ärende
nekats ersättning från Försäkringskassan på ett betydande belopp.
Personalkostnaderna inom gruppbostäder påverkas
av att brukare i större omfattning och av olika anledningar inte deltar i daglig verksamhet, utan stannar
hemma.
Positiva avvikelser prognosticeras för förvaltningsgemensamma kostnader. Utfallet på föregående års
kostnader för färdtjänst blev bättre än förväntat, vilket ger ett plus i årets utfall. Ersättning från Omställningsfonden ger ett plus på utbildningsbudgeten.
Övriga gemensamma verksamheter som i dagsläget
visar överskott är medel avsatta för verksamhetsprojekt, kapitalkostnader och uppstart av gemensamt
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kontor på Ranliden. Partiella vakanser för chefer, beroende på avgångar och tjänstledigheter, beräknas ge
ett överskott vid årets slut.

har avlidit eller att brukare har fått beviljade insatser
enligt SFB via Försäkringskassan. Detta medför att
kommunens kostnader minskar.

Individ- och familjeomsorgen
IFOs prognos för 2022 visar på ett underskott på
19 602 tkr jämfört med budget. Personalkostnader
och övriga kostnader lämnar ett överskott enligt prognosen. Detta på grund av vakanta tjänster och utlånad personal.

Verksamhetskostnader för socialpsykiatrin visar på
ett överskott jämfört med budget. I dagsläget finns
en extern placering som ryms inom budgeterade medel. Dock finns det en farhåga att det kommer tillkomma placeringar under året vilket sannolikt kommer resultera i att budgeterade medel inte kommer
räcka till.

Barn- och ungdomsenhetens förväntas lämna ett
stort underskott för året. Detta beror på ett ökat antal
kostsamma placeringar. I januari 2019 var det totalt
44 barn och unga som var placerade. I april 2022 är
motsvarande siffra 71 stycken. Förutom att antalet
placeringar gått upp kraftigt under de senaste åren
har även kostnaderna för placeringarna ökat markant.

Kostnaderna för våld i nära relationer är svårt att prognosticera, då det är många placeringar som är kortvariga och svåra att förutse kostnader för. Dock är
det nu flera typer av ärenden som hanteras inom
verksamheten, såsom brottsoffer som behöver
skyddsplaceringar.

Under hela 2019 var det i snitt 50 stycken barn och
unga som var placerade. Därav 29 stycken (58,63%)
i egna familjehem, vilket är en kostnadseffektiv placeringsform. Under 2020 var snittantalet 55 stycken
därav 35 stycken (63,37%) placerade i egna familjehem. Detta ledde till att kostnaderna för placeringar
gick ner under 2020 jämfört med 2019. Ett kostsamt
ärende avslutades i början av 2020 som även det påverkade ekonomin positivt. Under 2021 var snittantalet 60 stycken därav 32 stycken (53,62%) i egna
familjehem. Kostnadsökningen mellan 2020 och
2021 hamnade på nästan 16 miljoner kronor och
detta beror på att en stor andel av nya placeringar har
varit kostsamma placeringar på hem för vård och boende (HVB). Under första tertialet 2022 har snittet
ökat ytterligare till 73 stycken placeringar därav 36
stycken (49,32%) i egna familjehem.
Verksamhetskostnader för vuxna visar på ett underskott även för 2022. Antalet placeringar i snitt har
gått från 6 stycken 2019, 3 stycken 2020, 6 stycken
2021 och för det första tertialet 2022 ligger snittsiffran på 8 stycken. Kostnaderna ökade kraftigt under
2021 jämfört med 2020. Detta till följd av många
placeringar enligt LVM som är väldigt kostsamma.
Under första tertialet 2022 har antalet placeringar
ökat ytterligare. Detta kan vara en följd av att vuxenboendets verksamhet pausats mellan mars och augusti.
Prognosen för LSS-verksamheten visar på ett överskott för året. Detta på grund av att flera kostsamma
ärenden har upphört antingen på grund av att brukare
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Insatser riktade mot familjer och vuxna innefattar
kostnader för vuxenboendet, behandlingsteam, Familjecentralen samt Ällagatans förebyggande team.
Prognosen för enheten visar på ett överskott för året,
detta på grund av att viss personal är utlånad till
andra verksamheter samt att vuxenboendets verksamhet tillfälligt pausats och inga semestervikarier
behöver tillsättas.
Kostnader för insatser riktade mot ungdomar avser
ungdomsboendet, behandlingsteam, ungdomsmottagningen samt fältsekreterarna. Verksamheten visar
på att budgeterade medel kommer räcka för året.
Prognosen för ensamkommande barn visar i dagsläget på noll. Antalet barn har minskat kraftigt de senaste åren och de barn som Falköping har kvar i sin
verksamhet är alla placerade i familjehem, vilket är
en kostnadseffektiv placeringsform.

Investeringsrapport

INVESTERINGRAPPORT (tkr)

BUDGET
2022

UTFALL
2022-04

PROGNOS
2022

PROGNOSAVVIK.

4 200

359

1 000

-3 200

Investeringar
Inventarier
Övrigt
Summa Investeringar

0
4 200

359

1 000

-3 200

Årets investeringar består per 2022-04 av möbler och
IT-utrustning. För upprustning av inom- och utomhusmiljö kommer statsbidrag att användas, varför utfallet på helår kommer att visa ett stort plus mot budget.
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Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd under år 2022
Kommunfullmäktige har inte givit några uppdrag till
socialnämnden för 2022.
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Sammanfattning av verksamhetsrapporten
Sammanfattning av verksamhetsrapport
Verksamhetsrapporten visar att nämnden under
första tertialet 2022 har påbörjat en progression i de
flesta av de aktiviteter som prioriterats i verksamhetsplaneringen. Dock har pandemin haft en fortsatt
påverkan under perioden.

Återkoppling till
nämnd/kommunfullmäktige

Nämnden har dock ett flertal utmaningar att möta,
såsom ökat antal placeringar, svårigheter att rekrytera behörig och kompetent personal och svårigheter
att verkställa beslut inom LSS.

Eventuella åtgärder för att nå balans
Ett intensivt utvecklingsarbete pågår för att arbeta
fram fler hemmaplanslösningar vad gäller barn som
riskerar att placeras utanför det egna hemmet. Som
allt utvecklingsarbete tar det dock tid att skapa insatser som får förväntad effekt. Genom tät samverkan
med andra förvaltningar kan förutsättningar skapas
för ett koncept som sannolikt kan ge effekt på längre
sikt. Ytterligare information om åtgärder återfinns i
individ- och familjeomsorgens handlingsplan för
tertial 1.
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2022-05-11

Handlingsplan för verksamhet Individ- och
familjeomsorgen (IFO), tertial 1 2022
Bakgrund
Prognosen efter första tertialen visar ett underskott på 19,6 miljoner för IFO
2022. Med anledning av det ska socialnämnden avge en handlingsplan till
kommunstyrelsen för redovisning av åtgärder för att bromsa kostnaderna

Aktuellt läge
2021 lämnade IFO ett underskott på 17,7 miljoner. Förutsättningarna för att
hålla budget var dock obefintliga då verksamheten under lång tid varit
underfinansierad. Främsta anledningen till det stora underskottet ligger i ett
stort antal placeringar inom flera verksamheter.
De punkter som redovisas nedan är insatser som gjorts för att bromsa
kostnaderna. Då verksamheten inte har en budget som täcker samtliga
kostnader, kommer dock inte dessa åtgärder vara tillräckliga för att nå en
budget i balans.
Fortsatt är det kostnader inom barn- och ungdomsvården som driver
kostnaderna, men även inom missbruksvård. Barn- och ungdomsvården
visar ett prognostiserat underskott på 25 miljoner, medan missbruksvården
visar på ett underskott på 3,3 miljoner.

Pågående åtgärder för att sänka kostnaderna
Ekonomiuppföljning
Ekonomiuppföljning månadsvis med verksamhetschef, enhetschef, förste
socialsekreterare och ekonom för genomgång av aktuella placeringar. Dessa
uppföljningar startade under 2020 och fortgår.

1 (3)

2 (3)

Den förväntade effekten att det ska leda till en bättre ekonomistyrning och
en större medvetenhet kring kostnaderna.
Strategi för hemmaplanslösningar barn och unga
Strategin implementerades under 2020 med förväntad effekt att minska
placeringar. Arbete pågår med att rekrytera egna familjehem för att minska
nyttjandet av konsulentstödda familjehem. Utmaningen framåt är att utreda
och ta hand om nya familjehem och hålla intresset vid liv i avvaktan på
eventuell placering.
Förväntad effekt om antalet egna familjehem ökar i antal är att minska
antalet placeringar i konsulentstödda familjehem och därmed minska
kostnaderna.
Utökad samverkan Barn- och utbildningsförvaltningen
Samverkansformen mellan Socialförvaltningen och Barn- och
utbildningsförvaltningen fortgår där syftet är att fånga upp barn och unga i
ett tidigt skede genom tätare samverkan mellan skolor och socialsekreterare
och därmed kunna erbjuda tidigare insatser.
Ytterligare samverkansinsatser planeras att starta upp under hösten. En
verksamhet som riktar sig till utsatta barn och unga som ska erbjuda både
skola och stödinsatser till barnet och familjen är under planering. På så sätt
räknar båda förvaltningarna med att kunan erbjuda ett kvalitativt stöd på
hemmaplan och därmed undvika kostsamma externa placeringar.
Tillskott på 500 tkr har beviljats socialnämnden under 2022 från
kommunens strategiska medel för att utveckla denna samverkan mellan
förvaltningarna. Förvaltnignarna kommer även inför 2023 att göra en
ansökan om fortsättning då det inte kommer gå att dra några långtående
slutsatser efter en termin.
Verksamhetsutveckling barn och unga
Falköpings kommun har ingått i en samverkan med Minerva i syfte att
genomföra utredningar och titta på Falköpings arbetssätt i de utredningar
som genomförs. Arbetet påbörjades vid årsskiftet och kommer fortlöpa året
ut.
Förväntad effekt är effektivare utredningsprocess och därmed snabbare
insatta stödåtgärder. Genom att komma in i ett tidigare skede kan också
skapa förutsättnignar för att stödinsatserna kan vara mer begänsade i sin
omfattning.
Konsultationsteam vuxen
Ett konsultationsteam inom vuxenenheten har startats upp för ett par år
sedan. Syftet med konsultationsteamet är att komma till snabbare avslut av
befintliga placeringar och även att undvika vissa placeringar helt.

3 (3)

Förväntad effekt är att minska/förkorta antalet placeringar och därmed
kostnaderna. Arbetssättet har lett till ökad samverkan kring enskilda med
omfattande problematik men det har inte lett till några minskade kostnader.
Översyn vuxenboenden
En översyn av vuxenboendets verksamhet pågår där en utvärdering av
kvalitet, beläggning och kostnader görs. Översynen har precis påbörjats då
verksamheten under senare tid haft många tomplatser.
Covid-19
Implementering av nya arbetssätt och samverkansformer har till viss del
avstannat under de senaste åren på grund av pandemin men ökar nu i
intensitet såsom tidigare redogjorts för.
Vi kan inte utesluta att covid-19 har haft en påverkan på det resultat vi ser
idag. Pandemin har nu pågått så länge att de negativa effekterna med största
sannolikhet påverkar vårt arbete och därigenom även det ekonomiska
resultatet. Denna hyptoes bygger på att många barn och unga har varit
avsevärt mindre tid i förskola och skola under denna period och det är
förskolan och särskilt skolan som är de största upptäckarna och anmälarna
av barn och ungas utsatthet. När barn och unga med särskilda behov inte
längre befinenr sig i den miljö som vanligtvis uppmärksammar deras
belägenhet riskerar en redan utsatt situation att förvärras.

Barn och unga
2022
Fam.hem SoL (eget)
Fam.hem LVU (eget)
Fam.hem konsulent SoL
Fam.hem konsulent LVU
HVB SoL
HVB LVU
Ungdomsboendet
Totalt antal

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
14 17
19
15
19 19
19
21
8
9
10
10
6
7
7
6
6
3
3
3
12 13
11
11
6
7
7
5
71 75
76
71
0
0
0
0
0
0
0
0

Utfall janapril2022
1 422 037
2 543 993
2 109 350
1 808 228
2 259 016
6 955 222
2 573 427
19 671 273

2021
Fam.hem SoL (eget)
Fam.hem LVU (eget)
Fam.hem konsulent SoL
Fam.hem konsulent LVU
HVB SoL
HVB LVU
Ungdomsboendet
Totalt antal

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
16 18
17
15 15 15 16 15
14 13 13 13
15 15
15
15 20 18 17 16
17 19 19 19
9
9
9
9
9 10
9
9
9
8
8
8
4
3
2
2
1
2
1
1
4
6
6
6
2
2
2
2
3
3
3
3
4
5
5
6
4
4
4
5
9
7
9
8
8 10 10 11
5
5
5
4
5
6
5
6
6
5
4
4
55 56
54
52 62 61 60 58
62 66 65 67

Utfall 2021
4 454 172
7 297 871
6 385 715
1 987 606
9 006 284
17 760 362
6 769 190
53 661 200

2020
Fam.hem SoL (eget)
Fam.hem LVU (eget)
Fam.hem konsulent SoL
Fam.hem konsulent LVU
HVB SoL
HVB LVU
Ungdomsboendet
Totalt antal

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
16 15
16
17 17 21 21 20
19 19 19 19
17 17
18
18 16 16 16 16
16 16 16 16
7
7
7
6
7
7
6
6
6
4
3
2
3
3
3
2
2
2
2
2
3
3
3
4
2
2
3
3
2
2
4
4
4
3
3
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
5
5
5
4
2
3
4
5
6
6
6
52 53
56
55 52 54 56 56
57 55 54 58

Utfall 2020
5 486 456
7 823 419
4 999 759
1 688 317
3 943 789
7 624 212
6 116 661
37 682 613

2019
Fam.hem SoL (eget)
Fam.hem LVU (eget)
Fam.hem konsulent SoL
Fam.hem konsulent LVU
HVB SoL
HVB LVU
Ungdomsboendet
Totalt antal

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
9
9
11
13 13 13 12 12
12 12 14 14
16 16
17
18 16 17 17 18
18 18 18 17
7
7
8
8
6
7
9
9
9
8
8
7
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
4
3
2
5
6
5
2
2
5
7
3
3
4
3
5
5
4
4
4
4
4
3
2
2
2
3
3
3
6
4
3
2
2
3
4
5
44 43
47
53 52 52 49 49
52 53 52 51

Utfall 2019
3 511 841
7 421 161
4 826 997
1 160 383
6 857 596
11 290 354
5 395 805
40 464 137

Vuxen
2022
Fam.hem SoL
HVB SoL
HVB LVM
Totalt antal

2021
Fam.hem SoL
HVB SoL
HVB LVM
Totalt antal

2020
Fam.hem SoL
HVB SoL
HVB LVM
Totalt antal

2019
Fam.hem SoL
HVB SoL
HVB LVM
Totalt antal

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
0
0
0
0
2
3
3
4
6
6
4
2
8

3 981 112

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
1
1
1
1
1
1
2
2
3
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
4
4
4
3
4
5
7
7
5

Utfall 2021
90 349
967 764
8 238 894

6

6

6

6

3

8

0

6

4

8

Utfall 2019
89 361
1 486 516
2 994 692

5

2

6

0

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
1
1
1
3
4
3
4
4
3
3
3
3
2
3
2
2
1
1
1
2
3
3
3
3
4
4
4
5

2

5

0

2 434 603

6

1

4

0

7

6

0

6

0

Utfall 2020
303 396
403 554
1 727 653

1

6

0

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
1
1
1
1
4
2
1
2
1
1
1
1
2
2
3
4
5
5
2

7

0

9 297 007

4

7

6

7

6

6

7

0
1 561 870
2 419 242

0

5

9

Utfall janapril2022

6

6

7

6

4 570 569

Verksamhetsrapport
per april 2022
Byggnadsnämnden

Nämndens ordförande:

Dan Hovskär
0515 – 88 50 00
Dan.hovskar@falkoping.se

Förvaltningschef:

Erna Pezic
0515 – 88 50 34
Erna.pezic@falkoping.se
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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.
Verksamhetsrapporten syftar också tydliggöra att
mål och ambitioner samspelar med de resurser som
kommunen avsatt i verksamhetsplanen.
Verksamhetsrapporten ska även fungera som ett
underlag till eventuella verksamhetsförändringar
som kan behövas för att nå mål och ekonomiska
resultat.
Den kommunövergripande verksamhetsrapporten
har som utgångspunkt i kommunen som helhet, där
varje nämnd har ansvar att bidra till
kommunfullmäktiges övergripande mål och koppla
till varje nämnds uppdrag 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 uppföljningar vid första
tertialen, delårsbokslutet i augusti och årsbokslutet.

Nämndens uppdrag
Byggnadsnämnden är en myndighetsnämnd och
ansvarar för kommunens verksamhet enligt planoch bygglagen (PBL, 2010:900) med undantag för
den översiktliga planeringen.
Byggnadsnämnden ansvarar genom stadsbyggnadsavdelningen för myndighetsutövning i samband med
detaljplanering och handläggning av lovärenden.
Byggnadsnämnden ansvarar via stadsbyggnadsavdelningen också för områdesbestämmelser,
strandskyddsdispenser, tillsyn, framtagande av
grund- och nybyggnadskartor, utstakning samt
ajourhållning av primärkartan samt namnsättning av
kvarter, gator, parker och andra offentliga platser.
Nämnden initierar och handlägger detaljplaneärenden samt antar detaljplaner enligt bestämmelse i
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reglemente för byggnadsnämnden, antaget av
kommunfullmäktige den 24 februari 2020, § 42.
Genom verksamheten verkar byggnadsnämnden för
en god byggnadskultur, en god bebyggd miljö och
stads- och landskapsbild som ska vara estetiskt
tilltalande.
Byggnadsnämnden ska ge en god service av hög
kvalité, som är till nytta för medborgare och
näringsliv. Nämnden samverkar med andra nämnder
och styrelser.
De lagrum som styr verksamheten är kommunallag,
förvaltningslag, lag om offentlig upphandling, planoch bygglag (2010:900), anläggningslag
(1973:1149), ledningsrättslag (1973:1144),
fastighetsbildningslag (1970:988), lag om
färdigställandeskydd (2014:320), miljöbalken
(1988:950), kulturmiljölag (1988:950), lag med
särskilda bestämmelser om gaturenhållning och
skyltning (1998:814) och förordning/kungörelse/råd
som hänför sig till ovanstående och som utfärdats av
behörig myndighet.

Organisation
Byggnadsnämnden ansvarar för att dess organisation
är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av
fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar
och andra författningar för verksamheten. Nämnden
har inte ansvar för personal inom utförande
förvaltningsorganisation. Förvaltning och drift av
nämndens uppdrag sker i kommunledningsförvaltningen.
Stadsbyggnadsavdelningen ansvarar för kommunens
fysiska planering, bygglov, mark- och exploatering,
mät- och kartverksamhet, GIS, naturvård samt
energi- och rådgivning. Avdelningen är uppdelad
utifrån ansvarområden och består av sex enheter.
Avdelningens ansvar är uppdelat på två politiska
nämnder, kommunstyrelsen och byggnadsnämnden.
Kommunstyrelsen har personalansvar för
avdelningen.

Organisationskarta över byggnadsnämndens verksamhet
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vision, mål och styrning

Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning
Omvärldsförändringar som påverkat
verksamheten

Kommunfullmäktiges övergripande mål
och Agenda 2030

Det Goda Livet är kommunens vision om det
hållbara samhället, ett samhälle i balans och
harmoni, även för kommande generationer. Det
Goda Livet bygger på allas lika värde och på
samhällsaktiva invånare. Livskvalitetsfrågorna
värnas för att öka välbefinnandet och trivseln för
invånarna i Falköpings kommun.

Kommunens vision om det goda livet, med de tre
hållbarhetsdimensionerna, samt de prioriterade
målen hänger tätt ihop med FNs Agenda 2030.

Det finns tydliga kopplingar mellan delaktighet,
inflytande och hälsa. När enskilda individer och
grupper får möjlighet att påverka sin livskvalitet och
utvecklingen av samhället i stort, uppstår en känsla
av medskapande som bidrar till meningsfullhet.
Meningsfullhet är avgörande för att skapa det goda
livet för Falköpings kommuns invånare. Falköping
tar ansvar för en gemensam framtid och en hållbar
utveckling. Kommunen vill skapa det goda livet för
kommunens invånare och för kommande
generationer.
Viljan är att driva en förändringsprocess där
kommunen går före i utvecklingen av ett hållbart
samhälle, där naturens och de mänskliga resurserna
används medvetet och balanserat. Ekologin sätter
ramarna och villkoren med planetens absoluta
gränser, ekosystem och naturens resurser. Ekonomin
är ett medel för att skapa social hållbarhet. Det är
själva målsättningen med det dynamiska och rättvisa
samhället där de mänskliga behoven uppfylls.
Kommunen ser ett tydligt samband mellan hållbara
satsningar och den lokala utvecklingen. Falköping
ska vara en bra kommun att besöka, bo och verka i –
nu och i framtiden. Kommunen som organisation är
till för Falköpingsborna och strävar efter att alla ska
behandlas rättvist och lika, att relationer
kännetecknas av öppenhet, respekt och ett gott
bemötande, att goda resultat uppnås genom
effektivitet, tillit och samverkan.

Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar
utveckling. Dessa syftar till att utrota fattigdomen,
stoppa klimatförändringarna samt skapa trygga och
fredliga samhällen. Genom att koppla de globala
målens ikoner till kommunens övergripande mål
stärks styrkedjan. Agendan ska tillsammans med
kommunens övergripande mål, det lokala målet om
fossilfrihet år 2030 samt kommunens klimatstrategi
vara styrande för att kommunen långsiktigt ska
kunna leverera välfärd till invånarna.
Arbetet med att utveckla kommunens arbete med
hjälp av Agenda 2030 fortsätter. Flera av de
utmaningar kommunen ställs inför är komplexa och
agendan kan vara ett verktyg för att sortera,
prioritera hitta synergieffekter och följa upp
resultatet av det arbete kommunen gör.

Händelser av väsentlig betydelse
Byggenheten har ett stabilt flöde av nyinkomna
ärenden som ligger i paritet med tidigare år.
Av fattade bygglovsbeslut så är det fyra som är av
större betydelse med hänsyn till arbetstillfällen och
stadsutveckling. Dessa är tillbyggnad av tågserviceanläggning på Anneborg 2:4, nybyggnad av
flerbostadshus med 16 lägenheter på del av Kyrkerör
1:1, nybyggnad av korttidsboende på Friggeråker
25:8 med flera samt även nybyggnad av industri och
lager på Spillkråkan 2 i Stenstorp.
Detaljplan för kvarteret Snickaren 3 blev antagen.
Detaljplanens syfte är att pröva markens lämplighet
för bostadsändamål i ett centrumära läge.
Positivt planbesked beviljades för fastigheterna
Ciselören 3 och Tillskäraren 1 och 3.
Riktlinje för exploatörsdriven planprocess är antagna
i syftet att möjliggöra för exploatörer att delta aktivt
och ta mer ansvar i planprocessen. Riktlinjerna
förtydligar ansvar och roller samt förutsättningar och
villkor i en exploatörsdriven planprocess.
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Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping

Bostadsmiljöer
Arbetet med detaljplaner som
främjar närhet till gröna ytor fortsätter och nämnden prioriterar
detaljplaner som leder till
förtätning eller stadsutveckling av
befintliga miljöer. Detta arbete är
positivt ur klimat- och
miljöhänseende och att kommunen
arbetar aktivt med att nå Agenda
2030. Förtätning leder också till att redan utbyggd
infrastruktur kan användas mer effektivt och större
underlag för både offentligt och kommersiell
service i befintliga områden. De prioriterade
pågående planerna som syftar till förtätning med
bostäder är Sankt Göran 23, Sankt Botvid 15,
Muraren 12 och Kv. Trym.
Arbetet med att ta fram en grönstrukturplan fortgår
med planerad inventering och upphandling av
konsult. Grönstrukturplanen blir ett viktigt underlag
för den fortsatta utvecklingen av staden och de
större tätorterna i kommunen.

Dialog och kommunikation
Efter en period med inställda samrådsmöten på
grund av pandemin planeras nu för
medborgardialog på plats i ett antal planprocesser.
Möten mellan tjänstepersoner på
stadsbyggnadsavdelningen men även
fastighetsavdelningen fortlöper för att tidigt
upptäcka planerade åtgärder som kräver lov eller
anmälan men även ta fram detaljplaner som lättare
kan tolkas av bygglovshandläggare.

Hållbara transporter
Genom att förtäta och utveckla staden skapas större
underlag till bland annat kollektivtrafiken men det
underlättar också för gående och cyklister. Ett
planprogram arbetas fram för att möjliggöra en
fortsatt utveckling av Marjarps industriområde
Klimatsmart och hälsosam mat
Förtätning och stadsutveckling innebär att
jordbruksmark i mindre utsträckning måste
ianspråktas för utveckling av staden. Övriga
planuppdrag följer översiktsplanens anvisningar
vad gäller jordbruksmark.
Förnybara och resurseffektiva produkter och
tjänster
Prioritering av detaljplaner som innebär förtätning
möjliggör för fler transporter som är klimatvänliga
eller fossilfria.

Strategi för digitalisering
Sedan årsskiftet gäller föreskrifter om att
detaljplaner ska vara digitala vid antagande. Detta
har inneburit att avdelningen undersöker vilka
tekniska hjälpmedel som krävs för att uppfylla
föreskrifterna.
På grund av tekniska hinder (datasystem som inte
kommunicerar med varandra) har inga nya digitala
tjänster för förhandsbesked, bygglov och
anmälningar införts under perioden.

Under 2021 hölls de flesta tekniska samråd digitalt
men under 2022 har det blivit en återgång till
fysiska möten men digitala möten förekommer
fortfarande.

Klimatstrategi
Prioritering av planer som innebär förtätning och
stadsutveckling medför att befintliga infrastrukturer
användas mer effektivt och bidra till minskad
klimatpåverkan.
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BYGGNADSNÄMNDENS DELMÅL, MÅL 1

UPPFÖLJNING

1.1 Medborgarna ska uppleva delaktighet i byggnadsnämndens verksamhet
1.2 Digitala tjänster ska vidareutvecklas
1.3 Det ska vara en god tillgänglighet till offentlig service (utbildning, vård och omsorg)
1.4 Det ska vara en god tillgänglighet till grönområden
1.5 I nya detaljplaner ska avståndet till närmsta tillgängliga grön- eller vattenområde inte
vara större än 300 meter från nya bostäder, skolor och förskolor inom tätorterna
1.6 Gående, cyklister och kollektivt resande ska gynnas så långt som möjligt
1.7 Framtida hållbar livsmedelsförsörjning säkras genom bevarande av jordbruksmark i linje
med översiktsplanen och klimatstrategin

KOMMUNIKATIVA INDIKATORER, MÅL 1

PERIOD

1.1 Antal genomförda kommunikativa insatser med medborgare (utöver plan- och
bygglagens krav)
1.2 Vilka insatser har gjorts för att vidareutveckla de digitala rutinerna

10
Förberedelse
pågår inför
digitala
detaljplaner

1.3 Tillkomna byggrätter för offentlig service (m2) i antagna detaljplaner

0

1.4 Tillkomna områden med park/natur (m2) i antagna detaljplaner

0

1.5 Andelen planlagda bostäder/skolor/förskolor inom 300 meter till grönyta

100%

1.6 Tillkomna byggrätter för bostäder (m2) i antagna detaljplaner som innebär en förtätning

5 022

1.7 Kvadratmeter jordbruksmark i antagna detaljplaner som har fått ändrad användnig
1.7 Kvadratmeter jordbruksmark som tagit i anspråk i beviljade bygglov och
förhandsbesked
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0
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Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping

Gestaltad livsmiljö
Byggnadsnämnden har ett viktigt
ansvar för den gestaltade livsmiljön i
Falköpings kommun. Detta berör
både planläggning och bygglovhantering.
Det pågår arbeten med flera
detaljplaner inom områden med
kulturhistoriskt värdefulla byggnader där särskild
hänsyn och beaktande har tagit till den omgivande
och befintliga miljön. Det handlar både om att
skydda den värdefulla bebyggelsen som finns inom
planområdena men även om att anpassa
tillkommande bebyggelse till befintlig miljö för att
inte negativt påverka eller skada omgivningen. Detta
görs bland annat genom kulturhistoriska utredningar
om specifika byggnader och genom att studera
tillkommande volymer i 3D-program samt genom att
studera siktlinjer och viktiga stråk. Som underlag till
bedömningarna av påverkan på riksintresse och
kulturmiljö används befintligt kunskapsunderlag.
De pågående detaljplanerna där särskild hänsyn
tagits till kulturmiljön är Sankt Göran 23, Körsbäret
1 samt Sankt Botvid 15.

Under perioden har den gestaltade livsmiljön, främst
med hänsyn till kulturmiljön, varit avgörande i 9
beslut om bygglov samt 2 beslut om
förhandsbesked.

Planeringsberedskap
Under perioden har nämnden beslutat om två
planbesked som innebär förtätning och
stadsdelsutveckling i ett centralt läge. Detta visar att
det fortsatt finns efterfrågan på planlagd mark.
Under perioden har tre detaljplaner antagits varav
två omfattade en fastighet i Floby som möjliggör för
bättre nyttjande av befintlig bebyggelse. Den tredje
detaljplanen innebär förtätning av en centralt
belägen fastighet med möjlighet till uppförande av
flerbostadshus i flera våningar.
Från årsskiftet och fram till och med sista april har
bygglov beviljats för 10 enbostadshus och 16
lägenheter i flerbostadshus.

Dagvatten
I samtliga detaljplaner beskrivs dels den tekniska
försörjningen av dagvattenhantering men även
eventuell risk för översvämning vid skyfall eller
påverkan på områden nedströms.

BYGGNADSNÄMNDENS DELMÅL, MÅL 2

UPPFÖLJNING

2.1 I Falköpings kommun ska det finnas en god planeringsberedskap med färdiga
detaljplaner för bostäder
2.2 Gestaltad livsmiljö ska vara i fokus för byggnadsnämndens verksamhet
2.3 En god dagvattenhantering ska vara en naturlig del av planläggningen
KOMMUNIKATIVA INDIKATORER, MÅL 2

PERIOD

2.1 Antal bostäder i antagna detaljplaner för en- och tvåbostadshus
2.1 Antal BTA (m2) bostäder i antagna detaljplaner för flerbostadshus
2.1 Antal bostäder i beviljade bygglov
2.2 Antal bygglovsärenden där gestaltad livsmiljö har varit avgörande för beslutet
2.3 Planlagd volym avsedd för dagvattenhantering i antagna detaljplaner (m3)

0
8 580
26
11
0
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Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas

Planeringsberedskap
Under perioden har två nya
detaljplaneuppdrag i form av
planbesked beslutats av nämnden.
Detta visar att det fortsatt finns
efterfrågan på planlagd mark.
Två av ansökningarna gäller
stadsdelsutveckling som kan leda
till förtätning i form av bostäder men även andra
användningar nära centrum.

Under perioden har tre detaljplaner antagits varav
två omfattade en fastighet i Floby som möjliggör för
bättre nyttjande av befintlig bebyggelse. Den tredje
detaljplanen innebär förtätning av en centralt
belägen fastighet med möjlighet till uppförande av
flerbostadshus i flera våningar.

Dialog
Under årets fyra första månader har inget resultat
från någon kundundersökning (NKI eller Insikt)
redovisats.

BYGGNADSNÄMNDENS DELMÅL, MÅL 3

UPPFÖLJNING

3.1 I Falköpings kommun ska det finnas en god planeringsberedskap med färdiga
detaljplaner för olika typer av verksamheter för näringsliv
3.2 Bygglovssökande inom näringslivet ska vara nöjda med handläggningen
KOMMUNIKATIVA INDIKATORER, MÅL 3

PERIOD

3.1 Tillkomna byggrätter för verksamheter för näringsliv (m2) i antagna detaljplaner

0

3.2 Nöjd kundindex (NKI) i servicemätningen

0

3.2 Insikt (avser företagens uppfattning)

0
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Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande
med en tillitsbaserad styrning

Service och tjänster
Falköpings kommun ska erbjuda
service och tjänster av hög kvalitet.
Detta innebär att kommunens
invånare och näringsliv erbjuds ett
gott bemötande, hög tillgänglighet
och delaktighet i kontakt med
kommunens verksamheter.
Verksamheten arbetar kontinuerligt med att erbjuda
ett gott bemötande, hög tillgänglighet och god
information i kontakt med nämndens
myndighetsutövning. Servicen ska ges med ett aktivt
och rättssäkert förhållningssätt.
En processkartläggning och översyn av
byggenhetens rutiner har under våren påbörjats.

Rättsäkerhet

Tillitbaserad styrning
Byggnadsnämndens verksamhet ska genomsyras av
tillit i styrkedjan. Tilliten bygger bland annat på
kunskap, öppenhet och integritet.
Utifrån den nya organisationen på
stadsbyggnadsavdelningen som trädde i kraft hösten
2021, har det skapats grundförutsättningar för en väl
fungerande ledning och styrning som ska
kännetecknas av professionalitet, respektfullt
bemötande och dialog.
Arbetet med att skapa en tydlig och gemensam
helhetsbild kring mål och uppdrag som ska resultera
i en distinkt ansvarsfördelning och ett klart
beslutsmandat, har påbörjats. Som ett led i detta
arbete har alla medarbetare involverats i utformning
och uppföljning av verksamhetens mål.

Under perioden har ett beslut om förhandsbesked, ett
beslut om bygglov samt tre beslut om
sanktionsavgifter överklagats till Länsstyrelsen.
Inga detaljplaner har överklagats under perioden.
I ett av de överklagade sanktionsärendena har
Länsstyrelsen upphävt nämndens beslut och
återförvisat ärendet för vidare handläggning på
grund av att ärendet inte hade kommunicerats på rätt
sätt innan beslut.
Av tidigare överklagade ärenden har ett beslut om
beviljat rivningslov fått laga kraft då klagande inte
fick prövningstillstånd hos Mark- och
miljööverdomstolen. Ett beslut om positivt
förhandsbesked samt ett nekat bygglov har
överklagats vidare till Mark- och miljödomstolen
efter Länsstyrelsens avslag.
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BYGGNADSNÄMNDENS DELMÅL, MÅL 4

UPPFÖLJNING

4.1 En hög servicegrad ska hållas mot alla sökande
4.1 Hantering av ärenden ska vara rationell och rättssäker
KOMMUNIKATIVA INDIKATORER, MÅL 4

4.1 Andel ärenden som får bekräftelse på mottagen lovansökan/anmälan inom tre
arbetsdagar (gäller samtliga ärenden)
4.1 Antal genomförda tekniska samråd
4.1 Andel fattade beslut i bygglovsärenden inom 0-4 veckor
4.1 Antal upprättade nybyggnadskartor
4.2 Andel fattade beslut i anmälningsärenden inom 0-4 veckor

PERIOD

100 %
23
67 %
5
97 %

4.2 Andel fattade beslut i bygglovsärenden (inkl. förhandsbesked) inom 10 veckor

100 %

4.2 Genomsnittlig handläggningstid från inkommen ansökan om bygglov till beslut

43 dagar

4.2 Genomsnittlig handläggningstid från planuppdrag till beslut om samråd
4.2 Genomsnittlig handläggningstid från planuppdrag till beslut om antagande
4.2 Genomsnittlig handläggningstid från inkommande planbesked till beslut

7,6 månader
16,6 månader
2,5 månader

4.2 Andel överklagade/överprövade antagna detaljplaner till första instans

0

4.2 Antal bygglovsärenden som överklagas till första instans (länsstyrelsen)

4

4.2 Andel strandskyddsärenden som upphävs av länsstyrelsen

0
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Kommunens uppföljningsarbete
Kommunens uppföljningsarbete
Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv
verksamhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella
och lokala politiska mål, kommunala styrdokument
och ekonomisk tilldelning genom budget.
En framgångsfaktor är att skapa en fungerande
styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i den
kommunala 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 gemensam struktur i uppföljningsprocessen. Arbetet är
långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och
systematik samt skapa förutsättningar för en helhetsbild 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
måluppfyllelse, trender och utfall för indikatorer,
uppföljning av styrdokument och effekter av olika
insatser. Syftet är att få en så övergripande och
trovärdig bild som möjligt av hur kommunen klarar
sitt uppdrag och vilken effekt olika kommunala
satsningar har.

har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan
författning som gäller för verksamheten genomförs
internkontroll. Nämnden ser till att den interna
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Byggnadsnämnden får regelbundna rapporter om:
 Aktuellt planläge
 Aktuellt läge med lov- och anmälningsärenden
 Aktuellt läge med tillsynsärenden
 Nämndens ekonomi
 Fattade delegationsbeslut

Vid resultatredovisning presenteras bedömning av
måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsområden. Kommunen redovisar också viktiga
förutsättningar som krävs för att bidra till
utveckling.
Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan
kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa
möjliga underlag finns inför kommande
beslutsprocesser.

Nämndens uppföljningsarbete
Efter varje tertial upprättar byggnadsnämnden en
verksamhetsrapport som omfattar en beskrivning av
verksamheten och viktiga händelser under den
aktuella perioden. I verksamhetsrapporten redovisas
även måluppfyllelsen avseende nämndens
verksamhetsmål.
För att säkerställa att verksamheten bedrivs i
enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige
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Verksamhetsuppföljning

Uppförljning av nämndens
verksamhetsuppföljning
Som en följd av händelserna i omvärlden har priser
på byggmaterial ökat kraftigt. Detta i kombination
med stigande räntor kommer sannolikt att påverka
byggnations takt. Verksamheten har så länge inte
märkt av dessa effekter.
Under den aktuella perioden har det pågått fortsatt
intensivt arbete med fysiskplanering och
myndighetsutövning enligt plan-och bygglagen.
Verksamheten har kännetecknats av hög
ambitionsnivå för att uppnå de fastställda målen. I
syftet att skapa förutsättningar för att Falköpings
kommun ska bli en attraktiv kommun, har
verksamheten prioriterat arbetet med att öka
bostadsbyggandet och möjliggöra
företagsetableringar och övrig samhällsservice.
Verksamhetens utvecklingsarbete har dominerats av
möjligheterna med teknikutveckling och
digitalisering. Det nya lagkravet om digitalisering av
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detaljplaner, som trädde i kraft den 1 januari 2022,
har påverkat arbete med fysisk planering som får
ställa om och införa ett nytt arbetssätt.

Förväntad utveckling
Arbetet med fysisk planering förväntas fortsätta med
hög intensitet.
Antal inkomna lovärenden kan minska i förhållande
till förra året.

planeringsförutsättningar

Personaluppföljning

Uppföljning av nämndens
personalplanering

I stort sätt är alla yrkesgrupper inom verksamheten
svårrekryterade.

Byggnadsnämndens tjänstemannastöd består av
stadsbyggnadsavdelningen som lyder under
kommunstyrelsen och
kommunledningsförvaltningen. Byggnadsnämnden
anser dock att det är av största vikt att avdelningen
kan rekrytera och behålla kompetent personal så att
verksamheten kan bedrivas med kontinuitet och
kvalitét. Vissa tjänster på stadsbyggnadsavdelningen
arbetar direkt mot byggnadsnämnden och vissa
direkt mot kommunstyrelsen. Merparten av
tjänsterna är riktade både mot byggnadsnämnden
och kommunstyrelsen. Antal tjänster på
stadsbyggnadsavdelningen är 27.

Hantering av risk

Personalplanering
Alla tjänster på avdelningen är tillsatta. Under den
aktuella perioden är en medarbetare föräldraledig på
heltid och för att få verksamheten att fungera är en
tidsbegränsad tjänst tillsatt för denna befattning. En
medarbetare är sjukskriven under april månad.

Det är viktigt att personalen kontinuerligt får
möjlighet till kompetensutveckling, för att följa
utveckling inom området och förändringar på
lagområden.
Samverkan mellan chef och medarbetare sker genom
tät löpande dialog och avstämningar.
Arbetsplatsträff genomförs en gång per månad och
veckoavstämningar för avdelningen en gång per
vecka.
Under mars månad genomfördes skyddsronder för
organisatorisk och social arbetsmiljö, fysisk
arbetsmiljö och digital arbetsmiljö. Inkomna
synpunkter har diskuterats och behandlats av
avdelningens ledningsgrupp i april. Förslag till
åtgärder och handlingsplan för uppföljning för att
förbättra arbetsmiljön kommer att presenteras på
arbetsplatsträff i maj månad.

Kompetensförsörjning
Under perioden januari- april 2022 blev flera tjänster
tillsatta; två planarkitekter, en planstrateg, en
bygglovsingenjör och en byggnadsinspektör.
Introduktion av nyanställda har väsentligt påverkat
verksamheten och arbetsfördelningen.

Personalplaneringsmässiga risker och
osäkerheter i verksamhetsplanen
Den stora utmaningen är att rekrytera och behålla
kompetent personal. En utmaning är även att fördela
resurser och organisera verksamheten. Detta behövs
för att kunna arbeta strukturerat såväl med
strategiska uppdrag från kommunstyrelsen som med
myndighetsutövning på uppdrag av byggnadsnämnden.
Svårigheter att rekrytera och bibehålla
nyckelkompetens
Arbetsmarknaden är mycket rörlig och många yngre
vill prova nya befattningar inom branschen, vilket
gör att anställningsperioderna ibland blir korta.
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Ekonomiska rapporter
per april 2022
Byggnadsnämnden
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Ekonomiskarapporter
Verksamhetsrapport
VERKSAMHETSRESULTAT
(tkr)

UTFALL
2021-04

UTFALL
2022-04

BUDGET
2022

PROGNOS
2022

PROGNOSAVVIKELSE

241 885

251 149

755 000

755 000

0

3 109

3 170

245 000

245 000

0

244 994

254 319

1 000 000

1 000 000

0

Verksamhetsområden
Arvoden Byggnadsnämnden
Externa kostnader
NÄMNDS VERKSAMHETSRESULTAT

Ekonomiska förutsättningar
Tilldelad ekonomiska resurser för 2022-2024
Byggnadsnämndens budget omfattar byggnadsnämndens egna kostnader i form av politikerarvoden, reseersättningar, mobilabonnemang m.m.
Byggnadsnämnden har inget personalansvar och
ingen verksamhetsbudget, utan detta ligger på
kommunstyrelsen.
Byggnadsnämnden har tilldelats en budgetram på
1000 tkr som är avsedda för byggnadsnämndens
egna kostnader i form av politikerarvoden och
politikers omkostnader.
Byggnämndens resultat för april 2022 visar en
positiv avvikelse med 79 tkr.
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Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd under år 2022
Byggnadsnämnden är en myndighetsnämnd och
ansvarar för kommunens verksamhet enligt planoch bygglagen (PBL, 2010:900) med undantag för
den översiktliga planeringen. Byggnadsnämnden
utför också arbete i enligt med bestämmelser i
reglemente för byggnadsnämnden, antaget av
kommunfullmäktige den 24 februari 2020, § 42.
Inga uppdrag som kommunfullmäktige beslutade
om i Flerårsplan för år 2022-2024 är destinerade till
byggnadsnämnden.
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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. Delårsrapporten syftar också tydliggöra att mål och ambitioner samspelar med de resurser som kommunen
avsatt i verksamhetsplanen. Verksamhetsrapporten
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 uppdrag 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 uppföljningar vid första tertialen, delårsbokslutet i augusti
och årsbokslutet.

Nämndens uppdrag
Nämndens ambition är att förvaltningen ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare. Förvaltningen ska
arbeta med medarbetarskap och ledarskap som bygger på goda relationer, ansvar, tydlighet och utveckling. Satsningar görs för att få en bra arbetsmiljö avseende lokaler, maskiner och redskap. All personal
erbjuds heltidsanställning.
Nämnden tar hänsyn till barnkonventionen i den
verksamhet och de ärenden som påverkar barn och
unga.
SKATTEFINANSIERAT
Park/Gata
Uppdraget är att förvalta och underhålla kommunens
allmänna platsmark som gator, parker och torg samt
att företräda kommunen som väghållare och vara ansvarig för frågor knutna till trafiklagar och trafiksäkerhet på kommunens gator.
Avdelningen projekterar, projektleder och anlägger
kommunens infrastruktur som gator och VA-nät,
förvaltar och projektleder utbyggnad av kommunens
ägda järnvägsspår och kommunens flygplats. Avdelningen ansvarar för att genomföra kommunens
mark- och exploateringsinvesteringar vid an-läggning på allmänplats mark. Avdelningen ansvarar för
kommunens operativa del av kollektivtrafik-arbetet.
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Park/Gata handlägger torghandel och vår- och höstmarknad, bidragsgivning för enskilda vägar och belysningsföreningar samt ansvarar för kommunens
transportcentral. I avdelningens ansvar ingår även
yttre fastighetsskötsel av kommunens fastigheter
samt transporter inom kost och avfallsåtervinning
från fastighet.
Kost
Tillagning och servering av måltider till förskola,
skola, gymnasium och äldre både inom särskilt och
ordinärt boende.
Fastighet
Lokalförsörjning och lokalförsörjningsplan för kommunens verksamheter. Förvaltning, drift, underhåll
och fastighetsskötsel av kommunens fastigheter samt
verksamhetsservice.
Projektledning och projektering av kommunens fastighetsprojekt. Inhyrning av externa lokaler. Ansvarar för samtliga hyreskontrakt. Ansvarar för brandoch inbrottslarm i lokaler med kommunal verksamhet.
Städ
Städning i kommunens ägda och inhyrda fastigheter
där det bedrivs kommunal verksamhet.
Övrig verksamhet
Kansli med gemensam administration, nämndarbete,
reception/växel och administration av borgerlig vigsel.
Renhållning, huvudmannaskap för verksamheten
som verkställs av kommunförbundet Avfall & återvinning Skaraborg (A&ÅS).
Sluttäckning av deponier.
Rådet för funktionshinderfrågor är organisatoriskt
knutet till tekniska nämnden, som ansvarar för ordförande, sekreterare och kansliservice. Rådet är ett
organ för samråd och information mellan kommunen
och företrädare för de handikappades riksorganisationer inom kommunen.
TAXEFINANSIERAT
VA-avdelning
Huvuduppdrag är att uppfylla de krav som finns på
VA-huvudmannen enligt Lagen om allmänna vattentjänster (LAV). I praktiken betyder det leverans av
dricksvatten, samt omhändertagande av spillvatten
och dagvatten för normal hushållsanvändning inom
beslutat verksamhetsområde för VA. Förutom upp-

inledning

drag enligt LAV, utför VA-avdelningen drift av biogasanläggning, samt försörjer andra aktörer och föreningar med kommunalt VA som finns utanför kommunal huvudmannaskap (brandvatten, industrier,
föreningar).
Biogas
Behandling av matavfall genom rötning för att producera biogas för uppgradering till fordons gas. Ef-

terbehandla rötresten till ett fullvärdigt jordförbättringsmedel som återförs i kretsloppet.

Organisation
Nämndens verksamhet delas upp i verksamheter finansierade av skattemedel samt VA-kollektivet som
är en balansräkningsenhet och finansieras via taxor.
Biogasen finansieras i dagsläget av både externa intäkter och skattekollektivet.

Kommunal verksamhet via
avtalssamverkan

Kommunal verksamhet via privata
utförare

Tekniska nämnden berörs av de avtal som Kommunstyrelsen tecknat om avtalssamverkan med Avfall och återvinning Skaraborg (A&ÅS), Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS) samt Skaraborgs
vatten.

Inom park/gata avdelningen finns det avtal om att
utföra kommunal verksamhet inom områdena:





Vinterväghållning i Falköpings ytterområden, avtal finns med Carlgrens Entreprenad och transport AB, Josefssons gräv i
Åsarp AB, Danielssons lantbruk i Odensberg AB samt några mindre firmor.
Driftsavtal för skötsel av flygplatsen med
Marcbro AB.
Avtal med Falbygdens energi AB om drift
av offentlig belysning.
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Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning
Omvärldsförändringar som påverkat
verksamheten
Park/Gata
Det oroliga världsläget i spåren från pandemin,
krigsläget i Ukraina och omställningar för klimatanpassningar har stor påverkan på park/gatas verksamheter. Framförallt har bränslepriserna stigit kraftigt
men även byggmaterial och halkbekämpningsflis.
Förutom ökade inköpspriser har även leveranstider
påverkats negativt.
Kost
Effekterna av pandemin i termer av ett svikande antal serverade måltider ser ut att plana ut. Drygt 1,5%
fler ätande under den första tertialen i förhållande till
samma period förra året.
Kostavdelningens ekonomi drabbas hårt av världsläget då livsmedelspriserna avsevärt stiger. I månadsskiftet april – maj är prognosen en prisstegring på
4 % generellt för resten av året. Detta blir cirka en
miljon kronor i reella pengar. Leverantörerna har
dock möjlighet att göra ytterligare två prishöjningar
under innevarande år, vilket gör att sannolikheten är
mycket stor för ytterligare prishöjningar. Det förefaller också finnas en risk för att vissa livsmedel inte
kommer att kunna levereras.
Fastighet
Material-, media- samt drivmedelspriser har ökat
kraftigt under första kvartalet 2022 på grund av
bland annat händelseutvecklingen i Ukraina.

lönsamhet negativt. Gödselpriserna har ökat med stigande råvarupriser vilket medfört ökad efterfrågan
på biogödsel. Biogödseln är certifierad som EU-ekologisk gödsel och bör gå att kontraktera till högre
pris än tidigare.

Kommunfullmäktiges övergripande mål
och Agenda 2030
Falköpings kommuns prioriterade mål hänger tätt
ihop med Agenda 2030 och har i stora drag samma
målsättning. Agenda 2030 består av 17 globala mål
för hållbar utveckling som berör oss alla. De globala
målen syftar till att utrota fattigdomen, stoppa klimatförändringarna och skapa trygga och fredliga
samhällen. För att stärka styrkedjan gör kommunen
en koppling mellan de globala målen och de lokala
kommunala målen vilket går att utläsa både genom
ikonerna i början av varje mål men också i den löpande måltexten.
Tekniska nämnden arbetar mot alla fyra målen.
Nämndens arbete med de globala målen enligt
Agenda 2030 sker såväl i de dagliga som strategiska
processerna inom förvaltningen. Nedan beskrivs
några exempel på detta.
Kostavdelningen har fortsatt fokus på de klimatlöften som kommunen avgett inom ramen för ”Agenda
2030 – Västra Götaland ställer om”.

VA-avdelning
Kriget i Ukraina påverkar omvärlden och förändrar
förutsättningarna även i Sverige. Länsstyrelsen har
redan i december annonserat en möjlig brist på kloridbaserade kemikalier som används vid vatten- och
avloppsrening. Än råder det inte någon brist men
priserna på alla kemikalier stiger och flera leverantörer har annonserat om prishöjningar. De ökande elpriser påverkar avdelningens kostnader negativt.

Målet för det klimatavtryck som den inköpta mängden livsmedel avger är uppnått, men det krävs fortsatt arbete då förståelsen för de åtgärder som vidtagits är lågt, främst inom skolans verksamhet.

Upprustning av det civila samhället för att bättre
klara av kris och krig påverkar VA avdelningen. Avdelningen arbetar med att rusta upp gamla vattentäkter samt upprätta en nöd- och reservvattenplan som
stöd i kris.

Kommunens val att delta i Världsnaturfondens aktivitet ” One planet city challenge” där temat för år
2021 0ch 2022 är ”Mat inom planetens gränser”.
Kostavdelningen tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen och miljöstrategen var tänkta att
ha ett gemensamt projekt men detta fick tyvärr läggas ned då samarbetspartner inom barn- och utbildningsförvaltningen saknades.

Biogas
Konkurrensen om matavfall och andra rötbara substrat är fortsatt hög vilket påverkar verksamhetens
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Visionen är 100 % nöjda matgäster!
Att arbeta med matsvinnet kräver också ett utökat
samarbete och dialog med de verksamheter som
kostavdelningen servar med måltider.

Verksamheten har gott stöd i flerårsplanen där det
tydligt framgår att kostavdelningen ska föregå med
gott exempel och fatta modiga beslut.
Städavdelningen tar dagligen hand om avfall från
verksamheterna. En förutsättning för cirkulär ekonomi är ett fortsatt arbete med att ändra beteende när
varor tjänat ut så att de sorteras och inte hamnar
bland de osorterade soporna. Att varje verksamhet
sorterar sitt avfall på ett korrekt sätt är viktigt för att
kommunen ska minska sin volym av osorterade sopor.
Inom avdelningen minimeras användning av kemikalier, impregnering görs för städklara moppar/dukar och kemikaliefria metoder används där möjlighet
finns.
Tecknade avtal av städkemikalier och material är ett
viktigt instrument för att minska kommunens negativa miljöpåverkan. Städavdelningens transporter
samordnas genom aktuella beställningsrutiner.

Händelser av väsentlig betydelse
Park/Gata
Park/gata har haft ett flertal ramavtal där avtalstiden
löpt ut och nya upphandlingar varit nödvändiga.
Detta är på områden såsom vinterväghållning, entreprenadarbeten mark, lastbilstransport och asfalt. Utvärdering och avtalstecknande för dessa upphandlingar kommer ske under nästa tertial och utfallet
kommer få en stor påverkan på både drift- och investeringskostnader.
Kost
Under våren är kostavdelningen ute och utbildar omsorgspersonalen på alla avdelningar inom äldreboende i kommunen. Utbildningen är kring näringsbehov hos äldre.
En kökschef och verksamhetens biträdande kostchef
har valt att lämna verksamheten efter sommaren.
Detta har föranlett en intern diskussion om hur verksamheten ska organiseras för att bli mer effektiv
men ändå kunna nå sina mål.
Fastighet
Nya ramupphandlingar har börjat gälla för hantverkstjänster samt konsulttjänster. Projekten fortsätter enligt plan men slutpriser påverkas kopplat till
händelseutvecklingen i omvärlden.
Internhyror för 2023 är i slutfas för att därefter lämnas vidare till budgetberedningen.

Under hösten 2021 genomfördes lekplatsbesiktningar på kommunens skolor och förskolor. Detta
har resulterat i ett omfattande arbete med att både
iordningställa akuta fel men även att skapa en långsiktig underhållsplan för lekplatserna.
Skyddsrumsåtgärder fortsätter enligt plan. Under
första tertialen har en rensning genomförts på 17 av
de 33 skyddsrum som kommunen ansvarar för.
Städ
Det så kallade ”pilotprojekt” där Kultur- och fritidsförvaltningen har städansvaret för idrottshallar förlängs och fortsätter även 2022. Det har inte gått göra
en utvärdering pga. pandemin för 2021. Uthyrning
och användandet av lokaler har inte varit som det
normalt brukar vara. Dock bidrar det fortsatt till en
osäkerhet för hur städavdelningens personalstyrka
och/eller rekryteringar blir framöver.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har haft i uppgift att
kommunens skyddsrum ska fungera. Det har i sin tur
medfört att städavdelningen städat de aktuella
skyddsrummen efter att verksamheterna har tömt
dessa.
VA-avdelning
Upprustning av reservvattentäkter pågår. Först på tur
var Floby där det under våren renoverades rör och
själva vattentäkten. Täkten kommer snart att vara
klar för att kunna tas i drift vid bortfall av ordinarie
vattenförsörjning. Näst på tur är Åsarps reservvattentäkt.
Under våren upphandlades en konsult som ska
hjälpa till med att ta fram en nöd- och reservvattenplan. Kommunen har sökt bidrag från länsstyrelsen
för genomförande av planen, dock har ansökningen
inte behandlats än.
Arbete med informationssäkerhet och säkerhetsskyddsanalys på avdelningen pågår. Riskanalys avseende elbortfall är under framtagande.
En läckdrabbad matarledning till Kinnarp har delvis
renoverats under våren. Ledningen låg i dåliga
markförhållanden och rostangreppen var betydliga
vilket innebar att 500 meter av ledningen byttes ut.
Nya vattenmätarbrunnar med flödes- och tryckmätning installerades, vilket underlättar övervakning av
dricksvattennätet.
Arbetet med pumpning av spillvatten från Kättilstorp via Vartofta till Falköping är i slutfasen. Under
våren byggdes en ny pumpstation mellan Vartofta
och Kättilstorp. Under kommande dagar kommer
provpumpning av spillvatten från Kättilstorp att ske.
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Det som återstår är arbete på Gyllensvaans samt
mindre saneringen i Kättilstorp.
På avdelningen har ett energioptimineringsprojekt
utförts genom läcksökning av tryckluftssystemet för
att spara på energi. Renovering av biologisk rening
(linje med aktivslam) planeras till sommar 2022.
Detta kommer att bidra till både energieffektivisering och minskade elkostnader samt bättre reduktion
av kväve i reningsprocessen.
Biogas
Avtalet med Göteborg Energi om leverans av rågas
för uppgradering till fordonsgas har upphört från den
10 januari och uppgraderingsanläggningen har övergått i kommunens ägo. Förändringen innebär att
kommunen tecknat avtal med Fordonsgas Sverige
om leverans av uppgraderad biogas. Ekonomiskt
medför det högre ersättning för biogasen samt att
hela produktionsstödet från Energimyndigheten betalas ut till verksamheten och slipper delas mellan
rågasproduktion och ägare av uppgraderingen.

6 I TEKNISKA NÄMNDEN I VERKSAMHETSRAPPORT PER APRIL 2022

Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping

Det är människorna som skapar ett hållbart samhälle
Ett socialt hållbart Falköping skapas tillsammans
med kommuninvånarna. Medborgardialog är av
central betydelse i kommunens arbete med de övergripande målen och mot visionen.
En förutsättning för att uppnå visionen av Det goda
livet är att Falköpings kommun är en trygg plats att
leva och bo på.
Den faktiska och den upplevda tryggheten skapas
genom möten mellan människor och när relationer
byggs.

Delmål: att förvaltningen har riktade kommunikationsaktiviteter varje år för att öka dialogen med
medborgarna.

Aktiviteter:
Fastighetsavdelningen meddelar att inga nya lekplatser har anlagts under första kvartalet 2022, däremot
har flera åtgärder genomförts i syfte att skapa trygga
och säkra lekplatser. Vid varje om- och nybyggnation har fastighetsavdelningen en dialog med verksamheten, som när barnen är små många gånger får
företräda barnens intressen. Park/Gata har inte byggt
eller planerat någon lekplats under detta första
tertial.

Förebyggande insatser barn och unga
I arbetet med social hållbarhet ska förebyggande insatser för barn och unga prioriteras. Det handlar
om tidiga insatser och ett långsiktigt perspektiv för
att kommunen ska växa och utvecklas

Aktiviteter:
Under våren har en hel del hänt. Park/Gata är delaktiga i projektet för ett tryggare Ranten samt arbetet
med att utveckla Dotorpsområdet för ett bättre föreningsliv. Kostavdelningen har i januari träffat representanter för Falköpings lokalförening av Rädda
Barnen, en grupp som nu har fokus på skola/elevhälsa. Förutom detta för kostavdelningen dialog med
medborgarna via sociala medier. VA-avdelningen
hade under april kommunens Instagram-konto i en
vecka. Under året kommer avdelningen att gå igenom innehållet på sin hemsida för att uppdatera informationen som finns där. Fastighetsavdelningen
har framför allt en indirekt dialog med medborgarna
via dialogen med verksamheterna, som hyr kommunens lokaler, och som har den direkta kontakten med
medborgarna.

Delmål: att barn får inflytande när lekplatser nyanläggs eller förnyas i större omfattning

Delmål: att genom skolmåltiderna, på ett positivt
och naturligt sätt, främja en hälsosam livsstil, och
lära elever om hur vår livsmedelskonsumtion påverkar hälsa och miljö.
Aktiviteter:
Kostavdelningen föregår, genom skolmåltiderna,
med gott exempel till folkhälsa genom att systematiskt servera måltider som främjar en god och jämlik
hälsa.

Utöver ovanstående delmål:
Aktiviteter:
Arbete med att skapa säkra skolmiljöer är ett pågående arbete. I dagsläget har fastighetsavdelningen
en dialog med barn- och utbildningsförvaltningen
gällande högstadie centrum och vilka åtgärder som
är lämpliga för att skapa social hållbarhet.
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Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping

Falköpings kommun ska vara en bra plats att bo,
verka och leva på - en plats där medborgarna känner stolthet
En god boendemiljö med tillgång till fina naturvärden och attraktiva miljöer ökar Falköpings kommuns attraktionskraft. Kommunen ska därför vara i
framkant och i ständig rörelse och samtidigt förstärka det som är unikt för Falköping. Kommunen
vinner på att samverka, skapa nätverk och mötesplatser för att åstadkomma detta.

Delmål: att verka för att det finns bra och tillgängliga ytor för rekreation i kommunen.
Aktiviteter:
Park/Gata har tagit fram en ny blomsterplan för
2022 under vintern och den ska verkställas under
året. Detta innebär ett nytt sätt att skapa attraktiva
miljöer för invånare och en större attraktionskraft.
Blomsterplanen syftar till att ha ett gemensamt gestaltningsuttryck som kan varieras från år till år.
Blomsterplanen har till uppdrag att skapa gestaltade
miljöer i Falköping såväl som övriga tätorter i kommunen.

Värdeskapande stads- och landsbygdsmiljöer
För att stärka attraktiviteten ska kommunen arbeta
för att försköna stads- och landsbygdsmiljöerna och
därmed göra det offentliga rummet till en nära,
trygg och inspirerande miljö med mötesplatser.

Delmål: att det ska finnas välskötta grönytor som
kan fungera som naturliga mötesplatser.
Aktiviteter:
För Park/Gata fortsätter arbetet med att ta fram en
ny grönstrukturplan och målsättningen är att den
ska vara framtagen i slutet av 2022. I dagsläget pågår en rekrytering för den inventeringen som måste
göras. Denna rekrytering har visat sig vara svår att

8 I TEKNISKA NÄMNDEN I VERKSAMHETSRAPPORT PER APRIL 2022

få till och fundering finns om att istället upphandla
en konsult för detta arbete.

Delmål: att befintliga och tillkommande byggnader
sköts med framförhållning för att säkerställa en bra
livslängd och trevliga fungerande lokaler över tid.
Aktiviteter:
Vid projekteringar av nya byggnader är fastighetsförvaltare och driftschef med för att lämna synpunkter på materialval och olika lösningar för att
fastigheten ska kunna skötas på ett bra sätt över tid
och säkerställa bra lokaler till de olika verksamheterna.
För det befintliga fastighetsbeståndet arbetar fastighetsförvaltarna aktivt med rullande femårsplaner för
det planerade underhållet med samma syfte.
Städavdelningen arbetar långsiktigt för en bra städning av lokalytor för att bibehålla bra livslängd på
slitytor etc.

En hållbar kommun med goda kommunikationer
Attraktiviteten för landsbygdsboende ska stärkas ytterligare genom fortsatta satsningar på utveckling
av infrastruktur.
Kommunen ska bidra till att minska klimatpåverkan
och skapa ett hållbart energisystem som bygger på
lokala och förnybara resurser och aktivt arbeta
med hållbara livsstilar. Falköpings kommun ska
vara en fossilfri kommun år 2030.

Delmål: att trygga färdvägar för gångtrafikanter
och cyklister ska främjas.
Aktiviteter:
Park/Gata har under första tertialen 2022 startat ett
projekt för att skapa trygga gång och cykelvägar till

Mössebergsskolan. Detta kommer att följas upp under året med ytterligare projekt längs med Danska
vägen.

Delmål: att kommunens byggnader ska konverteras/byggas om till fossilfri uppvärmning
Aktiviteter:
Fastighetsavdelningen arbetar aktivt med att konvertera om kommunens byggnader vid varje projekt. Idag har fastighetsavdelningen konverterat
över 90% av kommunens fastigheter till fossilfri
uppvärmning. Endast nio fastigheter återstår att åtgärda. Nu under våren har avdelningen börjat titta
på lösningar för Gudhemsskolan, Odensbergsskolan
och Katarinagården.

landsbygdsmiljöer. Att ha en bostad i en väl fungerande boendemiljö ökar möjligheterna att klara
andra delar såsom utbildning, arbete och fritid.
För att vara en attraktiv kommun att bo i ska kommunen ta vara på samspelet mellan stad och land.
Landsbygdens värden i form av naturskönt boende,
företagande, rekreativa kvaliteter och ekosystemtjänster ska samspela med de olika tätorternas service, handel och kommunikationsmöjligheter. Naturens värden, den biologiska mångfalden och resurser skapar en levande landsbygd när de tas tillvara
och utvecklas.

Delmål: att tillsammans med andra förvaltningar
verka för att skapa fungerande boendemiljöer avseende infrastruktur och utomhusmiljö.
Aktiviteter:

Delmål: att förvaltningens fordonsflotta/maskinpark ska konverteras till fossilfri drivning
Aktiviteter:
Park/Gata har inte vidtagit några åtgärder under
första tertialen 2022. Detta då arbetet innebär att
många beslut måste fattas initialt då nödvändig infrastruktur saknas i form av till exempel laddstolpar. Beslut om finansiering saknas för finansiera inköp av fordonen, anläggandet av laddstolpar samt
eventuella merkostnader i driften.
Fastighetsavdelningen påtalar att den största delen
av avdelningens fordon går idag på bensin och diesel. En liten del går på biogas. Avdelningen arbetar
för att konvertera fordonsflottan löpande i syfte att
uppnå målet.
VA-avdelningens fordonsflotta består mest av arbetsfordon som idag går på bensin och diesel samt
två personbilar som går på gas/bensin.
Både fastighetsavdelningen och VA-avdelningen
efterfrågar och avvaktar bearbetning av konkreta
krav vid upphandling och leasing av fordon i enlighet med kommunens klimatstrategi.

Attraktiva stads- och landsbygdsmiljöer med bra
bostäder
Människan ska vara utgångspunkt i samhällsbyggandet och medborgarnas kvalitativa värden ska
sättas i fokus i skapandet av attraktiva stads- och

Det nya bostadsområdet på Fåraberget, etapp 2B,
som påbörjades under 2021 av Park/Gata har under
våren färdigställts vad det gäller infrastrukturen.
Det som återstår är asfaltläggning som kommer att
ske under året. Etappen innehåller ca 40 småhustomter, flerbostadshus och en förskola.
VA-avdelningen har fått LONA bidrag för att
bygga nya våtmarker i Vartofta. Våtmarken ska
hantera dagvatten från Vartofta samhälle och är en
del av projektet med reinvestering av VA-nät samt
upprustning av samhället inför förändrat klimat.

Delmål: att ta tillvara matavfall samt restprodukter
från jordbruket, för att skapa biogödsel och biogas
för att värna miljön och människors hälsa samt bidra till en levande landsbygd.
Aktiviteter:
Biogasanläggningen tar emot och behandlar matavfall från Falköping, Skara, Vara, Herrljunga och
Vårgårda därutöver rötas matavfallsslurry från Göteborgsområdet. Utöver matavfall rötas flytgödsel
samt fettavskiljarslam och restprodukter från sprittillverkning. Biogödseln är godkänd som EU-ekologiskt gödselmedel och avsätts till lantbruket.

Utöver ovanstående delmål
Aktiviteter:
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Kostavdelningen arbetar aktivt med att minska de
mängder av matavfall som vi levererar till biogasanläggningen, även om målet för själva anläggningen är att samla in mer.

Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas

Falköping – en drivande aktör

Infrastruktur som möjliggör etableringar

Falköpings kommun ska vara och upplevas som en
kreativ och drivande kommun som skapar goda förutsättningar för nya företag, nya etableringar och
befintliga företag.

Falköping har ett strategiskt kommunikationsläge
vid västra stambanan och en god infrastruktur som
ska användas och utvecklas för att stärka Falköpings attraktivitet. Detta skapar förutsättningar för
logistikutveckling, nyetableringar och stärker befintligt näringsliv. En infrastruktur med hög ambitionsnivå påverkar utvecklingen av företagande.

Förvaltningen har även en ambition att försöka bidra till en utveckling av näringar inom den gröna
sektorn samt öka medvetenheten kring hållbarhetsfrågor.

Delmål: att förvaltningen på olika sätt främjar företagens möjlighet att delta i upphandlingar
Aktiviteter:
Park/Gata har haft informationsmöten gällande
upphandlingar inom asfalt, lastbilstransporter, vinterväghållning, markentreprenader och grus. Avtal
förväntas kunna tecknas under andra tertialen.
VA-avdelningen genomför upphandling av markarbeten i tillsammans med Park/Gata. Avdelningen
genomför dessutom upphandling av VA arbeten.
Lokala dialogmöten genomfördes förra året inför
denna upphandling. Även upphandling av bevakningstjänster på skyddsobjekt håller på att genomföras.
Fastighetsavdelningen har under årets första kvartal
tecknat nya ramavtalsupphandlingar för handverkstjänster samt konsulttjänster inom arkitektur. Informationsmöten inför dessa upphandlingar hölls
under 2021.
Kostavdelningen har i samarbete med kommunens
landsbygdsutvecklare och näringslivschef, arbetat
aktivt för att kunna sluta avtal med lokala livsmedelsföretagare, för att främja deras förutsättningar
till utveckling.
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Delmål: att förvaltningen arbetar för att långsiktigt
utveckla infrastrukturen i kommunen vad det gäller
gator, gång- och cykelbanor, ledningsnät för vatten
och avlopp samt Marjarp.
Aktiviteter:
Park/Gata har startat projekt för att skapa nya etableringar i form av utbyggnaden av Sikagårdsgatan
på Fåraberget samt Bredängsgatan i Stenstorp. Här
skapas infrastruktur för att kunna sälja nya industritomter.
VA-avdelningen har kontinuerliga reinvesteringar i
Va-nätet. Under våren har dricksvattenledningen till
Kinnarp renoverats, ca 500 m har bytts ut. Ledningen var läckdrabbad med många rostangrepp.
Under våren har den nya pumpstationen i VartoftaÅsaka byggts som ska pumpa spillvatten mellan
Kättilstorp och Vartofta. Detta är en del av projektet
med att pumpa spillvatten från Kättilstorp via
Vartofta till Falköping. Projektet beräknas vara
klart under hösten 2022.

Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande
med en tillitsbaserad styrning

Verksamheterna är till för kommuninvånarna
Förvaltningen ska ses som möjliggörare och möta
utmaningar med mod, nytänkande och samarbete.
Förvaltningens alla verksamheter och varje medarbetare bidrar till en god kvalitet genom att alla behandlas lika och rättvist och att relationerna kännetecknas av öppenhet, respekt och ett gott bemötande
Utifrån detta ska förvaltningen skapa goda förutsättningar för att utveckla och tillhandahålla service och tjänster med hög kvalitet och bra bemötande, som utgår från helheten och förenklar vardagen för medborgarna

Delmål: att förvaltningen på olika sätt tar reda på
vad förvaltningens kunder önskar och hur nöjda de
är med förvaltningen.
Aktiviteter:
Park/Gata har deltagit i en brukarundersökning ”Kritik på teknik”, som genomförts av SKR,
under första tertialen 2022. Resultatet från denna
väntas komma senare under året.
För ett par år sedan genomförde fastighetsavdelningen en kundundersökning som avdelningen nu
arbetar utifrån. Dialoger genomförs kontinuerligt på
lokalgruppsmöten i syfte att fånga synpunkter och
önskemål i ett tidigt skede.
Städavdelningen arbetar genom samverkan med
verksamhetsansvariga. Det sker genom kontakter,
besök direkt på plats samt städråd. Under årets inledande månader har städråd hållits på ett antal förskolor. Framåt planeras städråd på äldreboenden då
det under pandemin inte varit aktuellt för besök på
plats.
Kostavdelningen arbetar för att utöka samarbetet
med ”kund”-förvaltningarna som avdelningen servar med mat/måltider. Avdelningen bidrar med sin
kompetens i fortbildningssammanhang och strävar

efter att skolmåltiden ska utnyttjas som ett pedagogiskt verktyg.
VA-avdelningen har en kundtjänst som är öppen
fyra dagar i veckan och som är en personlig väg in
för våra abonnenter och medborgare att ta kontakt
med VA-avdelningen. Här fångas många synpunkter in som bearbetas på olika sätt inom avdelningen.

En lärande och utvecklande verksamhet
En lärande och utvecklande verksamhet bygger på
flera delar.
En stor bit i detta är att kunna rekrytera kvalificerad personal till olika arbetsuppgifter samt att
kunna behålla befintlig kompetent personal.

Delmål: att samarbete med kommuninterna och externa utbildare ska finnas för att på så sätt säkerställa att personer utbildas med de spets- och breddkompetenser som behövs nu och framöver inom
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Aktiviteter:
Förvaltningen planerar för att som vanligt ta emot
ett relativt stort antal sommarpraktikanter. Förhoppningsvis skapar dessa praktikplatser intresse hos
några av de unga att vidareutbilda sig inom något
av förvaltningens arbetsområden/professioner.
Förvaltningen tar dessutom emot andra praktikanter
både interna och externa. Aktuellt just nu är till exempel att städavdelningen i samarbete med AME
tillhandahåller tre platser för Connect 2.0 samt en
extra tjänst. Det är också på gång att tre personer
som nu går en yrkesutbildning inom lokalvård externt, kommer göra sin praktik hos städavdelningen
under fyra veckor.
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Delmål: att säkerställa att relevant kompetensutveckling för all personal erbjuds kontinuerligt.
Aktiviteter:
Förvaltningen har genomgående dialog mellan
närmsta chef och personal där man diskuterar olika
möjligheter till kompetensutveckling. Kompetensutveckling tas upp vid varje utvecklingssamtal och
diskuteras även vid varje avdelnings APT. Kommunens interna utbildningskalender innehåller ett bra
utbud av utbildningsmöjligheter som dessutom
kompletteras med relevanta externa utbildningar efter behov.
Inom städavdelningen har den digitala utbildningen,
för grupp två, i yrkessvenska för lokalvårdare som
startade hösten 2021 haft avslutning i april. Till
hösten planeras för grundutbildning lokalvård med
möjlighet till PRYL -certifiering för berörda lokalvårdare.
Fortbildning till alla medarbetare inom kostavdelningen ställs till förfogande både genom inspiration
internt inom avdelningen men också med hjälp av
externa aktörer.
Nya medarbetare på VA-avdelningen har gått introduktionskurs för nyanställda. Under mars har VAavdelningen bjudit in HR-avdelningen för att hålla
medarbetarutbildning till all personal. VA-chefen
och driftchefen gick på intern arbetsmiljöutbildning
med Ö91-kommunerna ( digitalt). Det är en del av
arbetsmiljöarbetet på avdelningen. Personalen utbildas ständigt, genom olika kurser men även genom
utvalda mindre studiebesök och samarbete med
andra kommuner.
Fastighetsavdelningen ska under 2022 genomföra
en utbildning i hjärt-, lungräddning. (HLR)

Delmål: att förvaltningen jobbar aktivt med tillitsbaserat ledarskap och arbetar för en god arbetsmiljö
som leder till att personalen trivs och vill vara kvar
inom förvaltningen.
Aktiviteter: Förvaltningen arbetar för att skapa
tydliga ansvarsområden och många kontaktytor för
dialog mellan yrkesgrupper för att skapa bra arbetsflöden. Eventuella problem hanteras när de dyker
upp. Detta skapar en trygg arbetssituation.

1

De så kallade Ö9-kommunerna är: Falköping,
Skövde, Tibro, Mariestad, Töreboda, Gullspång,
Hjo, Tidaholm och Karlsborg.
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Tre avdelningar (Park/Gata-, kost- och VA-avdelningen) har numera grupper för LOkal SAMverkan
(LOSAM). Arbetsmiljöfrågor lyfts i olika sammanhang, på APT-möten, LOSAM och både fysiska
och psykiska skyddsronder.
Fastighetsavdelningen arbetar med en tydlig struktur som grundar sig i stort ansvar och förtroende för
varandra. Avstämningar genomförs vid APT-möten
och efter behov.
Genom städavdelningens olika städråd skapas dialog med verksamheterna och det tillsammans med
arbetet med det nära ledarskapet skapas förutsättningar som bidrar till en god arbetsmiljö.

En annan del är att förvaltningen ska ha ett långsiktigt perspektiv på sina verksamheter i syfte att
skapa ett miljömässigt hållbart samhälle som tar
miljö- och klimatansvar för att göra ett så litet klimatavtryck som möjligt.

Delmål: att optimera de system och processer förvaltningen har i förvaltningens verksamheter på ett
så bra sätt som möjligt för att bli så ändamålsenliga
som möjligt.
Aktiviteter:
Park/Gata har under våren tagit fram ett nytt egenkontrollprogram för entreprenadarbeten i egen regi.
Detta syftar till att de förhållningssätt som beskrivs
i den ”Tekniska handboken” efterlevs och kan kontrolleras.
Vid lokalgruppsmötena med olika verksamheter
stämmer fastighetsavdelningen av vilka behov som
finns. Avdelningen har även avsatta medel i syfte
att kunna åtgärda de behov som finns i syfte att
skapa ändamålsenliga lokaler.
För städavdelningen är klimat- och miljöarbete ett
fokusområde på arbetsplatsträffar under året, detta
handlar om hur städavdelningen sorterar eget avfall
(inte verksamheternas, det ansvarar de själva för).
Stort fokus ligger även på arbetsmiljön kring handintensivt arbete för att minska risken för förslitningsskador och en arbetsgrupp kommer att delta i
en riskbedömning.

Ett arbete har påbörjats med att till verksamheterna
mer tydliggöra vad de har för städnivåer och frekvenser i sina olika lokaler. Arbetet ska resultera i
att nya städavtal upprättas.
Städavdelningen utför kvalitativ städning och periodiskt rengöring vilket är viktig för att inte få försämrade arbetsmiljöer och ökat slitage av kommunens fastigheter. Långsiktig hållbarhet nås med
medarbetare som har utbildning och kunskap inom
professionen.
Kostavdelningen genomför systematisk uppföljning
av de klimatavtryck avdelningen gör genom sin servering av måltider med olika komponenter.
Under våren har VA-avdelningen utfört läcksökning på tryckluftssystemet vid reningsverket för
att spara på energi. I planen ligger också renovering
av bio-steget i reningsverket vilket är ett energibesparingsprojekt då blåsmaskinen i processen är den
som förbrukar mest energi.

Delmål: att genom att göra bra inköp och upphandlingar, minska förvaltningens klimatavtryck och
därmed öka vårt miljöansvar.
Aktiviteter:
Genomgående vid de upphandlingar som förvaltningen gör tittar man på exempelvis materialval i
syfte att minska klimatavtrycken.
Städavdelningens upphandling av städkemikalier
och städutrustning samordnas via Skövde upphandlingsenhet. I denna upphandling ingår flera kommuner i Skaraborg. Arbetet med granskning av kemiska hälsorisker har resulterat i en förbättring både
avseende arbetsmiljön för lokalvårdare, men även
till en minskad miljöpåverkan.
Kostavdelningen arbetar aktivt utifrån klimatstrategin och de klimatlöften kommunen avgett inom ramen för Västra Götalandsregionen.
Genom att använda relining av självfallsledningar
minskas klimatavtryck vid renovering av VAledningar.

Processbaserat arbetssätt som stärker verksamheternas kvalitet
För att kunna dra fördel av hela kommunens kompetenser behövs fortsatt utveckling av samarbetet
med andra avdelningar, förvaltningar och externa

organisationer. Detta kan t.ex. ske genom mera
processbaserade arbetssätt.
Utveckling och uppföljning ska ha sin utgångspunkt
i verksamheternas kärnuppdrag och möta omvärldens förändringar på ett lämpligt sätt och efter
medborgarnas behov.
Förvaltningen bör vara del av den stora utvecklingspotential som finns inom den digitalisering som
sker i samhället. De digitala system och tekniska
lösningar som nu utvecklas inom olika områden,
ska verka för att verksamheterna blir mer effektiva,
når sina mål och bidrar till att kvalitetssäkra de
processer som säkerställer välfärden. Digitaliseringen anses som den enskilt största förändringsfaktorn i vår tid, och den påverkar alla delar av
vårt samhälle. Den viktigaste resursen är medarbetarna, deras omställningsförmåga, kompetens och
kunskap.

Delmål: att tänka mer processbaserat runt förvaltningens kärnverksamheter och identifiera utvecklingsområden utifrån såväl medborgarnas behov och
förväntningar, som lagställda krav.
Aktiviteter:
För Park/Gata drivs i stort sett allt arbete i processer
som måste fungera.
Fastighetsavdelningen arbetar enligt en tydlig process kopplat till projekt (projektdirektiv, förstudie,
projektering, genomförande, avslut/förvaltning).
För befintliga byggnader pratar förvaltarna med
verksamheten om verksamhetens behov och om
sina underhållsplaner för att minska risken för
felprioriteringar. Detta sker främst via lokalgrupperna. Detta arbete innebär även ett tydligare arbete
med att i flerårsplanen få in behov från underhållsplanerna och verksamheterna behov, en process
som har förtydligats under året.
Kostavdelningen arbetar konsekvent och systematiskt för att utöka samarbetet med övriga förvaltningar, för att öka möjligheterna att utnyttja den offentliga måltiden till annat än som ”bara mat”.
VA-avdelningen har påbörjat ett arbete med att
strukturera upp styrningen av verksamheten så att
styrningen följer de uppsatta verksamhetsmålen.
Det är mycket data som VA-avdelningen måste
sammanställa inför miljörapportering och verksamhetsredovisning samt som hjälp i verksamhetsstyrning och övervakning. Det är viktigt att strukturera
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arbetet på så sätt att kvalitén säkerställs och att det
finns data tillgänglig under hela året. Arbete med att
ta fram en ny övervakningsstrategi pågår. Nya tekniker vad gäller övervakningen prövas i enlighet
med strategin.

Delmål: att med hjälp av omvärldsanalys se var och
hur förvaltningen kan digitalisera sina tjänster och
varor så att verksamheterna blir mer effektiva och
mer kvalitetssäkrade.
Aktiviteter:
Park/Gatas verksamhet bygger till stora delar på en
hög digitalisering. Det grundläggande uppdraget
med ytor i driften är beskrivet i ett GIS-baserat lager i kommunen egna kommunkarta. Utförandet
planeras och kvalitetssäkras genom ett GPS-baserat
system (Mobiwin) som är installerat i alla fordon
som deltar i driften. För uppföljning av kostnader
gällande personaltid och tid för arbetsfordon så registreras detta digitalt i ”Tidrapport” som är kopplat
mot kommunens ekonomisystem.

14 I TEKNISKA NÄMNDEN I VERKSAMHETSRAPPORT PER APRIL 2022

Fastighetsförvaltarna tittar närmre på hur man kan
arbeta vidare med underhållsplaner och hur dessa
kan förtydligas ytterligare i syfte att skapa en tydlig
bild av underhållsbehovet av kommunens byggnader.
Städavdelningen följer utvecklingen av maskiner
med robotiserad teknik för offentlig miljö/lokaler.
Samverkan med verksamheter kommer behövas,
samt en översyn av vilka av kommunens lokaler
som har sådan utformning att det är möjligt med en
installation.
Under senaste 10 åren har VA-avdelningen jobbat
intensivt med digitalisering. Valvet har utvecklats
till ett system som används inte bara för att lagra
data, utan även som plattform för arbetsorderflöde
på arbetsorder. Avdelningen jobbar även i den nya
drift- och underhållsystemet Maint Master.

Kommunens uppföljningsarbete
Kommunens uppföljningsarbete
Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och
lokala politiska mål, kommunala styrdokument och
ekonomisk tilldelning genom budget.
En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i den kommunala 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 gemensam struktur i uppföljningsprocessen. Arbetet är
långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och
systematik samt skapa förutsättningar för en helhetsbild 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 måluppfyllelse, trender och utfall för indikatorer, uppföljning
av styrdokument och effekter av olika insatser. Syftet 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 utvecklingsområden. Kommunen redovisar också viktiga förutsättningar som krävs för att bidra till utveckling.
Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan
kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa
möjliga underlag finns inför kommande beslutsprocesser.

Nämndens uppföljningsarbete
Återkoppling till tekniska nämnden
Inför varje nytt år antas en verksamhetsplan för de
kommande tre åren som i stor utsträckning bestämmer inriktning för alla förvaltningens verksamheter.
Förvaltningens årshjul med tillhörande processschema är strukturen för det systematiska kvalitetsarbetet.
Tekniska nämnden får varje månad information och
uppföljning av ekonomin per avdelning. Tre gånger
om året, mars, maj och oktober, tar förvaltningen

fram en månadsprognos, denna redovisas i nämnden
och lämnas till kommunstyrelsen.
Delårsrapport per 30 april och delårsbokslut per 31
augusti avges med uppföljning av nämndens
måluppfyllelse och ekonomiska resultat för drift och
investeringar. Rapporterna innehåller också en prognos för helåret. Efter årets slut görs ett årsbokslut
med bedömning av årets måluppföljning och ett
sammanställt ekonomiskt resultat för året.
Löpande under året återkopplas till nämnden olika
specifika beslut fattade på delegation.
En internkontrollplan beslutas för varje år och följs
upp vid delårsbokslut och årsbokslut.
Nämndens styrkedja
Inom Falköpings kommun pratas det en hel del om
att ”stärka styrkedjan”. Med styrkedja menas då
(mycket kort och komprimerat) hur kommunens vision och de styrande mål som fattats av politikerna i
fullmäktige och de olika nämnderna, omvandlas till
olika beslut som förs nedåt i organisationen till de
olika verksamheterna för verkställighet och sedan
hur resultatet av de olika utförda besluten återkopplas tillbaka upp genom styrkedjan till politikerna för
utvärdering och analys. Bra och tydliga styrkedjor är
dessutom grunden för det systematiska kvalitetsarbetet.
Varje beslut eller frågeställning som fattas i organisationen behöver kommuniceras på ett eller annat vis
för att det ska få önskad effekt. Olika beslut/frågor
”färdas” i olika styrkedjor beroende på syfte och beskaffenhet. Det är därför viktigt att det finns bra planeringar, årshjul, riktlinjer, nätverk etc. och inte
minst ett bra ledarskap för att bästa resultat ska uppnås för varje beslut/fråga. Det är viktigt att varje
medarbetare känner sig delaktig och bidrar till att
göra något bra för kommunen och dess invånare. I
en fungerande styrkedja ska personal tryggt kunna
rapportera vidare sina iakttagelser, idéer och reflektioner i syfte att utveckla verksamheten.
För en bra fungerande styrkedja är det av största vikt
att återkoppling sker tillbaka i styrkedjan så att utvärderingar och analyser kan göras, som bra beslutsunderlag till kommande beslut.
Tekniska nämndens största styrkedja är från nämnd
till förvaltningschef och förvaltningens ledningsgrupp (förvaltningschef, avdelningschefer samt förvaltningsekonom) och sedan vidare till varje avdelning och dess personal.
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Verksamhetsuppföljning
Verksamhet, volym ooch kvalité samt
förväntad utveckling
Park/Gata
Inga ytor för drift och underhåll har tillkommit under första delåret 2022. Senare under 2022 förväntas
nya gator på Fåraberget att tas i bruk och går över
till drift och underhåll.
Kost
En avsevärd kostnadsökning för livsmedel förväntas.
Sannolikt kommer priserna att stiga med 20 % till
2023 med effekter också under 2022.
Volymen förväntas öka under året med utgångspunkt från att pandemin är över och att närvaron
inom skola och förskola kommer att anta en mer
normal nivå. Drygt 1,5% fler ätande under den första
tertialen i förhållande till samma period förra året.
Till detta kommer att barn- och utbildningsförvaltningen valt att möjliggöra för de barn som är inskrivna i förskolan som 15-timmarsbarn att förlägga
sina timmar så att de kan delta i måltider.
KOSTAVDELNINGEN
ANTAL PORTIONER

2020

2021

2022

Barn-och utbildningsförvaltningen
160 594
Januari

118 055

114 601

Februari

150 967

127 018

134 753

Mars

163 692

161 202

189 015

April

123 285

147 618

135 332

Januari

52 958

52 819

51 268

Februari

49 720

47 073

45 738

Mars

52 638

52 071

51 204

April

50 788

49 506

50 845

Januari

818

1 590

327

Februari

623

1 884

322

Mars

789

2 267

282

April

695

1 563

210

807 567

762 666

773 897

Socialförvaltningen

Externa portioner

Totalt antal portioner
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Fastighet
Fastighetsavdelningen ser att utvecklingen kring tekniska system i fastigheter ökar vilket innebär att personalen behöver ha rätt kompetens för att kunna
klara av komplexiteten. Behovet av olika typer av
fastigheter varierar och vi arbetar nu med att få fram
nyckeltal för att i ett tidigt skede kunna se vilket behov verksamheten har kommande år och vilka fastigheter som kan möta dessa behov.
Städ
Städavdelningen följer med stort intresse branschens
utveckling som är på frammarsch gällandes maskiner med robotiserad teknik för offentlig miljö/lokaler. I framtid leder detta till effektiviseringar av metoder och moment. Personalförändringar som tidigare inte var kända kan komma tidigarelägga denna
process. Satsningar på kompetens- och teknikutveckling kommer att ske inom de närmaste åren. Inköp av effektiva maskiner och redskap görs fortlöpande.
VA-avdelning
Under första tertialen lagades sju vattenläckor på
dricksvattenledningar.
Tillsynsmyndighet Miljö östra Skaraborg har under
april utfört dricksvattenkontroll på Falköpings vattenledningsnät, med inriktning på skötsel och underhåll av reservoarer. Kontrollen var utan avvikelse.
Biogas
Intäkterna från uppgraderad biogas ser ut att öka
men fortsatt låga behandlingsavgifter gör att summan följer budget. Utgifterna ser ut att följa budget.

planeringsförutsättningar

Personaluppföljning
Uppföljning av nämndens
personalplanering och förväntad
utveckling
Park/Gata
Park/gata har utökat personalstyrkan med 1,5 tillsvidare anställda pga. av de utökade ytorna som tillkommit inför 2022 vid exploatering i kommunen.
Det finns idag en ej tillsatt tjänst inom enheten för
anläggningsservice.
Kost
Inga förväntade ändringar i antal årsarbetare.
Utifrån de interna diskussioner som pågår apropå att
två tjänster inom administration och ledning lämnas
vakanta efter sommaren, kan det hända att någon av
dessa, eller båda tjänsterna, övergår till mer operativa tjänster. Diskussion pågår för att alla ska kunna
behålla sin fortsatta strävan efter verksamhetens utveckling och att arbetsbelastning och arbetsmiljön
för alla medarbetare ska hålla sig på en bra nivå.
Fastighet
Fastighetsavdelningen har inga personalförändringar
i dagsläget. Investeringstakten är hög och fokus på
fastighetsstrategiska frågor och klimat förväntas öka
framöver.
Diskussion pågår om nytt verksamhetssystem som
ska effektivisera och tydligare visualisera underhållsbehovet av kommunens fastigheter. Detta medför att prioritering av arbetsuppgifter måste göra för
att hitta en rimlig arbetsbelastning.

Städ
Städavdelningen förändras i takt med ny-, till- och
ombyggnationer vilket följer den fleråriga investeringsplanen. Dimensionering och rekrytering av personal måste anpassas. Personal erbjuds utökad arbetstid upp till heltid och i övrigt återbesätts tjänster
vid behov. Städningen av campingen fortsätter för
fjärde året. Framförhållning i beslut som tas är viktigt.
Inom avdelningen är sex pensionsavgångar aktuella.
Av dessa är fem deltid vilket gör att personalsammansättningar ses över, heltider möjliggörs och även
arbetsplatsbyten kan bli aktuella. Det kan också leda
till att robotiserad teknik kan prövas tidigare är planerat.
Biogas
Rekrytering av ny tjänst som ersätter pensionsavgång medför utökad bemanning. Tjänsten är heltid
och fördelad mellan biogas och avfall.

PERSONALREDOVISNING

BOKSLUT
2021

April 2021

April 2022

Antal anställda
Tillsvidare anställda

327

331

328

Visstids anställda

18

23

21

Timanställda

50

43

44

307,0

313,8

302,6

41,3

42,6

39,5

114,1

111,9

113,5

Park/gata

42,3

53,1

47,6

Städ

78,2

75,1

70,8

Övrigt **

7,7

8,5

7,5

VA-avd

22,5

22,1

21,7

Biogas

0,9

0,4

2,0

Årsarbetare* totalt på förvaltningen
Fastighet
Kost

*Tillsvidare anställda, visstidsanställda och timanställda. Räknar om timavlönades arbetade timmar till
en sysselsättningsgrad genom att dela arbetade timmar med schablonen165 timmar
** Avdelningschef er är sorterade under rubriken övrigt och ingår således inte i respektive
avdelnings antal. Förvaltningschefen ingår inte här utan tillhör kommunledningsförvaltningen.
Lönekostnaden går dock mot respektive avdelning för cheferna.
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Frånvaro
Tabellen visar sjukfrånvaro för samtliga anställda
per avdelning inklusive anställda med timlön (sjuktimmar av tillgänglig ordinarie arbetstid). Inom parentes visas siffrorna för samma period 2021 januariapril. Gröna siffror innebär förbättring, röda siffror
försämring och svarta ingen större skillnad mot
samma period föregående år.

År 2021 och början av år 2022 är ett speciella år i
sjukfrånvarostatistiken pga. pandemin Covid -19 och
särskilda sjukskrivningsregler. Detta samtidigt som
sjukfrånvaron generellt burkar vara högre än under
övriga månader under året, på grund av förkylningar,
influensor m.fl. infektionssjukdomar.

Av Samhällsbyggnadsförvaltningens medarbetare
har 41,4 % ingen sjukfrånvaro alls under januariapril 2022 (56,48 % 2021) och 24,4 % har 1-5 sjukfrånvarodagar under januari-april 2022 (19,6 %
2021).

Sjukfrånvaro Samhällsbyggnadsförvaltningen per avdelning januari – april 2022
Avdelning

Totalt

Kvinnor

Män

Varav över 60 dgr

Förvaltningen totalt

9,5 % (6,9)

11,6 % (9,1)

6,2 % (3,6)

36,1 %(33,5)

Ledning o adm

5,4% (0,0)

8,6% (0,0)

0,0% (0,0)

90,9% (0,0)

Kost

14,2% (12,7)

15,5% (13,5)

8,8% (9,3)

43,6% (40,0)

Fastighet

7,3% (3,8)

15,8% (0,0)

6,4% (4,0)

31,4% (34,4)

Park/Gata

7,1% (1,8)

5,2% (0,8)

7,6% (2,0)

21,6% (0,0)

Städ

7,4% (6,7)

8,1% (7,2)

2,5% (2,9)

15,7% (26,0)

VA avd och Biogas

2,6% (1,9)

1,2% (6,1)

3,0% (0,6)

61,8% (0,0)

Växel/reception

3,8% (7,9)

3,8% (7,9)

0,0% (0,0)

0,0% (0,0)
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- 29 år

12,3 % (4,3)

30 – 49 år

9,8 % (6,1)

50 år -

8,8 % (7,9)

planeringsförutsättningar

Ekonomiska förutsättningar
BUDGETRAMFÖRÄNDRING (tkr)

BUDGET
1 JAN

Internhyres
förändring

Kostnadsnivå
städ

Kapital

Kollektivtrafik

KS § 55

-420

1 580

-250

BUDGET
30 APR

Verk samhetsområden
ParkGata

-69 584

36

Kost

-96 550

-390

-96 940

Fastighet

-14 895

3 805

-11 090

Städ

-1 998

-6

Övrigt

-9 673

5

820

-192 700

3 450

820

SUMMA BUDGET

Nämndens budgetram för år 2022 och
justeringar
Nämndens driftsram har under 2022 påverkats av
två beslut om justering av ramar från kommunfullmäktige.
Inför år 2022 har en ny beräkning av internhyran
gjorts av fastighetsavdelningen, enligt antagna riktlinjer för hyressättning. En omfördelning av budget
för internhyran mellan nämndernas ramar har föreslagits och beslut har tagits i kommunfullmäktige,
KF §11/2022. Beslutet innebär att nämnden lämnar
ifrån sig en ram på 3 450 tkr till hyresgästerna.
Städavdelningen debiterar städkostnaden i 2022-års
kostnadsnivå. Då budgetkompensation för kostnadsnivåökning tilldelats tekniska nämnden, har
nämnden föreslagit till kommunfullmäktige att
städavdelningen lämnar ifrån sig 820 tkr till övriga
nämnder för täckning av ökade städpriser. Beslut
har tagits av kommunfullmäktige, KF§11/2022.
Budgeten låg under raden övrigt, därför justeras den
raden.
Enligt beslut, KF§11/2022 ersätts nämnden för
ökade kapitalkostnader med 420 tkr, vilket främst
avser ökade volymer inom gator kopplat till markoch exploateringsprojekt som färdigställs inom
Fåraberget och Marjarp. Enligt beslutet budgetväxlar nämnden tillbaka 1 580 tkr till kommunstyrelsen, efter en översyn av reglementen avseende kollektivtrafiken.
Enligt beslut av kommunstyrelsen, KS§ 55/2022,
har park/gata fått del av strategiska medel för att
kunna genomföra en grönstrukturplan under året.

-68 638

-2 004
-8 848
-420

1 580

-250

-187 520

Riktade medel i flerårsplan
Tekniska nämnden har i flerårsplan tilldelats medel
för utsmyckning och gestaltning i kommunens tätorter, 1 000 tkr. Detta uppdrag tillfaller park/gata
och kommer primärt omsättas i de centrala delarna
av de båda stationssamhällena Floby och Stenstorp
men om budgetanslaget kvarstår över tid så kommer satsningarna även kunna fortsätta i övriga tätorter i kommunen.

Ekonomiska risker och osäkerheter i
verksamhetsrapporten
Övergripande är energipriset en utmaning för fastighet, park/gata och VA-avdelningen, prisutvecklingen på nätet och elpriset är en stor osäkerhet då
det är en stor andel av nämndens kostnader.
Städ
Det oroliga världsläget och faktorer som påverkas
av detta kommer leda till högre priser på förbrukningsvaror. En del varor kan även komma att bli
bristvaror. Detta kan gälla påfyllningsmaterial till
hygienutrymmen, avfallspåsar/sopsäckar och engångshandskar.
Park/gata
På grund av omvärldsfaktorer förväntas många av
de externa kostnaderna att öka under 2022 och de
uppräknade anslagen tros inte räcka för inköp av till
exempel maskinintensiva entreprenader såsom vinterväghållning, inköp av el till gatubelysning eller
asfalt som i de initiala prognoserna förväntas öka i
pris med ca 12% under 2022.
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Fastighet
Ett stort underhållsbehov finns för kommunens fastigheter. De är i behov av renovering, tak- och
fasadunderhåll, fönsterbyten, byte av ventilationsanläggningar, belysningsarmaturer, utbyte/relining
av rörledningar m.m. De budgetmedel som finns i
plan räcker inte till för kommande behov och för att
minska befintlig underhållsskuld.
Nya myndighetskrav och de skärpta krav som ställs
vid besiktningar kräver åtgärder vilket innebär nya
kostnader och behov av nya anslag.
Anpassning till klimatstrategins mål kommer att innebära stora investeringar framöver i exempelvis
fossilfria fordon, maskiner och reservkraftaggregat.
Kostavdelningen
Livsmedelsbudgeten räknades i årsskiftet upp med
2 % . Den faktiska kostnadsökningen var högre än
så i årsskiftet och från och med 1 april har priserna
generellt ökat med ytterligare 4 %.
Leverantörerna ges möjlighet till prisjusteringar vid
ytterligare två tillfällen under året och tillsammans
med ett ökat antal serverade portioner gör detta att
avdelningen prognostiserar med en kostnadsökning
för livsmedel på 4 miljoner kronor i år i förhållande
till förra året.
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Kostavdelningen gjorde under 2021 ett stort plusresultat vilket gör att prognosen för helåret 2022 troligen kan begränsas till – 500 000 kr. Osäkerheten är
dock stor.
VA
Under våren har priset på kemikalier ökat vilket representerar en ekonomisk risk i verksamheten. Dyrare el och material bidrar också till osäkerheten.
Kapitalkostnader beräknas öka och ligger idag över
budgeterad nivå. Detta ska vägas in i kommande
taxeberäkningar.
Biogas
Intäkterna till biogasanläggningen är en osäkerhet i
verksamhetsplan. Intäkter kommer från såld biogas,
behandlingsavgifter för matavfall samt produktionsstöd. Historiskt så har behandlingsavgifter stått för
cirka 60% av intäkterna men med nuvarande låga
behandlingspriser endast 18%. Gaspriset med slutkund avtalas av kommunstyrelsen men kan inte förhandlas upp till nivå för att täcka bortfallet av intäkter från behandlingsavgifter.

Ekonomiska rapporter
per april 2022
Tekniska nämnden
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Ekonomiskarapporter
Resultatrapport
UTFALL
2021-04

UTFALL
2022-04

BUDGET
2022-04

BUDGET
2022

PROGNOS
2022

Avgifter mm

1 761

1 756

2 176

6 529

6 511

-18

Statsbidrag

1 265

1 964

957

2 870

4 379

1 509
-1 256

RESULTRAPPORT (tkr)

PROGNOSAVVIK.

Intäk ter

Övriga intäkter

6 007

6 483

5 729

17 187

15 931

Interna intäkter

115 070

119 084

122 129

366 387

366 560

173

Summa intäkter

124 103

129 287

130 991

392 973

393 381

408

Personalkostnader

-52 719

-52 244

-55 035

-165 103

-164 349

754

Verksamhetskostnader

-68 404

-65 950

-63 586

-190 757

-197 499

-6 742

Kapitalkostnader

-38 840

-40 642

-40 791

-122 372

-122 183

189

Interna kostnader

-30 983

-32 535

-34 087

-102 261

-104 755

-2 494

Summa kostnader

-190 946

-191 370

-193 499

-580 493

-588 786

-8 293

-66 843

-62 083

-62 508

-187 520

-195 405

-7 885

Kostnader

NÄMNDENS RESULTAT

Nämndens resultat den 30 april är -62 083 tkr vilket
är 33,1 % av budgeten. Prognosen för 2022 visar på
ett underskott med – 7 885 tkr.
Intäkterna prognostiseras ligga runt budget. Statsbidragen överstiger budget då ersättning för sjuklönekostnaden utgår för januari – mars på grund av Covid-19. De externa intäkterna ligger något under
budgeterat.
Det oroliga världsläget i spåren från pandemin,
krigsläget i Ukraina och omställningar för klimatan-
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passningar har stor påverkan på nämndens kostnader. Verksamhetskostnader prognostiseras ligga betydligt högre än budgeterat. Stora prisökningar på
exempelvis livsmedel, mediakostnader och bränslepriser kan konstateras.
Kapitalkostnader har ökat jämfört med tidigare år på
grund av att nya investeringar har tagits i bruk.
De interna kostnaderna är högre än föregående år
och prognostiseras överskrida budget, delvis på
grund av ökade fordonskostnader då äldre fordon
bytts ut samt ökade bränslepriser.

Verksamhetsresultat - skattefinansierat
UTFALL
2021-04

UTFALL
2022-04

BUDGET
2022

PROGNOS
2022

PROGNOSAVVIK.

Park/Gata

-24 976

-23 866

-68 638

-70 738

-2 100

Kost

-30 263

-31 178

-96 940

-97 440

-500

-9 218

-5 093

-11 090

-17 375

-6 285

VERKSAMHETSRESULTAT (tkr)
Verk samhetsområden

Fastighet
Städ
Övrigt
NÄMNDS VERKSAMHETSRESULTAT
SKATTEFINANSIERAT

-324

76

-2 004

-2 004

0

-2 062

-2 022

-8 848

-7 848

1 000

-66 843

-62 083

-187 520

-195 405

-7 885

Park/Gata
Park/gata prognoserar ett underskott på -2 100 tkr
för helåret 2022. Orsakerna till underskottet kan
framförallt härledas till utvecklingen i världsläget
som har gett effekter i kraftigt ökade kostnader för
entreprenader i vinterväghållningen. Park/gata har
en intern transportcentral, inom vilka alla fordon
och kostnader för dessa i den egna verksamheten
hanteras. Det oroliga världsläget har inneburit att
bränslepriser och inköpspriser för maskiner har ökat
kraftigt och tyvärr har inte de interna timpriserna
kunnat följa denna snabba kostnadsutveckling. En
avvikelse på cirka 300 tkr kan härledas till kostnader för omklassning av flygplatsen som genomförs
under första halvåret 2022.

Diagrammet nedan visar att spotpriserna mellan
åren 2018-2022. Under år 2020 var spotpriset på
elen aldrig över 35 öre/kWh. År 2021 är endast ett
värde under 35 öre/kWh nämligen april med 33,68
öre/KWh. För år 2022 ligger spotpriserna på en
nivå som är betydligt högre än tidigare år.

Kost
Prognosen för kostavdelningen visar ett underskott
på -500 tkr.
Den faktiska kostnadsökningen för livsmedel har
ökat med mer än de 2 % som budgeten räknats upp
med till 2022. Från och med 1 april har priserna generellt ökat med ytterligare 4 %. Leverantörerna ges
möjlighet till prisjusteringar vid ytterligare två tillfällen under året och tillsammans med ett ökat antal
serverade portioner gör detta att avdelningen prognostiserar med en kostnadsökning för livsmedel på
4 miljoner kronor i år i förhållande till förra året.
Kostavdelningen gjorde under 2021 ett stort plusresultat vilket gör att prognosen för helåret 2022 troligen kan begränsas till -500 tkr. Osäkerheten är dock
stor.
Fastighet
Prognos visar på ett underskott på - 6 285 tkr. Kostnadsökningar syns på material och fordonskostnader men den största avvikelsen på avdelningen beror på kraftigt ökade mediakostnader. Kommunen
har rörligt elavtal och spotpriserna ligger på mycket
högre nivåer jämfört mot tidigare år.

Städ
Städavdelningen visar en prognos inom given budgetram.
Verksamheternas hittills kända behov av städning
är det som motsvarar städavdelningens uppdrag.
Städavdelningen utför städning enligt de lokalvårdsbeskrivningar som gäller.
Avdelningen har kompenserats för sjuklönekostnader till och med mars.
Övrig verksamhet / renhållning
Verksamheten under rubriken övrigt följer budgeten. Nämndens reserv på 1 000 tkr ligger här men
kan bara möta en bråkdel av nämndens befarade underskott.
Sluttäckning deponier
Arbetet med sluttäckningen av deponierna fortlöper
enligt plan. För perioden har 1 702 tkr tagits i anspråk av avsättningen.
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Vatten och avlopp - Verksamhetsresultat
UTFALL
2021-04

UTFALL
2022-04

BUDGET
2022-04

BUDGET
2022

PROGNOS
2022

PROGNOSAVVIK.

Avgifter mm

19 624

21 318

20 686

62 057

65 130

3 073

Statsbidrag

21

20

0

0

20

20

0

14

32

80

93

13

VA - RESULTRAPPORT (tkr)
Intäk ter

Övriga intäkter
Interna intäkter

1 718

1 728

1 610

4 830

5 164

334

Summa intäkter

21 362

23 080

22 328

66 967

70 407

3 440

Personalkostnader

-4 885

-4 910

-4 859

-14 576

-14 495

81

Verksamhetskostnader

-8 891

-8 497

-8 919

-26 756

-28 992

-2 236

Kapitalkostnader

-6 819

-7 505

-7 182

-21 545

-22 820

-1 275

Interna kostnader

-1 185

-1 290

-1 363

-4 090

-4 100

-10

Summa kostnader

-21 780

-22 202

-22 322

-66 967

-70 407

-3 440

-418

878

5

0

0

0

Kostnader

VA RESULTAT

VA-avdelningens resultat den 30 april är +878 tkr.
Prognosen för 2022 är att nollbudgeten kommer att
hållas.
Intäkterna är högre jämfört med föregående år och
prognostiseras för året att ligga högre än budgeterat.
Verksamhetskostnader ökar på grund av det rådande världsläget. Bland annat påverkas avloppsreningen av högre kemikalie- och elpriser.
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Kapitalkostnaderna är högre än föregående år och
är högre än budgeterat. Detta på grund av att stora
investeringsprojekt har aktiverats vilket påverkar
kapitalkostnaderna. Under året kommer ytterligare
projekt att slutföras och aktiveras.
Arbetet med att se över brukningsavgiften pågår för
att få en taxa som följer driftskostnaderna.

Biogas - Verksamhetsresultat
UTFALL
2021-04

UTFALL
2022-04

BUDGET
2022-04

Avgifter mm

599

1 518

Statsbidrag

0

4

Övriga intäkter

338

Interna intäkter
Summa intäkter

BIOGAS - RESULTRAPPORT (tkr)

BUDGET
2022

PROGNOS
2022

PROGNOSAVVIK.

1 080

3 240

4 798

1 558

368

1 103

724

-379

131

253

758

448

-310

0

30

0

0

89

89

937

1 683

1 700

5 101

6 059

958

Intäk ter

Kostnader
Personalkostnader

-374

-493

-307

-922

-1 658

-736

-1 522

-869

-762

-2 285

-3 178

-893

Kapitalkostnader

-511

-1 119

-1 192

-3 576

-3 359

217

Interna kostnader

-291

-259

-339

-1 018

-864

154

Summa kostnader

-2 697

-2 740

-2 600

-7 801

-9 059

-1 258

BIOGAS RESULTAT

-1 759

-1 057

-900

-2 700

-3 000

-300

Verksamhetskostnader

Biogasens resultat den 30 april är -1 057 tkr vilket
är 39,1 % av budgeten. Prognosen för 2022 visar på
ett underskott med -300 tkr.
Intäkterna prognostiseras ligga högre än budgeterat.
Tillgången på matavfall att behandla i anläggningen
var god under första tertialet dock med låga behandlingsavgifter. Den nya rötkammaren har varit i
drift under ett år och medfört minskad egen förbrukning av gas till uppvärmning. Tillgången till
baslast av rötbart matavfall för resten av året är säkrad genom avtal. Som komplement finns avtal om
leverans av färdig matavfallsslurry för resten av
2022. Tillgången av rötbart material för resten av

året beräknas räcka för att kunna producera ca
6 000 KWh uppgraderad fordonsgas.
Ansökan om produktionsstöd görs först i juni och
avser då juli-december vilket gör att bidraget blir
lägre än budgeterat.
En ansvarig för biogasen har anställts under året
och en överlappning av personal gör att budgeten
för personalkostnader överskrids.
Verksamhetens kostnader prognostiseras överskrida
budget då ökade kostnadsnivåer på grund av oron i
världsläget påverkar även här.
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Investeringsrapport
SKATTEFINANSIERAT
INVESTERINGRAPPORT (tkr)

PROJEKT
BUDGET

UTFALL
2022-04

BUDGET
2022

PROGNOS
2022

PROGNOSAVVIK.

Investeringar
Inventarier

-11 331

-134

-11 331

-11 481

-150

Övrigt

-49 169

-3 484

-49 169

-49 048

121

-60 500

-3 618

-60 500

-60 529

-29

-700 800

-32 652

-120 100

-98 146

21 954

-700 800

-32 652

-120 100

-98 146

21 954

-36 270

-180 600

-158 675

21 925

UTFALL
2022-04

BUDGET
2022

PROGNOS
2022

PROGNOSAVVIK.

Summa Investeringar
Fleråriga inveseteringar
(se spec sid 28)
Summa Investeringar
NÄMNDS INVESTERING
SKATTEFINANSIERAT

TAXEFINANSIERAT
INVESTERINGRAPPORT (tkr)

PROJEKT
BUDGET

Investeringar
Inventarier
Övrigt
Summa Investeringar

-2 500

-452

-2 500

-2 500

0

-26 000

-4 912

-26 000

-26 000

0

-28 500

-5 364

-28 500

-28 500

0

-57 500

-2 567

-15 800

-14 800

1 000

-57 500

-2 567

-15 800

-14 800

1 000

-7 931

-44 300

-43 300

1 000

Fleråriga inveseteringar
(se spec sid 32)
Summa Investeringar
NÄMNDS INVESTERING
TAXEFINANSIERAT

Investeringar är uppdelad i tre olika investeringstyper:




Nya investeringsprojekt
Re-/löpande investeringar
MEX investering
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Investeringar hos tekniska nämnden delas upp mellan skattefinansierad och taxefinansierade verksamhet. Park/gata utför även en betydande del av MEXinvesteringar där budgeten ligger under kommunstyrelsen men delegeras i varje enskilt projekt till tekniska nämnden.

Skattefinansierade - investeringar
- Re-/löpande investeringar skattefinansierat
INVESTERINGRAPPORT (tkr)
Maskiner och inventarier

PROJEKT
BUDGET

UTFALL
2022-04

BUDGET
2022

PROGNOS
PROJEKT

PROGNOSAVVIK.

-11 331

-134

-11 331

-11 481

-150

Park/Gata

-9 600

0

-9 600

-9 600

0

Fastighet

-1 100

-73

-1 100

-1 100

0

Städ

-200

0

-200

-200

0

Kost

-100

0

-100

-250

-150
0

Övrigt

-331

-61

-331

-331

-21 416

-1 280

-21 416

-21 416

0

Offentlig belysning

-5 216

-298

-5 216

-5 216

0

Reinvestering broar

-1 500

0

-1 500

-1 500

0

Trafiksäkerhetsåtgärder

-4 600

-864

-4 600

-4 600

0

Asfaltsunderhåll

-7 200

0

-7 200

-7 200

0

-500

0

-500

-500

0

Reinvestering parker

-1 200

-48

-1 200

-1 200

0

Reinvestering gatukropp

-1 200

-70

-1 200

-1 200

0

-27 753

-2 204

-27 753

-27 632

121

-2 000

-207

-2 000

-2 000

0

Styr och reglerutrustning

-300

-23

-300

-300

0

Skolgårdar/Belysning skolgårdar

-926

0

-926

-926

0

-22 121

-1 108

-22 121

-22 000

121

-2 406

-866

-2 406

-2 406

0

-60 500

-3 618

-60 500

-60 529

-29

Park/Gata

Reinvesteringar Marjarp

Fastighet
Passage och larm

Reinvesteringar
Lokalförändringar utanför ram
Re-/löpande investeringar

Park/gata

Fastighet

Reinvesteringar och löpande investeringar för
park/gata följer den fastställda utvecklingen och ser
ut att rymmas inom budget för 2022.

Exempel på löpande investeringar är komplettering
av utebelysning vid skolor och förskolor, upprustning av utemiljön vid skolor.

Asfaltsarbeten har upphandlats under våren 2022
men avbrutits då det efter utvärdering av anbuden
inte kunde fastställas vilket som var mest ekonomiskt fördelaktigt för kommunen. Ny upphandling
har påbörjats men detta kan riskera att asfaltsarbeten
inte blir utförda inom planerad tid samt att kostnader
för dessa inte ryms inom planerad budget.

Lokalförändringar utförs i samråd med övriga förvaltningar, exempel på lokalförändringar är åtgärder
som ”hyresgästen” vill ha utfört som inte är ett underhåll.

Trafiksäkerhetsarbeten på gång och cykelvägar har
genomförts som planerat under första delen av 2022
vid korsningen av Scheelegatan/Danskavägen.

Städ
Personalförändringar som ej tidigare varit kända har
medfört att arbetet med eventuellt införande av robotskurmaskin ses över. Investeringsmedel för detta
ryms inte inom årets budget för städavdelningen
utan en negativ avvikelse kommer i så fall att rapporteras.

Maskininvesteringar har genomförts enligt maskininvesteringsplanen bland annat har utbyte av redskapsbärare för 1,8 mnkr avropats. De tidigare beställda lastbilarna väntas det ännu på.

Maskiner och inventarier

Kost
Inköp av värmeskåp behöver göras vilket gör att investeringsbudgeten beräknas överskridas och en avvikelse befaras.
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- Fleråriga investeringar skattefinansierat
FLERÅRIGA PROJEKT (TKR)

Fastighet skolor

PROJEKT
BUDGET

BUDGET
2022

UTFALL
2022-04

ACK
UTFALL
ALLA ÅR

PROGNOS
PROJEKT

PROGNOSAVVIK.

- 4 4 6 10 0

-41 26 8

- 15 4 3 2

- 7 5 7 11

- 5 14 5 0 0

-68 400

-388 700

0

-108

-46 378

-442 300

-53 600

-4 700

-1 015

-1 574

-5 259

-5 200

-500

Odensbergsskolan - förskola/kök

-37 700

-34 037

-1 063

-2 603

-45 500

-7 800

Odensbergsskolan - moduler skola

-15 000

-6 216

-12 687

-21 471

-20 500

-5 500

0

-1 000

-1 000

1 850

Platåskolan - Fastighet
Mössebergsskolan ventilation

Högstadie centrum (Kyrkerörskolan)

Fastighet vård och omsorg

- 14 0 7 0 0

-48 69 3

- 12 8 6 7

-99 384

- 13 8 8 5 0

Frökindsgården, ombyggnad
Nytt korttidsboende

-25 700

-19 841

-10 233

-16 092

-25 500

200

-34 000

-27 852

-2 570

-4 718

-34 350

-350

Ranliden, ombyggnad till kontor

-81 000

-1 000

-64

-78 574

-79 000

2 000

-4 3 15 0

- 13 8 7 5

-3 692

-6 267

-43 750

-600

-6 000

-5 965

-9

-44

-6 000

0

-500

-500

0

0

-500

0

Fastighet Övrig t
Stadshus konferensrum
Stadshus ombyggnad till BU
Stenstorps vårdcentral
Ishallen
Ekehagen Forntidsgården - restaurering

ParkGata

-5 800

-3 447

-3 543

-5 896

-6 000

-200

-29 600

-2 821

-100

-179

-30 000

-400

-1 250

-1 142

-40

-148

-1 250

0

-67 650

- 13 0 6 9

-661

- 17 8 3 8

-67 650

0

Platåskolan - Gata

-26 450

0

0

-3 147

-26 450

0

Plantisparken

-11 700

-2 327

-4

-9 377

-11 700

0

-4 500

-2 142

0

-2 358

-4 500

0

-25 000

-8 600

-657

-2 956

-25 000

0

-3 200

-3 19 5

0

-5

-3 200

0

-3 200

-3 195

0

-5

-3 200

0

-700 800

-120 100

El-ljusspår (Vartofta kvar)
Utveckling stadskärna

Övrig t
Markanläggning återvinningscentral

SUMMA FLERÅRIGA PROJEKT
SKATTEFINANISERAT

28 I TEKNISKA NÄMNDEN I VERKSAMHETSRAPPORT PER APRIL 2022

-32 652

-199 205

-767 950

-67 150

Fastighet- skolor

Fastighet övrigt

Platåskolan – fastighet
Nybyggnad 7–9 skola. Upphandling av entreprenör
(partneringentreprenad) har utförts. Projektering har
utförts. Dispensansökan om flytt av salamander har
överklagats och beslut inväntas av Mark och miljödomstolen.

Stadshuset
Ombyggnad av ventilation, övriga installationer och
underhållsarbeten samt eventuella lokalanpassningar. Projektdirektiv och förstudie har tagits fram.
När beslut har tagits om budget kan projektering och
byggnation påbörjas.

Mössebergsskolans ventilation
Ombyggnad ventilation, hus 1 har färdigställts under
kvartal 1 2022.

 konferensrum
Efter mer ingående projektering har det identifierats
att ombyggnation av konferensrum påverkar våningen ovanför på grund av ventilationsåtgärder.
Detta innebär att även kontoren måste renoveras.
Beslut inväntas om fortsatt arbete.

Odensbergsskolan
Projektdirektiv och förstudie har utförts. Beslut har
tagits om ombyggnation av förskola och kök medan
lokaler för F-6-skolan hyrs in under en period för att
täcka det behovet.
 moduler/skola
Förhyrning av modulskola är upphandlad och togs i
drift under första kvartalet 2022.
 förskola och kök
Projektering av om- och tillbyggnad av förskolebyggnad och kök har utförts och entreprenör (totalentreprenör) är upphandlad. Byggnationen påbörjas
under våren 2022 och beräknas färdigställas under
2023.
Högstadie centrum (Kyrkerörsskolan)
TN har under tertial 1 beslutat om att påbörja projektet med Högstadie centrums lokalförändring under 2022 och avvikelserapportera 1 000 tkr i syfte att
genomföra trygghetsåtgärder för skolmiljön.

 ombyggnad kontor
Projektering är genomförd och planering vissa åtgärder är redan påbörjade.
.
Stenstorps vårdcentral
Ombyggnation av vårdcentralen som förhyrs av
Västfastigheter. Byggnationen har påbörjats och beräknas färdigställas hösten 2022.
Ishallen
Projektdirektiv och förstudie har utförts. Projektering och upphandling av entreprenör (Partneringentreprenad) är påbörjad. Under 2023 beräknas byggnation påbörjas.
Ekehagens forntidsby
Reparation av Järnåldersgården har påbörjats och
entreprenör är anlitad. Arbetet kommer pågå under
2022 och beräknas vara klart 2023.

Fastighet- vård- och omsorg
Frökindsgården
Ombyggnad av avdelningar och kök. Byggnationen
pågår och slutbesiktning av kök är genomfört. Projektet beräknas färdigställas hösten 2022.
Nytt korttidsboende
Nytt korttidsboende, som ersättning för Näregården
och Prästgårdsgatan, projektdirektiv, förstudie och
projektering har utförts. Byggnationen pågår och beräknas färdigställas våren 2023.
Ranliden
Projektet avslutades i december 2021. Slutredovisning är genomfört för TN. Kvarstående arbete är
parkeringsplatser som kan iordningställas efter att
detaljplan har omarbetats.

Park/gata
Platåskolan - Gata
Ombyggnation av gator och trafikmiljön runt den
tänkta 7–9 skolan. Upphandling av entreprenör
(partneringentreprenad) har utförts. Projektering har
utförts. Detaljplan och bygglov är överklagat och
Miljööverdomstolen gav den klagande rätt. Detaljplanen får omarbetas. Byggnationen beräknas påbörjas under 2023 och beräknas färdigställas under
2025. Projektet är uppskattat till 26,4 mnkr
(prisjusterat till 2022 års nivå).
Plantisparken upprustning
Plantisprojektet har fortsatt under första delen av
2022 genom att diverse effektbelysning har placerats
ut i parken samt att en del möblering har köpts in.
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Elljusspår Vartofta
Av de tre elljusspår som skulle iordningställas kvarstår spåret i Vartofta samt en del arbeten runt start
och målgång. Tyvärr kan inte arbetet med att färdigställa spåret i Vartofta påbörjas förrän marktillgång
kan säkras från fastighetsägarna. Arbetet med detta
leds av kultur och fritidsförvaltningen. Projektet förväntas hålla sig inom avsatt budget.

gits fram för första etappen som ska omfatta entréplatsen vid Östertullsgatan och som förväntas bygggas under hösten 2022. I projektet finns en budget
avsatt om 25 mnkr och en etappindelning har beskrivits mer utförligt i projektdirektivet .

Stadskärnan
I projektet för Stora Torget har en arkitekttävling
genomförts och avtal har tecknats med en arkitekt.
Under första delen av 2022 har bygghandlingar ta-

Markanläggning återvinningscentral
Projektering och utredning av den nya platsen för
återvinningscentralen pågår och just nu görs en trafikmätning.
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Övrigt

Taxefinansierade – investeringar
- Re-/löpande investering taxefinansierat
PROJEKT
BUDGET

UTFALL
2022-04

BUDGET
2022

PROGNOS
PROJEKT

PROGNOSAVVIK.

1 500
3 000

-503

1 500

1 500

0

396

3 000

3 000

Nyanslutningar (serviser)

0

-1 500

-899

-1 500

-1 500

0

Åtgärder på ledningsnätet

-22 500

-3 243

-22 500

-22 500

0

-6 000

0

-6 000

-6 000

0

-11 000

-1 881

-11 000

-11 000

0

-1 000

-1 362

-1 000

-1 000

0

-500

0

-500

-500

0

Vartofta dricksvattenhantering

-3 000

0

-3 000

-3 000

0

Hollendergatan Platåskolan

-1 000

0

-1 000

-1 000

0

INVESTERINGRAPPORT (tkr)
Anslutningar
Anslutningsavgifter

Reliningar
Reinvesteringar på ledningsnät
Kinnarp inkommande vattenledning
Stora torget

Åtgärder på anläggningar

-5 000

-1 166

-5 000

-5 000

0

Hulesjön - åtgärder

-2 000

-447

-2 000

-2 000

0

Reinvestering bygg/markarbete

-1 000

-189

-1 000

-1 000

0

Reinvestering maskin/utrustning

-1 000

-19

-1 000

-1 000

0

Reinvestering el/styr

-1 000

-511

-1 000

-1 000

0

Övriga inventarier

-2 500

-452

-2 500

-2 500

0

Vattenmätare

-1 000

-432

-1 000

-1 000

0

Reserv- och nödvatten

-1 000

-20

-1 000

-1 000

0

-500

0

-500

-500

0

-28 500

-5 364

-28 500

-28 500

0

Övriga inventarier
Re-/löpande investeringar

VA - re/löpande investeringar
Reinvesteringsjobb med omläggning av ledningsnät
och reliningar fortgår enligt flerårsplan.

Hulesjön som en åtgärd för att energieffektivisera
samt förbättra utsläppsvärden .

Läckdrabbad huvud dricksvattenledning mellan Falköping och Slutarp/Kinnarp renoverades. Totalt
byttes cirka 500 meter av dricksvattenledningen.
Samtidigt installerades vattenmätarbrunnar för att
kunna mäta tryck och flöde genom inkommande ledning.

Som en del i arbete med upprustning och förberedelse inför kris utförs reinvesteringar i våra reservvattentäkter. Under våren renoverades Flobys vattentäkt Stockakällan. Inom någon vecka kommer
den att bli klar för att kunna tas i drift vid ett eventuellt behov. Efter Floby fortsätter arbetet i Åsarp.
Samtidigt håller avdelningen på med en reserv- och
nödvattenplan som i första läget fokuserar på områden där tillgången till grundvattentäkter är begränsat,
såsom Falköping och Stenstorp.

Arbete med mindre investeringar i el, styr och maskin pågår kontinuerligt. Under våren byttes styrsystem i Valtorps reningsverk ut. Under sommaren
2022 planeras renovering av biologiska bassänger på
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- Fleråriga investeringar - taxefinansierat
PROJEKT
BUDGET

BUDGET
2022

UTFALL
2022-04

ACK
UTFALL
ALLA ÅR

PROGNOS
PROJEKT

-57 500

- 15 8 0 0

-2 567

-35 344

-56 500

1 000

Ombyggnation avloppsnät Kättilstorp

-32 500

-5 026

-2 530

-30 003

-32 500

0

Spillvattenledning Broddetorp-Axvall

-17 000

-5 022

-37

-3 093

-17 000

0

Utökning verksamhetsomr Kättilstorp

-4 000

-1 757

0

-2 243

-3 000

1 000

Danskavägen etapp 2

-4 000

-3 995

0

-5

-4 000

0

-57 500

-15 800

-2 567

-35 344

-56 500

1 000

FLERÅRIGA PROJEKT (TKR)

V atten och avlopp

SUMMA FLERÅRIGA PROJEKT
TAXEFINANISERAT (VA)

VA - Ombyggnad avlopp Kättilstorp
Arbetet med ledningsnät i Kättilstorp är i slutfasen.
Under våren slutbesiktigades Vartofta-Åsaka pumpstationen och under kommande veckor börjar provpumpning från Kättilstorp till Vartofta. Det som är
kvar att göra är åtgärder för att ansluta Gyllensvaans
fastighet till det nya systemet.
VA – Spillvattenledning Broddetorp-Axvall
Under våren/sommaren pågår förhandling med markägare på sträckan mellan Broddetorp och Västra
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PROGNOSAVVIK.

Nolgården. Sträckan planeras under höst/vinter
2022/2023.
VA- Utökning verksamhetsområde Kättilstorp
Arbetet med ledningsnätet är färdigt. Det som återstår är mindre återställningar och asfalteringar som
görs under våren.
VA - Danska vägen etapp 2
Etapp två är planerat till hösten 2022.

Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd
under år 2022
Kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen.
1. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda lokaliseringarna för stadsbiblioteket i
Falköping, Falbygdens museum samt museets samlingar på Aristo med syfte att nå ett mer effektivt och
ändamålsenligt lokalutnyttjande. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen och kultur- och
fritidsnämnden under år 2022.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att genomlysa re/löpande investeringsbudgeten.
Uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen under år 2022. Till budgetprocessen för 2023-2025
ska underlag för periodens re/löpande investeringar presenteras samt till budgetprocess för 2024-2026
ska nytt förslag på re/löpande investeringar tas fram.

Tekniska nämndens uppdrag till förvaltningen
1. Tekniska nämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomlysa behov för re/löpande
investeringsbudgeten för återrapport till tekniska nämnden och kommunstyrelsen (budgetberedningen).
2. Tekniska nämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta hänsyn till kommunens klimatstrategi vid ny- och ombyggnation gällande:
 installation av laddplatser till tjänstefordon
 installation av solpaneler

Arbete med utredning
Uppdrag 1.
Långsiktiga reinvesteringsplaner finns för tekniska
nämndens områden. Nämnden kommer under 2022
att arbeta med att genomlysa och värdera kommande behov. Underlag ska tas fram för kommande
presentation till nämnden och därefter vidare till
kommunstyrelsen.
Redovisning av respektive avdelning föreslås göras
genom dokumentation samt muntliga föredrag i
kommunstyrelsens budgetprocess.
Fastighetsavdelningen arbetar med att ta fram underhållsplaner som ska vara enkla att tyda gällande
vilka behov som finns. Just nu utvärderar avdelningen olika verksamhetssystem som ska möjliggöra detta. Under hösten kommer nuvarande underhållsplaner att läggas in i nytt verksamhetssystem
och sammanställning kommer påbörjas i syfte att
kunna genomföra en redovisning för nämnden under kvartal 1 2023.
Park/gata har framtagna underhållsplaner genom
verksamhetssystem gällande asfalt och belysning.
För reinvesteringar gällande maskiner finns en
framtagen maskininvesteringsplan som sträcker sig
15 år framåt. För reinvesteringar i gatukropp måste

denna planen oftast anpassas efter andra ledningsägare såsom VA för att kunna genomföra åtgärder i
samband med deras projekt. En genomlysning av
samtliga re/löpande-investeringar ska göras och förväntas klar under 2023.
VA-avdelningen har börjat att ta fram en förnyelseplan som kommer att spegla framtida behov för reinvesteringar i verksamheten. Reinvesteringar är
nödvändiga för att bibehålla leveranssäkerhet och
uppfylla krav enligt lagstiftningen. Förnyelseplanering ska sträcka sig över långa perioder för att
kunna prognostisera behov och styra taxeutveckling.
Uppdrag 2.
Installation av laddplatser till tjänstefordon pågår.
Avdelningen tittar på vilken kapacitet som finns
idag för att anlägga laddplatser samt vilka investeringskostnader detta medför.
En strategi för solenergi är under framtagande och
för tillfället ute på remiss. Strategin har i syfte att
förtydligar Falköping kommuns arbetssätt gällande
solenergianläggningar i syfte att bidra till de globala klimatmålen samt Falköping kommuns klimatstrategi.
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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. Delårsrap-porten syftar också tydliggöra att mål och
ambitioner samspelar med de resurser som kommunen avsatt i verksamhetsplanen. Verksamhetsrapporten 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 uppdrag 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 uppföljningar vid första tertialen, delårsbokslutet i augusti
och årsbokslutet.

Nämndens uppdrag
Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg
(SMS) har samhällsskyddsansvaret för Falköping,
Götene, Skara och Tidaholms kommuner. Verksamheten har som uppgift att avhjälpa och förebygga
olyckor som inverkar på Liv, Hälsa, Egendom och
Miljö. Nämnden ansvarar också för Falköpings kommuns verkstadsfunktion.
Uppgifterna följer av Förordning om skydd mot
olyckor och Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO)
Nämndens ansvar omfattar också Lagen om Brandfarliga och Explosiva varor (LBE). Sotningsverksamheten och dess tillsyn för kommunerna utgör tillsynsmyndighet och i vissa fall tillstånds-myndighet
enligt samma lagstiftningar.

Organisation
Förvaltningschef
Administration, förvaltningsledning, ekonomi, personal och kanslifunktioner.
Avdelningen för Skydd och Säkerhet med ansvar för
arbetet enligt Lagen om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap (LEH) i Falköping,
Skara och Tidaholm (Götene har en egen säkerhetssamordnare) och att upprätthålla kommunernas
krishanteringssystem, säkerhetsskydd, internskydd
samt riskhantering.

Verkstad som ombesörjer reparation och underhåll
av fordon och annan kommunal teknisk utrustning
för SMS men också för alla de förvaltningar som ingår i Falköpings kommun.
Stöd- och utvecklingsavdelningen har primärt ansvar
för verksamhetens utveckling av det breda uppdraget
samt att ta fram nya metoder och arbetssätt för samverkan. Tyngdpunkten ligger i att skapa ett ökat
socialt hållbart samhälle genom extern utbildning,
breddade externa kontakter med allmänhet och organisationer.

Räddningschef
Räddningstjänstavdelningen ansvarar för den operativa räddningstjänstsverksamheten inom ramen för
LSO.
I enlighet med LSO och de övergripande nationella
målen och de lokala förhållandena ge tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Räddningstjänst ska ha resurser att åtgärda, hindra och begränsa skador på människors liv och hälsa, egendom
och miljö. Under området ligger driftansvaret för
fastigheter, fordon samt materialförsörjning, driftoch serviceavtal. Övningsfält, lokalvård, beklädnad
samt tvätt av slang som kommer från kommunerna i
hela Skaraborg utförs också av räddningstjänstavdelningen.
Förebyggandechef
Förebyggandeavdelning ansvarar för den förebyggande verksamheten såsom tillsyn, brandskyddskontroll, sotning och tillstånd för egensotning enligt
LSO och tillsyn och tillstånd enligt LBE. Råd och
anvisning till enskilda, myndigheter, föreningar och
företag samt yttrande till andra myndigheter ligger
också under denna avdelning.

Drift- och avtalschef KSC
Kommunsamordningscentralen (KSC) finns för
samtliga kommuner i organisationen för att samordna och stödja räddningstjänsten och övriga kommunala verksamheter under framför allt icke kontorstid. KSC ska leda räddningstjänstens operativa
verksamhet och samordna och serva fyra kommuners behov av hjälp och stöd i trygghets- och säkerhetsarbete. Ansvar för in- och ut alarmering och ha
löpande omvärldsbevakning för kommunerna ligger
också under KSC.
Säkerhetsservice för äldre innebär att förebygga och
minska fallolyckor hos äldre i det egna hemmet.
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Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning
Omvärldsförändringar som påverkat
verksamheten
Ökad oro i det säkerhetspolitiska läget i öst ger
effekter på organisationen såsom ökad arbetsbelastning för höjd civil beredskap.
Oro i världsläget påverkar det allmänna prisläget.
SMS påverkas specifikt av höjda priser på el och
bränsle.
Ökat fokus behövs för att stärka räddningstjänst under höjd beredskap, civilt försvar, informationssäkerhet och cybersäkerhet.
Till följd av pandemin blev sjuktalet högt i januari
och februari.
När pandemin lugnade sig och restriktionerna togs
bort blev det högt efterfrågan på de utbildningar som
genomförs för kommunernas medarbetare och skolor.

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 klimatförändringarna samt skapa trygga och
fredliga samhällen. Genom att koppla de globala
målens ikoner till kommunens övergripande mål
stärks styrkedjan. Agendan ska tillsammans med
kommunens övergripande mål, det lokala målet om
fossilfrihet år 2030 samt kommunens klimatstrategi
vara styrande för att kommunen långsiktigt ska
kunna leverera välfärd till invånarna.
Arbetet med att utveckla kommunens arbete med
hjälp av Agenda 2030 fortsätter. Flera av de utmaningar kommunen ställs inför är komplexa och agendan kan vara ett verktyg för att sortera, prioritera
hitta synergieffekter och följa upp resultatet av det
arbete kommunen gör.

Händelser av väsentlig betydelse
Ökad osäkerhet i det säkerhetspolitiska läget i världen.
Restriktionerna kopplade till Covid-19 har tagits
bort.
Höjda krav i lag och föreskrift får genomslag under
2022 såsom förändrat utbildningskrav, inventering
och prioritering av tillsynsobjekt.
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Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart samhälle

I kommunerna skapas det goda
livet – det är tillsammans som ett
hållbart samhälle utvecklas
Förebyggande och främjande
arbete med fokus på barn och unga
ska fortsätta att stärkas och
utvecklas tillsammans med övriga
förvaltningar och civila aktörer.
Förvaltningen arbetar med att
skapa trygghet och minska brott i
samhället. Arbetet ger goda resultat och efterfrågan
på SMSs´s samverkan är stor. För att öka effekterna
av arbetet startar 2021 ett arbete för att digitalisera
effektiv samordning för trygghet (EST).
SMS stödjer kommunala förvaltningar med
utbildning och samverkan. Utbildningar till barn
och ungdomar i samverkan med skolan är ett bra

koncept då de ger alla lika möjlighet att ta del av
kunskapen. Rådgivning och information är en
viktig framgångs-faktor för det förebyggande
arbetet.
Arbetet med att förebygga olyckor hos äldre har
potential att utökas. Statistik visar att fallolyckor i
hemmet är mycket vanliga och genererar utöver
personligt lidande också höga kostnader för
samhället.
Arbete mot våldsbejakande extremism (VBE) ska
fortsätt enligt framtaget handlingsprogram.
Medborgarlöftet tas fram med hjälp av
enkätundersökning till kommunens invånare,
polisens medarbetardialog och statistiskt underlag.
Utifrån resultatet enas kommunpolis och
kommunen om vad som ska prioriteras under året.

VERKSAMHETSRAPPORT PER APRIL 2022 I NÄMNDEN FÖR SAMHÄLLSKYDD MELLERSTA SKARABORG I 5





Positiv trend = vi är på väg åt rätt håll
Negativ trend = vi är på väg åt fel håll

Oförändrad trend = utvecklingen är densamma eller oklar

Kommunikativa indikatorer

T1 2019

T1 2020

1. Beskrivning av genomförda
aktiviteter och dess effekt.

T1 2022

Trend

Se text nedan.

2.1 Antal individer som genomgått utbildningar.
2.2 Antal individer som nåtts genom rådgivning och
information.
2.3 Antalet hushåll på landsbygd
som nåtts med förebyggande
insatser.
2.4 Antalet som nåtts genom äldresäkerhetsservice.
3.1 Antalet deltagare i
ungdomsverksamhet.
3.2 Antalet som nåtts genom
konsekvenssamtal.

T1 2021

979

580

11

145

1192

630

570

740

0

0

365

310

166

154

119

126

0

16

15

14

1 individuellt
305 i grupp

3.3 Antalet som nåtts genom
brandmännens deltagande på
lägerverksamhet.

7 individuella
350 i grupp

1 individuellt
38 i grupp

8 individuella
64 i grupp

Redovisas vid Verksamhetsrapport augusti.

Uppföljning och analys
Kommentar till ovanstående siffror.
Till följd av covid-19 har utbildningar för kommunens medarbetare och skolor inte kunnat genomföras under stora delar av år 2020, 2021 och första delen av 2022. När restriktionerna släpptes blev efterfrågan på utbildningar stort, årets utbildningar är i
stort sett fullbokade redan.
Till följd av covid-19 har allmän rådgivning och information till samhällets befolkning inte kunnat genomföras som planerat. Den allmänna rådgivningen
och informationen är viktig och forskning visar god
effekt av en i samhället synlig räddningskår.
Brandskyddskontrollanterna (sotarna) har genomfört hembesök både i centralort och på landsbygd.
Äldresäkerhetsservice har utvidgats och arbetar från
årsskiftet även i Skara kommun. Under pandemin
har verksamheten pågått i stor utsträckning. Men de
informationsmöte som annars genomförs i grupp

har inte varit möjliga att ha, vilket kan vara anledningen till något minskad antal individer som nåtts
med servicen.
Indikatorn – antalet som nåtts genom konsekvenssamtal, har i tabellen ovan markerats med en röd
prick som betyder en negativ utveckling. Antalet
konsekvenssamtal som genomförs utgår från skolornas behov och efterfrågan på hjälp. Om man utgår från siffrorna ovan skulle tolkningen bli att behovet har minskat jämfört med tidigare år. Samtidigt är det svårt att med säkerhet säga att behovet
faktiskt har minskat, då antalet minskade samtal
också kan bero på att skolornas efterfrågan kan ha
minskat. Att skolornas efterfrågan har minskat kan
bero på nya medarbetare som inte har vana av att
samverka i denna fråga, eller att skolorna valt att
hantera problemen på annat sätt. Under 2022 har
antalet individuella samtal minskat vilket skulle
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kunna vara ett resultat av bättre träffsäkerhet. Utifrån tidigare återkoppling från skolorna är effekten
av samtalen mycket goda.
På MSB´s hemsida står följande: Ungefär 80 personer dör varje år i bostadsbränder i Sverige. Bland de
som dör är äldre personer och personer med olika
typer av funktionsnedsättningar överrepresenterade.
Ålder är inte en riskfaktor i sig. Alla som har svårt
att uppfatta eller snabbt sätta sig i säkerhet vid en
brand är särskilt utsatta. Det finns också de som har
ett beteende som ökar risken för brand.
SMS ser behov av att tillsammans med socialtjänst
och andra aktörer stärka brandskyddet för särskilt
riskutsatta i samhället.
EST-arbetet fortsätter att utvecklas och fler aktörer
blir involverade så som exempelvis fastighetsägare,
och näringsliv i SMS kommunerna. Arbetet uppmärksammas nationellt både genom Sveriges kommuner och regioner (SKR), Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och Svenskt näringsliv. Det uppmärksammas även på regional nivå då andra Länsstyrelser är intresserade av vårt arbete med EST och inrapporteringssystemet Daedalos.
Närma 300 in rapportörer som kontinuerligt rapporterar in olika händelser via appen ger en tydlig bild
av nuläget i kommunerna. Orsaksanalyser genomförs vilket bidrar till ett kunskapsbaserat arbetssätt.
Med stor sannolikhet blir arbetssättet ett lagkrav
från årsskiftet 2022-2023.
Handlingsplaner/policy för arbetet mot Våldsbejakande extremism (VBE) finns i Falköping, Tidaholm och Skara. Omorganisering av arbetet har genomförts i samtliga tre kommuner. I Tidaholm har
detta ansvar lagts på det lokala BRÅ. I Skara är ansvaret sammankopplat med Skola Socialtjänst Polis
Fritid (SSPF), vilket känns bra. I Falköping svävar
frågan ännu men ett alternativ som borde fungera
bra är att det läggs i SSPF-gruppen.
När elever är lediga från skolan ökar risk för skadegörelse och anlagd brand. Till följd av detta har
rondering genomförts vid skolor och framför allt
högstadieskolor i flera av kommunerna. Under
sportlovet och påsklovet utökades insatsstyrkan vid
larm på skolor och förskolor. Konsekvenssamtal
genomförs löpande vid behov. Skolornas medarbetare vittnar om goda effekter av dessa samtal.
Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen en
del av svensk lag. Ett arbete pågår i Falköpings
kommun för att säkerställa att metoder implementeras i samtliga nämnder och förvaltningar som säkerställer följsamhet gentemot lagen.
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Mål 2 – Skapa förutsättningar för attraktivare kommuner

Kommunerna ska vara en bra plats
att bo, verka och leva på - en plats
där invånare känner stolthet och
trygghet.
Det breda trygghetsskapande uppdraget
Studier visar att upplevd trygghet är
avgörande för trivsel i ett samhälle,
vilket indirekt påverkar om människor vill bo och verka på orten.
Då delmål under övriga målområden strävar mot ett
tryggt samhälle har bedömningen gjorts att ytterligare mål inte behövs varför inga delmål finns under
detta mål.
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Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas

Kommunerna – drivande aktörer
SMS-kommunerna utgör tillsynsmyndighet och i vissa fall tillståndsmyndighet. Tillsyn genomförs sedan år
2019 enligt modellen rättssäker tillsyn
som rekommenderas av Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap.

Handläggningstiden för varje tillsynsärende har ökat
i och med det nya sättet att arbeta, varför det finns
tydliga behov av att finna lösningar på hur antalet
tillsyner kan hållas uppe på en god nivå.
Behov av att ta fram andra alternativ än tillsyner för
kunskapsspridning och granskning kan behövas om
pandemin förhindrar tillsyn på objekt som är av prioritet.

Kommunikativa indikatorer
1. Andel nöjda kunder enligt Sveriges kommuner och
regioners (SKR) näringslivsundersökning.
2. Beskrivning av arbetet för att öka antalet tillsyner.

Redovisas vid
årsredovisning.
Se text nedan.

Uppföljning och analys
Beskrivning av arbetet för att öka antalet tillsyner.
Höjda krav såsom lagar och föreskrifter påverkar
vilka objekt som ska granskas men även genomförandet av tillsynen. En effekt av de höjda kraven är
att ytterligare personalresurser krävs för att nå målet.
En nyanställd brandingenjör började sin tjänst hos
SMS 1 mars 2022. Nya medarbetare har startat arbetet med tillsyner men full effekt kommer ses först
under hösten.
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Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande
med en tillitsbaserad styrning

Verksamheterna är till för kommuninvånarna
Förvaltningens organisation ska ge
utrymme för medarbetarna att vara
delaktiga i utvecklingen. Medarbetarna, deras omställningsförmåga,
kompetens och kunskap är den viktigaste resursen för att uppnå optimalt
användande av förvaltningens resurser. Med ambitionen att skapa delaktighet, inflytande, bättre trivsel och kvalité delegeras ansvar till
grupper med medarbetare inom SMS. I linje med
tillitsfullt ledarskap kommer gruppernas handlingsutrymme förbättras. Ständigt pågående utveckling
genom allas deltagande ska förbättra förvaltningens
verksamheter.

Förvaltningen förväntas arbeta i linje med den klimatstrategi 2021-2030 som Falköpings kommun har
arbetat fram. För att nå god effekt ses samverkan
som en bra metod. Tid och energi behöver läggas på
samarbete med andra aktörer, alltifrån politiska och
ideella krafter såväl som medarbetare, kunder och
brukare.
Digitala lösningar ses i flera fall som möjligheter till
effektivisering för SMS. Flertalet digitaliserings-projekt är i uppstartsfas. Ett exempel är virtuellt system
för övning av befäl som har tagits i bruk.
Insatstid är en viktig och avgörande faktor och analys av insatstider har stärkts genom utökat analysunderlag. Samtidigt sker fler förbättringar inom området då kommunala och civila aktörer blir samverkanspartner till SMS såsom frivilliga brandmän och
Civil insatsperson.
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Positiv trend = vi är på väg åt rätt håll
Negativ trend = vi är på väg åt fel håll

Oförändrad trend = utvecklingen är densamma eller oklar

Kommunikativa indikatorer
1.

95 % av insatserna som lyder under LSO ska ske inom 20 minuter.

1.2. Beskrivning av några valda insatsanalyser.
2.

Utökning av de aktiviteter och tjänster som utförs av KSC.

3.

Månatlig mätning av verkstadens andel tid mot kund.

INDIKATORER:

Delmål 1 95 % av insatserna som lyder under LSO ska ske inom 20 minuter.
Insatstider för larm perioden jan -april:

Uppföljning och analys
MSB har ändrat systemet för de händelserapporter
som används i samband med larm och som utgör
grunden för statistik kopplat till insatstider. Till följd
av detta går det inte att jämföra insatstider med tidigare år i nuläget. Ambitionen är att kunna redovisa
statistik i delårsredovisning efter augusti.
För ökad delaktighet och inflytande ingår den operativa personalen i grupper som har ansvar för olika
områden. För bästa funktion och ökad tydlighet pågår arbete att se över organisering och upplägg för
dessa grupper. Arbetet beräknas vara klart i höst.
För en god trivsel på arbetsplatsen ses det viktigt att
medarbetare engagerar sig och tar ansvar i frågan.
Då SMS är ansluten till SBRIF (Svenska brand och
räddningstjänstens idrottsförbund),finns möjlighet
att tävla tillsammans med kollegor i Svenska mästerskapet i en mängd olika idrottsgrenar. På eget initiativ genomför medarbetare just nu en intressekoll
inom SMS för deltagande i Brand-SM i fotboll 2022.

Fortsatt utveckling inom digitalisering pågår. E-signering av protokoll och avtal har införts under våren
2022. Nämndens handlingar hanteras digitalt. Streaming i realtid från olycksplats till ledningsplatser är
under utveckling och har blivit möjligt genom införskaffning av ny drönare. Även värmekamera finns
på denna drönare. Positiva effekter är bland annat att
minskad tid som stambanan stängs av i samband
med suicidförsök. Effektivare sökning vid drunkningstillbud. Möjligheten att se spridning av brandgaser i byggnaden.
Falköpings kommun har antagit klimatstrategi 20212030 för att samtliga förvaltningar ska arbeta mot
Agenda 2030 och klimatmålen. Förvaltningen arbetar med goda ambitioner genom att t.ex. se över möjligheter till för minskad bränsleförbrukning och alternativa drivmedel vid nyanskaffning av vissa fordon. Nya släckfordon som är beställda kommer utrustas med flourfritt skum för att möta miljökraven.
Men till stor del ses svårigheter att arbeta aktivt för
att främja klimatet. För att kunna arbeta med frågan
med högre ambition ska hjälp tas av kommunens
miljöstrateg.

Allt fler verksamheter ansluter sig till de tjänster
som SMS erbjuder genom utvecklingen av KSC. Ytterligare nya tjänster efterfrågas och ses möjliga att
erbjudas när/om larmoperatörer anställs.
Verkstad har i nuläget en fakturerbar tid om 55%.
Orderingången är relativt god.
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Kommunens uppföljningsarbete
Kommunens uppföljningsarbete
Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och
lokala politiska mål, kommunala styrdokument och
ekonomisk tilldelning genom budget.
En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i den kommunala organisationen från kommunfullmäktiges
vision till verksamheterna.

gång. Avdelningschef arbetar tillsammans med sin
personalgrupp inom respektive avdelning för att
uppnå delaktighet och inflytande inom dessa områden. Verksamhetsplan och verksamhetsuppföljning
ligger tillgängliga för medarbetarna på Falnet och information om detta mejlas till samtliga medarbetare
när det är aktuellt inför nytt år. Verksamhetsuppföljning redovisas till nämnden efter april, augusti respektive helår.

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 gemensam struktur i uppföljnings-processen. Arbetet är
långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och
systematik samt skapa förutsättningar för en helhetsbild 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 måluppfyllelse, trender och utfall för indikatorer, uppföljning
av styrdokument och effekter av olika insatser. Syftet 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 utvecklingsområden. Kommunen redovisar också viktiga förutsättningar som krävs för att bidra till utveckling.
Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan
kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa
möjliga underlag finns inför kommande beslutsprocesser.

Nämndens uppföljningsarbete
Förvaltningen arbetar utifrån den kommun-övergripande styrkedjan vad gäller budget och mål. Tidsplan för de olika processerna såsom verk-samhetsplan tas fram och hålls uppdaterad utmed arbetets
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Verksamhetsuppföljning

Förväntad utveckling
Utifrån rådande säkerhetsläge kommer mycket fokus
ligga på att säkerställa kommunernas samt räddningstjänstens förmåga att hantera eventuella störningar samt räddningstjänst under höjd beredskap.
Arbetet med att säkerställa kommunernas ledningsförmåga under höjd beredskap från skyddad ledningsplats fortgår och förväntas gå in i fas 2 under
sommaren.
Räddningstjänsten har i dag redan ett väl fungerande
redundanssamarbete tillsammans med NÄRF och
RÖS ledningssystem som troligtvis kommer utökas
med SÄRF under året.
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Personaluppföljning
UTFALL
2021

UTFALL
APRIL 2022

BUDGET
2022

PROGNOS
2022

PROGNOSAVVK

Årsarbetare

91,9

90,6

92,5

93,5

1,0

RIB-anställda exkl brandvärn

52,3

50,3

48,0

52,0

4,0

Frivilliga brandmän

33,0

33,0

40,0

40,0

0,0

Pensionsavgångar

0,0

0,0

1,0

1,0

0,0

Rekryteringar

7,0

7,0

12,0

12,0

Rekryteringar RIB-personal

4,0

2,0

5,0

5,0

PERSONALUPPFÖLJNING

Frånvaro
jan- april 2 0 2 1
Sjukfrånvaro - antal sjuktimmar av

jan- april

tillgängliga ordinarie arbetstid %
Totalt
Kvinnor
Män
Varav över 60 dagar
-29 år
30-49 år
50 år Andel arbetstagare som inte har

1,6%
2,1%
1,6%
0,0%
2,5%
1,1%
1,9%

5,3%
4,2%
5,4%
33,2%
8,8%
3,5%
5,9%

85,5%

68,1%

9,7%

15,2%

någon sjukfrånvaro alls
Andel arbetstagare med 1-5
sjukfrånvarodagar

Uppföljning av nämndens
personalplanering
Stor frånvaro i januari och februari inom den operativa verksamheten på grund av Covid-19 fick bland
annat bemannas genom övertid på den personal som
fanns tillgänglig. Övertid påverkar inte årsarbetartalet så det är endast extrapersonalen som syns i statistiken. Eftersom deras timmar var lägre än frånvaron så minskar antalet årsarbetare. I budgeterat antal
årsarbetare ingår semesterpersonal och semesterperioden ligger fortfarande framför oss och är en förklaring till att utfallet är lägre än budget.

Fem rekryteringar av styrkeledare och brandmän har
gjorts för att ersätta personal som valt att slutat samt
i en kedja av internrekrytering.
Budgeten för Räddningspersonal i beredskap (RIB)
visar det antal brandmän som ingår i den fasta beredskapsstyrkan (48 st). Ett antal extra behövs för att
täcka frånvaro av olika orsaker.

Förväntad utveckling
I prognosen för året ökar antalet årsarbetare på
grund av utökat antal säkerhetssamordnare med 1,5
tjänst för kommunernas beredskapsplanering.

Nyrekrytering av informationssäkerhetssamordnare
är gjord med tillträde i april. En verksamhet som
överförts från kommunstyrelsen från år 2022.

En pensionsavgång ersätts genom internrekrytering
vilket innebär ytterligare rekryteringsbehov inom
räddningstjänstavdelningen.

Som ett resultat av ökade krav enligt nytt regelverk
för tillsynsverksamhet enligt LSO har antalet brandinspektörer utökats genom att anställning av ytterligare en tjänst skett från mars.

Personalomsättning och utökning innebär att två säkerhetssamordnare och förvaltningschef kommer att
behöva rekryteras under den närmaste tiden.
En viss omsättning av RIB-personal sker årligen.
Hur stor den kommer att bli är svårt att bedöma i nuläget.
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Ekonomiska förutsättningar
BUDGETRAMFÖRÄNDRING (tkr)

BUDGET
1 JAN

KF § 11

BUDGET
30 APR

KS § 55

Verk samhetsområden
Stab, nämnd o kapitalkostnader mm

-10 856

Räddningstjänst

-56 407

Kommunsamordningscentral

-6 286

Förebyggande

-1 700

Nettokostnad gemensam verksamhet
Driftbidrag gemensam verksamhet
Summa Gemensam verksamhet

-10 856
-282,0

-56 689
-6 286
-1 700

-75 249

-282

42 596

162

-32 653

-120

0

0

-75 531
42 758

0

0

-32 773

Verlsamhet Falk öpings k ommun
Verkstad
Ungdomsstyrkan

-222

-222

-25

-25

Skydd och säkerhet
Informationssäkerhetssamordning
Summa Verksamhet Falköping
SUMMA BUDGET

0

0

-200

-200

-447

0

0

0

-447

-33 100

-120

0

0

-33 220

Nämndens budgetram för år 2022 och
justeringar
Nämndens budgetram från Falköpings kommun
uppgår till -33,1 mnkr. Budgetramen är en nettobudget utifrån Falköping kommun andel av gemensam avtalad verksamhet tillsammans med kommunerna Götene, Skara och Tidaholm samt verksamhet som enbart bedrivs i Falköping eller på uppdrag
från fler.
I driftsbudgeten ingår ett omställningskrav om en
(1) procent. Omställning för nämnden utgör ca. 0,7
mnkr.
En budgetväxling från kommunstyrelsen om -0,2
mnkr ingår och innebär att informationssäkerhetssamordningen överflyttats till nämndens verksamhet som enbart rör Falköping.
Från år 2022 ingår kostnadsökning för nya löneavtal i nämndernas ramar. Årets löneavtal har tidigare
budgeterats i en central lönepott under kommunstyrelsen. För år 2022 ingår nio månaders preliminära
utfall utifrån prisindex för kommunal verksamhet
(2,2 %). Om stora avvikelser uppstår när löneavtalen är kända kan eventuella justeringar göras.
Nämndens lönepott uppgår till -1,1 mnkr och ingår
i verksamhetsområde ”Stab, nämnd …” och kommer att fördelas till respektive verksamhet när kostnadsberäkning är klar.
.

Enligt kommunfullmäktiges beslut § 11 har budgetramen ändrats för internhyror och städkostnader.
Rättelse av felaktig justering för sänkta internräntor
i internhyran ökar ram med -0,26 mnkr och för
städkostnader är ökningen -0,02 mnkr. Falköpings
kommuns andel uppgår till -0,12 mnkr.

Riktade medel i flerårsplan
Nämnden har inte tilldelats några öronmärkta
pengar i flerårsplanen 2022-2024.
En framställan om att nämnden skulle tilldelas generella statliga medlen om ca fyra kronor per invånare, för utökat åtagande om att kontinuerligt upprätthålla en övergripande ledning av kommunal
räddningstjänst, tillgodosågs inte.

Förväntad utveckling
Budgetramen kan komma att ändras om faktiskt utfall av årets lönerörelse avviker från den preliminära lönepotten. Även kapitalkostnader enligt bokslut 2021 kan förändra nämndens ram. Beslut väntas under sommaren.

Ekonomiska risker och osäkerheter i
verksamhetsrapporten
Under de senaste åren har Covid-19 begränsat möjligheten att bedriva den externa utbildningsverksamheten. Utbildningar återupptas från maj månad
och under årets första månader har enbart ett
mindre antal kunnat genomföras.
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Utökade krav i Lag om skydd mot olyckor med tillhörande föreskrifter innebär utökade kostnader för
att uppfylla kraven på ett ledningssystem för räddningstjänst. Det är i första hand utökade kostnader
för kompetensutbildning på MSB:s kurser. Tillsammans med de förändringar MSB har gjort i utbildningssystemet med förlängning av kurser och fler
kurssteg innebär det ökade kostnader både för löner
för ersättare och för kurskostnader med logi och
mat.

Ökat tillsynskrav enligt nya föreskrifter inom LSOlagstiftningen kommer medföra behov av ökade
personella resurser. Osäkert om kostnaderna fullt ut
kan finansieras inom ramen för taxan.
Allmänna prisökningar, och specifikt för el och
drivmedel, har gett ökade kostnader. Om nuvarande
nivå för bränslepriset blir varaktigt kommer budgeten att överskridas med 50 %.
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Ekonomiska rapporter
per april 2022
Nämnden för samhällsskydd mellersta
Skaraborg
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Ekonomiska rapporter
Resultatrapport
UTFALL
2021-04

UTFALL
2022-04

BUDGET
2022-04

BUDGET
2022

PROGNOS
2022

PROGNOSAVVIK.

Avgifter mm

1 313

1 492

1 718

5 154

5 389

235

Statsbidrag

386

584

327

980

1 290

310

Övriga intäkter

1 243

1 081

778

2 335

2 335

0

Interna intäkter

3 593

3 491

2 088

6 263

6 263

0

13 857

14 628

14 253

42 758

43 440

682

20 392

21 276

19 163

57 490

58 717

1 227

RESULTRAPPORT (tkr)
Intäk ter

Driftbidrag Götene, Skara, Tidaholm
Summa intäkter
Kostnader
Personalkostnader

-21 131

-22 241

-21 750

-65 984

-66 134

-150

Verksamhetskostnader

-5 113

-5 423

-4 936

-14 808

-15 858

-1 050

Kapitalkostnader

-1 163

-1 302

-1 168

-3 503

-3 703

-200

Interna kostnader

-3 718

-3 625

-2 138

-6 415

-6 665

-250

Summa kostnader

-31 126

-32 591

-29 992

-90 710

-92 360

-1 650

NÄMNDENS RESULTAT

-10 734

-11 315

-10 829

-33 220

-33 643

-423

Utfall
Nämndens resultat per april uppgår till -11,3 mnkr
och utgör 34 % av årets budget.
Ökad oro i omvärlden påverkar det allmänna prisläget. Förvaltningen påverkas specifikt av höjda priser
på el och drivmedel. Liksom hos flera av kommunens förvaltningar, var sjuktalen mycket höga i början av året på grund av Covid-19. För räddningstjänsten blev det mycket kostsamt att bibehålla full
bemanning med stort övertidsuttag som följd. Den
statliga ersättningen för sjuklönekostnader täcker
delvis kostnadsökningen. Antalet brandinspektörer
har utökats för att klara ökat lagkrav för tillsynsverksamhet. Externutbildningar återupptas från maj månad vilket inneburit lägre intäkter under perioden
fram till och med april. Två vakanta tjänster sänker
kostnaderna.

Prognos
Prognosen för årets utfall uppgår till -33,6 mnkr och
visar ett underskott om 1,1 mnkr varav Falköpings
kommuns andel uppgår till 0,4 mnkr.
Personal- och verksamhetskostnader påverkas av effekterna av hög sjukfrånvaro i början av året, risken
för varaktighet i höga drivmedelspriser, ökat behov
av kompetensutveckling för ny ledningsorganisation
för kommunal räddningstjänst, ökade lagkrav inom
brandskyddstillsynen. På grund av kända vakanser,
bland annat förvaltningschef, mildras effekterna.
Årets investeringar kan ge ökade kapitalkostnader
och internhyran för Falköpings brandstation är högre
än den budgetreglering som gjorts för årets hyra.
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Verksamhetsrapport
VERKSAMHETSRESULTAT (tkr)

UTFALL
2021-04

UTFALL
2022-04

BUDGET
2022

PROGNOS
2022

PROGNOSAVVIK.

-2 689

-3 252

-10 856

-10 346

510

-18 903

-20 033

-56 689

-58 289

-1 600

0

-1 716

-6 286

-6 036

250

-576

-817

-1 700

-2 065

-365

-24 501

-25 819

-75 531

-76 736

-1 205

Verk samhetsområden
Stab, nämnd o kapitalkostnader mm
Räddningstjänst
Stöd och utveckling

-2 333

Kommunsamordningscentral
Förebyggande
Nettokostnad gemensam verksamhet
Driftbidrag gemensam verksamhet

0

13 857

14 628

42 758

43 440

682

-10 644

-11 191

-32 773

-33 296

-523

Verkstad

-77

-136

-222

-222

0

Ungdomsstyrkan

-11

-15

-25

-25

0

-2

0

0

0

0

Summa Gemensam verksamhet
Verlsamhet Falk öpings k ommun

Skydd och säkerhet samt BRÅ
Informationssäkerhetssamordning
Summa Verksamhet Falköping

NÄMNDS VERKSAMHETSRESULTAT

0

27

-200

-100

100

-90

-124

-447

-347

100

-10 734

-11 315

-33 220

-33 643

-423

Gemensam verksamhet SMS
Helårsprognosen efter augusti för nettokostnaderna
i den gemensamma SMS-verksamheten visar ett underskott om 1,2 mnkr. Falköpings kommuns andel
av underskottet uppgår till 0,5 mnkr och övriga
kommuners gemensamma del är 0,7 mnkr.
Ledningsfunktion
Statsbidrag för sjuklönekostnader ingår i utfall per
april. Kostnaderna för sjuklöner överstiger ersättningen och påverkar räddningstjänstavdelningen.
Årets investeringar i släckbil och rökskyddsutrustning mm kommer att ge ökade kapitalkostnader
som troligen överstiger budget. Återbesättning av
förvaltningschef bedöms ge ett antal månaders vakans. Den preliminära lönepotten om 1,1 mnkr för
årets löneavtal har inte fördelats har ännu inte fördelats till övriga verksamhetsområden.
Bedömningen är att prognosen för året ger ett överskott om cirka 0,5 mnkr.
Räddningstjänst
Avdelningen hade hög frånvaro på grund av Covid19 i början av året som ledde till merkostnader för
övertid och extra personal i nivån 0,4 mnkr. Bidrag
från staten täcker delar av kostnadsökningen. Utbetalning av sparade semesterdagar drive också upp

personalkostnaderna. Utvecklingen av drivmedelspriserna är svår att bedöma. Budgeten kommer inte
att täcka nuvarande prisbild. En uppskattning är ett
överskridande med 0,2-0,3 mnkr.
Om de höga priserna på el och drivmedel kommer
att bestå innebär det att kostnaderna ökar med cirka
50 procent över budget och medför ett underskott
om cirka 0,3 mnkr.
Utbildningsinsatser till följd av nya krav om ledning av kommunal räddningstjänst kommer att
medföra att kostnaderna för årets personalutbildning blir högre. Befaras ett underskott om 0,8 mnkr.
En avvikelse för internhyrorna för Falköpings
brandstation har uppmärksammats och är under utredning. Avvikelsen uppgår till cirka 0,2 mnkr.
Prognosen för helår visar sammantaget på ett underskott om 1,6 mnkr för räddningstjänstavdelningen.
Kommunsamordningscentral
En vakans under första halvåret medför att prognos
för verksamheten kommer att ge ett överskott om
0,25 mnkr.
Förebyggande
En nyanställning, för att klara tillsynskraven enligt
nya föreskrifter inom LSO-lagstiftningen, har gjorts
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under våren. Kostnader som inte bedöms finansierade via avgifter uppgår till cirka 0,4 mnkr och
medför att prognosen visar på underskott i denna
nivå.

Verksamhet Falköpings kommun
Verkstad
Andelen debiterad tid efter april uppgår till 55 %
(mål 70 %). Resultatet efter april visar ett mindre
underskott som bör utjämnas senare. Orderingången
har specifikt påverkats av snöfattig vinter och allmänt av att nyare maskiner har glesare serviceintervall som innebär färre timmar i verkstaden men
gynnsammare för brukaren. Bedömningen är budget och utfall balanserar vid årets slut.
Ungdomsstyrkan
Verksamheten har bedrivits enligt plan. Utfallet visar samtliga kostnader för verksamheten. Intäkter
från övriga förvaltningar kommer att inhämtas senare.

Driftbidrag
Driftbidrag från Götene, Skara och Tidaholms kommuner för den gemensamma SMS-verksamheten
faktureras månadsvis med en tolftedel av aktuell
budget.
Helårsprognosen för gemensam SMS-verksamhet
visar ett befarat underskott om 1,6 mnkr. Falköpings kommuns andel uppgår till 43,39 % och övriga kommuners andel till 56,61 %.
Fördelningen av prognosens resultat visas i tabellen
nedan.
Kommun
(tkr

Årsbudget

Tillägg

Ny
budget

Prognos

Budgetavvikelse

Falköping

32 653

120

32 773

33 296

523

Götene

12 567

48

12 615

12 816

201

Skara
Tidaholm

17 869
12 160

68
46

17 937
12 206

18 223
12 401

286
195

Summa

75 249

282

75 531

76 736

1 205

Skydd och säkerhet
Verksamheten finansieras inom ramen för statlig ersättning för krisberedskap och civilt försvar. I december beslutades att överenskommelsen för civilt
försvar förlängs ytterligare en gång vilket innebär
att nya bidrag utbetalas även under 2022.
Så länge den statliga finansieringen täcker kostnaderna redovisas alltid ett nollresultat. Hur förbrukningen varit finns redovisat under rubriken ”Enhetsrapport – Skydd & säkerhet” på kommande sida.
Informationssäkerhetssamordning
En informationssäkerhetssamordnare har tillsatts
under våren för verksamheten som från årsskiftet
överflyttats till förvaltningen från kommunstyrelsen. Enligt avtal utförs uppdraget även för Tidaholms kommuns räkning. På grund av att tjänsten
varit vakant fram till mitten av april kommer kostnaderna detta år bli lägre än budget som medför ett
överskott om cirka 0,1 mnkr. Ersättning från Tidaholms kommun avser tjänsteköp för hela 2022.
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Enhetsrapport – Skydd & säkerhet
KOSTNADER
UTFALL
2022-04

ANDEL FÖRBR.
AV 2022 ÅRS
STATSBIDRAG

STATSBIDRAG
2022

STATBIDRAG
ÖVERFÖRDA
FRÅN 2021

ÅTERSTÅENDE
STATSBIDRAG

-148
-300
-124
-571

16%
45%
22%
26%

935
672
565
2 172

1 431
45
364
1 840

2 219
417
805
3 441

Falköping
Skara
Tidaholm
Summa Civilt försvar

-111
-83
-82
-276

38%
40%
48%
41%

290
210
170
670

486
83
269
838

665
210
357
1 232

ENHETENS RESULTAT

-847

30%

2 842

2 678

4 673

ENHETSRAPPORT (tkr)

Sk ydd & säk erhet - Krisberedsk ap
Falköping
Skara
Tidaholm
Summa Krisberedskap
Sk ydd & säk erhet - Civilt försvar

Skydd och säkerhet bedrivs på uppdrag av kommunerna Falköping, Skara och Tidaholm. Finansieringen sker inom ramen för statlig ersättning för
krisberedskap och civilt försvar. Medel som inte åtgår under året kan medflyttas till kommande år. Så
länge den statliga finansieringen täcker kostnaderna, redovisas alltid ett nollresultat vid varje bokslut. I tabellen visas hur stor andel av statsbidragen
för år 2022 som förbrukats.

Krisberedskap
Verksamheten finansieras av årliga statsbidrag från
MSB. Bidraget består av tre delar. Ett grundbidrag
som är lika stort oberoende av kommun, en verksamhetsersättning i förhållande till kommunens invånarantal samt en ersättning per utomhusvarnare.
Eftersom MSB ännu inte informerat om bidragets
storlek för år 2022 har beloppet för år 2021 använts
i tabellen ovan..

nalresursen har utökats med en halv tjänst under våren med kompetens inom informationssäkerhet. Övriga kostnader utgörs av kompetensutveckling av
berörda inom respektive kommun och viss utrustning mm för området.

Civilt försvar
Statsbidrag till civilt försvar bygger på en särskild
tidsbegränsad överenskommelse mellan MSB och
Sveriges kommuner och regioner (SKR) med start
år 2017 för att stärka kommunerna förmåga inför
höjd beredskap.
I december, efter att nämndens budget antogs, förlängdes överenskommelsen och gäller även för
detta år och belopp enligt tidigare nivå erhålls för
att fortsatt arbete inom uppdraget.
Lönekostnader för en tjänst delas lika mellan kommunerna. Övriga kostnader är kommunspecifika.

Kostnaderna består huvudsakligen av personalkostnader med specifik fördelning per kommun. Perso-
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Investeringsrapport
INVESTERINGRAPPORT (tkr)

PROJEKT
BUDGET

UTFALL
2022-04

BUDGET
2022

PROGNOS
PROJEKT

PROGNOSAVVIK.

-5 500

-62

-5 500

-5 500

0

-500

-24

-500

-500

0

-600

-139

-600

-600

0

-6 600

-226

-6 600

-6 600

0

Investeringar
Släckbil
Rökskyddsutrustning
Övrigt
Summa Investeringar

Fleråriga inveseteringar
(se spec sid x)

0

Summa Investeringar

NÄMNDS INVESTERING

0

0

0

0

0

-6 600

-226

-6 600

-6 600

0

Nämndens investeringsbudget för året uppgår till 6,2 mnkr med tillägg för ombudgering av 0,4 mnkr
från föregående år. Totalt 6,6 mnkr.
En ny släckbil är under byggnation med planerad leverans i slutet av året. Sista etappen av utbyte av utrustning för rökskydd sker i Götene. Utrustningen är
beställd men inte levererad. I utfallet under ”Övrigt”
ingår tvättmaskin för rengöring av rökskyddsutrustning som placerats på brandstationen i Falköping.
Prognosen för året investeringar ligger i nivå med
budgeten.
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Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd
under år 2022
1.

2.

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i
uppdrag att utreda lokaliseringarna för stadsbiblioteket i Falköping, Falbygdens museum
samt museets samlingar på Aristo med syfte
att nå ett mer effektivt och ändamålsenligt lokalutnyttjande. Uppdraget ska återrapporteras
till kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden under år 2022.

Arbete med utredning
Uppdragen är inte direkt riktade till nämnden för
samhällsskydd mellersta Skaraborg.

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i
uppdrag att genomlysa re/löpande investeringsbudgeten. Uppdraget ska återredovisas
till kommunstyrelsen under år 2022. Till budgetprocessen för 2023-2025 ska underlag för
periodens re/löpande investeringar presenteras
samt till budgetprocess för 2024-2026 ska nytt
förslag på re/löpande investeringar tas fram.
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Sammanfattning av verksamhetsrapporten
Sammanfattning av
verksamhetsrapport

avgöras. Målet utmanas också av personalförändringar inom organisationen.

När restriktionerna kopplade till pandemin släpptes
har efterfrågan på utbildningar blivit stort, årets utbildningar är i stort sett fullbokade redan. Förutsättningarna ses goda för att stärka det socialt hållbara
samhället. Ökad oro i omvärlden påverkar det allmänna prisläget. Förvaltningen påverkas specifikt
av höjda priser på el och drivmedel. Liksom hos
flera av kommunens förvaltningar, var sjuktalen
mycket höga i början av året på grund av Covid-19.
För räddningstjänsten blev det mycket kostsamt att
bibehålla full bemanning. Ökade lagkrav inom
LSO-lagstiftningen medför behov av ökade personella resurser inom tillsynsverksamheten samt insatser för att upprätthålla en övergripande ledning
av kommunal räddningstjänst. Höjda krav har medfört att antalet tillsyner kommer vara svårt att öka
men kvalitén och träffsäkerheten bör öka. Förutsättningarna för att analysera insatstider behöver förbättras för att måluppfyllelse för mål 4 ska kunna

Prognosen för årets ekonomiska utfall visar ett underskott om 1,1 mnkr varav Falköpings kommuns
andel uppgår till 0,4 mnkr.

Eventuella åtgärder för att nå balans
Då vi har svårt att inte genomföra någon utav vår
verksamhet utan att det påverkar säkerheten eller de
lagstadgade uppgifterna har vi uppmanat till ”allmän återhållsamhet” och förbereder för inköpsstopp
för all icke absolut nödvändig utrustning. Vi ser
även över möjligheten att omfördela personal från
staben till förebyggandeavdelningen för att kunna
öka antalet tillsyner och med det även intäkterna.
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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. Delårsrapporten syftar också tydliggöra att mål och ambitioner samspelar med de resurser som kommunen
avsatt i verksamhetsplanen. Verksamhetsrapporten
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 uppdrag 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 uppföljningar vid första tertialen, delårsbokslutet i augusti
och årsbokslutet.

Nämndens uppdrag
Barn- och utbildningsnämnden utför kommunens
uppdrag inom förskola, grundskola, grundsärskola,
gymnasieskola och gymnasiesärskola enligt skollagen (2010:800) samt ansvarar för den kommunala
kulturskolan och skolskjuts med tillhörande riktlinjer.

Organisation
Pågående skolorganisationsöversyn startade med
förändring av förvaltningens styrning och ledning.
Under skolchef finns fyra verksamhetschefer som
tillsammans med förvaltningsekonom och utvecklingsstrateg bildar förvaltningens ledningsgrupp.
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Verksamhetsområden
Förskola
Förskola bedrivs och erbjuds i hela kommunen.
Den kommunala verksamheten kompletteras med
fristående förskolor samt pedagogisk omsorg. Kommunen erbjuder även natt- och helgomsorg samt
öppen förskola. På en av kommunens förskolor
finns två avdelningar anpassade för barn med funktionsvariationer.
Grundskola
Nuvarande grundskoleorganisation har många skolor i skiftande storlek och indelning. Elevantalet varierar från ca 85 – 640 elever/skola. I den nya skolorganisationen blir skolorna mer likvärdiga och omfattar F-6, F-9 eller 7-9. Verksamhetsområdet omfattar även särskola och särskilda undervisningsgrupper med inriktning autism som är knutna till
två grundskolor i centralorten. Fritidshem erbjuds
på samtliga skolor med tidigare år. I centralorten

finns en fristående grundskola med tillhörande fritidshem som omfattar ca 100 elever.

Gymnasieskola
Kommunen erbjuder 12 nationella program, varav 5
är högskoleförberedande och 7 är yrkesförberedande, och inom dessa finns även möjlighet att
kombinera sina studier med riksidrottsgymnasium
(RIG) volleyboll eller NIU fotboll. Verksamhetsområdet rymmer även gymnasiesärskola.
Kommunens Kulturskola hör också till verksamhetsområdet.

Specialpedagogiskt centrum (SPC)
Samordning av tvärprofessionella insatser för flerspråkighet samt barn- och elevhälsa finns samlat
under verksamhet SPC. Inom verksamhetens uppdrag finns även två särskilda undervisningsgrupper.

Verksamhetschef
förskola

Verksamhetschef
grundskola

Verksamhetschef
gymnasieskola

Verksamhetschef
Specialpedagogiskt
Centrum

1 300 barn

4 000 elever

1 000 elever
varav 150 på IM

SPC-kompetensteam

18 förskolor
med
70 avdelningar

14 grundskolor
Fritidshem med
ca 1 250 elever

12 nationella program
- 5 högskoleförberedande
- 7 yrkesprogram

Särskilda
undervisningsgrupper
Barn- och elevhälsa
Skolhälsovård

Natt- och
helgomsorg
med 50 barn

2 grundsärskolor

IM-programmen

med 40 elever

4 introduktionsprogram
Gymnasiesärskola
20 elever

Centrum för
flerspråkighet
Familjecentralen

Kulturskola
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vision, mål och styrning

Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning
Omvärldsförändringar som påverkat
verksamheten
I VP 22 – 24 beskriver nämnden de områden som
man tror kommer att påverka barn- och utbildnings
verksamhetsområde. De områden som lyfts fram är
pandemin, skolorganisationsbeslutet, kompetensförsörjning, migration samt olika förslag som utreds
och utretts av regeringen gällande barn- och utbildnings verksamhetsområde. I denna delrapport beskrivs vad som skett utifrån dessa områden under
första tertialen 2022. Omvärldsbevakningen innehåller även nya inslag då världsläget förändrats sedan
den förra skrevs, med syfte på kriget i Ukraina.
Kriget i Ukraina påverkar nämndens verksamheter
både direkt och indirekt. Direkt påverkas nämnden
av ökade kostnader på, framförallt på drivmedel. På
sikt kommer merparten av nämndens externa kostnader påverkas negativt då priset på drivmedel kommer påverka priset på andra produkter i större utsträckning, ett exempel är ökade skolskjutskostnader. Inflationen var hög och stigande redan i slutet
av förra året och förvaltningen förväntar sig fortsatt
stora prisökningar under året.
Kriget kan också innebära ett kraftigt ökat elevantal
på kort tid för nämndens alla verksamheter, i och
med att EU aktiverat massflyktingsdirektivet, men så
har ännu inte skett. I nuläget är inte Falköpings
Kommun en av migrationsverkets mottagningskommuner, men trots det har några familjer valt att flytta
till Falköping. I enlighet med massflyktsdirektivet,
så ska dessa barn och elever erbjudas förskola och
skola.
Migrationen in till kommunen har för övrigt avtagit
och andelen nyanlända fortsätter att minska. Trots
detta så är rörligheten mellan kommuner stor, vilket
innebär att många flyttar in och många flyttar ut.
Rektorerna lyfter detta fortsatt som en stor påverkansområde för elevernas lärande när möjligheten
till kontinuitet och stabilitet i klasserna ändras.

Effekterna av Pandemin finns fortsatt kvar. Staten
förmedlar Covidpengar som i nuläget används till
tillfälliga personalförstärkningar för att möjliggöra
kompensatoriska undervisningsinsatser.
Skolorganisationsbeslutet är fortsatt viktigt att genomföra då trångboddheten som är inom grundskolan påverkar både elevers, pedagogers samt rektorers
arbetsmiljö. Fortsatt inväntas beslut från externa beslutsinstanser.
En viktig faktor för att barn och elever ska lyckas i
förskola och skola handlar om kontinuitet. Dels att
barnen och eleverna kontinuerligt deltar i undervisningen som erbjuds, men även att de som undervisar
finns kvar över tid. En utmaning är kompetensförsörjningen inom både förskola, fritidshem och
grundskola. Det är fortsatt svårrekryterat och förutsättningarna att få tag på behörig personal är svår.
Rektorerna lyfter att det är särskilt svårt vid deltidstjänster och ”plocktjänster”. Vid mätningen i mars
2022 fortsätter behörigheten sjunka både inom förskola och fritidshem. Inom förskolan går vi från
50% behöriga förskollärare till 46.1% och inom fritidshemmet från endast 25,5% behöriga lärare för
fritidshem till 21,5%.
Regeringen har under de gångna åren utrett ett flertal
områden, däribland likvärdig skola, en tioårig grundskola, gymnasieutredningen samt betygsutredningen.
På grund av det parlamentariska läget samt att det är
valår, så är det svårbedömt vilka av dessa förslag
som kommer genomföras. Samtliga förslag kommer
att ha stor påverkan på utbildningsområdet. Från och
med 220701 kommer nya kursplaner samt betygskriterier för grund- och grundsärskolan att gälla. Implementeringsarbetet har pågått under höstterminen
2021 och har fortsatt under vårterminen 2022.
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Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping

Delår april är en redovisning av
vad som skett under de första fyra
månaderna 2022 utifrån den plan
som är beskriven i VP 2022 –
2024.
Ett socialt hållbart Falköping ska
skapa förutsättningar för alla barn
och elevers utveckling, lärande och utbildning, från
första dagen i förskolan hela vägen till studenten.
Det innebär för barn- och utbildningsnämnden ett
krav på ökat fokus kring kompensatorisk utbildning. Samarbete, helhetssyn och samsyn krävs genom hela styrkedjan och inom hela kommunen.
Målet kräver samverkan mellan nämnderna och det
är i dessa olika samverkansprojekt och aktiviteter
som kommunen uppmärksammats, både av kommuninvånare och på nationell nivå. En ökad samverkan mellan förvaltningarna påbörjades under
2021 och har fortsatt under första tertialet 2022.

Förebyggande insatser barn och unga
En oroväckande trend, särskilt med hänsyn till
Barnkonventionen, är att antalet barnplaceringar i
kommunen har ökat över flera års tid. Därför har
BU tillsammans med Socialförvaltningen påbörjat
en samverkan hösten 2021, för att arbeta med förebyggande insatser för barn och unga. Detta för att
tidigt kunna identifiera och snabbt erbjuda familjer
insatser. Grunden i samverkan handlar om tätare dialog mellan olika yrkeskategorier för att tidigare
kunna ge barnet/eleven och dess familj rätt stöd.
Samverkan kommer att fortsätta under kommande
år med målsättningen att genom upparbetade samverkansstrukturer och relationer kunna möta behoven tidigt så att barnet inte behöver en så ingripande
insats så som en placering.
Samverkan har fortsatt under våren 2022 utifrån de
tidigare uppsatta målen. Det är fortsatt ett glapp i

förväntningarna mellan förvaltningarna och vad deras olika insatser ska nå för resultat. Behovet av att
bygga relationer och synliggöra rutiner och samverkansformer är fortsatt stor. Målsättningen är att våra
förvaltningar med våra olika uppdrag och professioner ska kroka arm för att tillsammans stödja familjer, barn och elever så att man tidigt kan stödja
och göra bra främjande och förebyggande åtgärder
så att barn och elever kan lyckas i sitt lärande och i
sitt liv.

Fullföljda studier och etablering på arbetsmarknaden
En samverkansstruktur är under utveckling mellan
Barn- och utbildningsförvaltningen och Kompetens- och arbetslivsförvaltningen utifrån ett tidigare
politiskt uppdrag. Den fortsatta samverkan ska fokusera på fullföljda studier och arbetet utgår från
begreppen hållbarhet, resursanvändning och kvalitét.
Förvaltningen har en fortskridande samverkan med
Kompetens och arbetslivsförvaltningen med fokus
på fullföljda studier. En av utvecklingspunkterna
gäller gruppen ungdomar 16-20 år som varken arbetar eller studerar, de som faller under KAA. En gemensam aktivitetsplan är framtagen och flera processer pågår. Uppföljning sker löpande.

Alla barn och elever är trygga och tror på sin
egen förmåga
Läroplanerna beskriver hur skolväsendet har stort
ansvar i varje barns utveckling. I Lgr 11 skrivs det
att ”personlig trygghet och självkänsla grundläggs i
hemmet, men även skolan har en viktig roll. Varje
elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som
det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.”
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Lagkrav och förvaltningens målsättning är att alla
elever är trygga och tror på sin egen förmåga. Generellt visar uppföljningar att de flesta barn/elever
är trygga och trivs. Trots det finns det många barn
och elever som inte känner sig trygga. En del i det
beror på den trångboddhet som är på ett flertal av
våra grundskolor, vilket orsakar konflikter som kräver riktade insatser och flexibilitet i skolors och pedagogers bemötande.

I den enkät som gått ut (mars 2022) till samtliga
vårdnadshavare i förskolan, dvs även till dem som
har sina barn på en fristående förskola i Falköpings
kommun, svarar 95% att de upplever att verksamheten är trygg för deras barn. En positiv utveckling
har skett då större andel skattar att det stämmer helt
och hållet än vid mätningen 2020.

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) genomfördes 2021 och har redovisats 2022. I sammanfattningen
gällande skola skriver de: ”När det kommer till frågorna som rör skolan så ser vi att killar är något nöjdare än
tjejer när det handlar om påståenden som rör trivsel och stämning.” I tabellen nedan redovisas svar från elever i
årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet.
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I mätningen som görs av elever i åk 8 i grundskolan och elever i andra året på gymnasiet syns en tydlig försämring inom samtliga områden från förra mätningen 2018. Vad det beror på har ännu inte analyserats klart. En anledning kan vara pandemin.

All personal har som uppdrag att arbeta med att alla
barn och elever ska förstå och omfatta vårt samhälles demokratiska värderingar och för att förebygga kränkande behandling och diskriminering.
Elevers uppfattning av att vuxna ingriper har minskat i enkäten så därför finns det stor anledning att
på nytt tydliggöra det arbete som pågår på våra skolenheter.

skolenheterna. Varje skola har tillgång till skolsköterska, speciallärare, kuratorer samt skolpsykologer.
Andel kuratorer är hög jmf med övriga kommuner i
Skaraborg. I nuläget finns 1 kurator/250 elever.
Förvaltningen behöver fortsätta att stödja detta arbete då det fortsatt finns skolenheter där elevhälsan
behöver stärkas. Enheter som har fungerande elevhälsa med rätt professioner skapar goda förutsättningar för rektorer, pedagoger samt elever.

Barn- och utbildning har under flera år arbetat med
att skapa förutsättningar för en god elevhälsa på
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I LUPP:en syns goda resultat gällande elevers uppfattning om tillgången på elevhälsan:

En väsentlig faktor för att barnens och elevernas utveckling är att de närvarar i undervisningen. Under
det gångna pandemiåret har endast 50% av de inskrivna barnen närvarat i förskolan och även närvaron i grundskola och fritidshem har varit lägre än tidigare. Under första kvartalet har närvaron i förskolan ökat. Se tabell nedan.

Tabellen nedan visar på barns närvaro i de kommunala förskolorna från v 2 – 13. En ökning av barns
närvaro syns tydligt från vecka 8, där det under tisdag till torsdag är över 60% närvaro. Siffrorna är
hämtade från verktyget Tempus.

En handlingsplan finns för att stödja arbetet gällande elevers närvaro. Handlingsplanen behöver på
nytt aktualiseras då efterlevnaden inte är likvärdig

inom hela förvaltningen. Det har under våren påbörjats ett omtag för att stärka detta arbete.
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Alla elever når målen
Det största och mest omfattande mål barn- och utbildningsnämnden har är att skapa förutsättningar
för alla elever att nå målen. Ett övergripande arbete
med en utbildningsplan, där förvaltningen arbetar
långsiktigt utifrån tre områden, styrning och ledning, kompensatorisk utbildning samt kompetensförsörjning arbetades fram under 2021 och kommer
att vara grunden för kommande arbete de nästkommande åren.
I förskolan arbetar man med att utmana och stimulera barns utveckling och lärande ständigt. De senaste åren har arbetet lett till en ökad likvärdighet
mellan kommunens förskolor. Likvärdigheten som

är ett övergripande ansvar för kommunen, ökar
både avseende arbetssätt, innehåll och lärmiljöer.
Förutsättningarna för förskolorna i kommunen har
under året präglats av pandemin. Dels gällande
barns närvaro, personals sjukfrånvaro men även
gällande mötet med vårdnadshavare och användandet av lärmiljöer. Närvaron bland barnen har endast
varit 50 % under pandemin. Frånvaron bland barnen och bland pedagogerna har påverkat möjligheten till kontinuitet i undervisningen. Ett flertal
barn som är i stort behov av undervisning i förskolan har nästan inte haft någon närvaro alls och därför förlorat viktig tid för språkutveckling och sociala sammanhang. För att säkerställa att barnen får
den undervisning de har rätt till krävs åtgärder som
stimulerar ökad närvaro bland barnen.

Måluppfyllelsen för grundskola

Vid julbetyget 2021 återgår elevernas resultat till tidigare låga nivåer. I samtal med rektorer utifrån
varje enskild skolenhets resultat synliggörs att ett
flertal elever endast har några få delar kvar vilket
gör att prognosen för behörighet till gymnasiet vid
slutbetyg bedöms vara likvärdigt som föregående
år. Resultaten för åk 7 och åk 8 ligger lägre än tidigare år vid detta tillfälle var på ett pågående analysarbete sker med grundskolans rektorer.
Progressionen skiljer sig mellan skolenheterna, dels
gällande betygsättning mellan åk 6 och åk 7, där variationen mellan betygsättningen mellan årskurserna är stor, och dels gällande proportionerlig progression mellan årskurserna, där flertalet skolor har
en negativ progression under skolåren för att sedan

återhämta sig under vårterminen i årskurs 9. Här
finns det behov av att analysera vidare för att förstå
orsaken bakom detta.
Det är lätt att se progression och trender i barn och
elevers resultat och måluppfyllelse men svårare att
särskilja vilka utvecklings- och utbildningsinsatser
som gör skillnad. Olika kompetensutvecklingsinsatser har avlöst varandra och genomförts på olika
sätt och i olika omfattning. Därför är det svårt att
särskilja effekter och dra säkra slutsatser. Arbetet
behöver renodlas mer och uppföljningsplaner vara
klara innan nya utvecklingsarbeten och projekt startas. Effekterna måste efterfrågas på fler nivåer och
mer kontinuerligt inom de områden där utveckling
krävs.
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Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping

I verksamhetsplanen för BU står det
skrivet att ”En väsentlig del för att
nå målet, en attraktiv kommun, är att
arbeta mot att bli en skolkommun i
framkant! Att ha attraktiva förskolor,
skolor och gymnasieskola är en för
medborgaren mycket viktig faktor för
att vilja bo kvar och för nya invånare
att välja kommun. Utifrån skolorganisationen har vi idag mycket fina och attraktiva förskolor med lärmiljöer som uppfyller dagens utbildningskrav.”
Det arbete som skett under årets första fyra månader
är:
- Odensbergsskolan: Färdigställande av nya skolbyggnaden skedde under första kvartalet 2022.
Huskroppen sattes på plats under vecka 3 och verksamheten flyttade in 19 april. Invigning kommer ske
först i augusti (detta för att få allt på plats vad gäller
inventarier, flytt av slöjd m.m.)
- Odensbergs förskola: Planering och projektering
inför ombyggnad av förskola, idrottshall, skolrestaurang samt en tillbyggnad av tillagningskök. Förskolan har flyttat tillfälligt till gamla Odensbergsskolan
under byggtiden. Om- och tillbyggnaden drar igång
vecka 18
- Högstadium Centrum: Diskussioner kring och planering för att anpassa skollokalerna för ökad trygghet och studiero har genomförts. Beslut om att flytta
textilslöjdens del till nuvarande tekniksal har tagits.
Detta skapar en gemensam yta för slöjden, samt
möjliggör att placera lärararbetsplatser i teknikens

teorisal för att öka lärarnärvaron i den delen av
byggnaden.
Det har även tagits beslut om att utöka del av modulbyggnaden med en torgyta/skåpsyta. Detta skapar
dels en bra yta för de elever som har sin hemvist i
modulerna, och med flytt av deras skåp från huvudbyggnaden ger detta ökade ytor för eleverna i huvudbyggnaden. Personalarbetsplatser flyttas även till
plan 1 i huvudbyggnaden för att öka lärarnärvaron i
den delen av byggnaden.
Ett annat område som skrivs fram i VPn gällande
skolorganisationen är att det ska skapas bra lärmiljöer i våra förskolor och skolor. I VPn står det: ”Den
nya skolorganisation håller på att ta form och det
görs stora satsningar på våra förskolor och skolor
både på landsbygden och i tätorten. Vi utvecklar organisationen, bygger om och bygger nytt. Allt för att
våra barn och unga ska få förutsättningar för en så
bra och likvärdig skola som möjligt och samtidigt
skapa funktionella lärmiljöer och attraktiva arbetsplatser för våra pedagoger.”
I vårdnadshavarenkäten fick vårdnadshavare (VH)
delge sina tankar kring förskolans lärmiljöer. Enkäten visar på höga siffror där 94% av vårdnadshavarna tyckte att innemiljön ger bra möjligheter till
lek och undervisning och 91% att utemiljön bidrar
till goda möjligheter. Detta är ett mått som tidigare
inte frågats efter, därför kan vi inte följa om det har
blivit en förbättring utifrån tidigare år.
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Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas

Det livslånga lärandet är ett förhållningssätt som ska genomsyra hela
förvaltningens processer. Att ungdomar och unga vuxna får rätt förutsättningar att fullfölja studier och/eller etablera sig på arbetsmarknaden
är av särskilt stor vikt.
Under 2022 kommer en SSA-plan, Samverkan Skola
Arbetsliv, att vara klar och kommer att implementeras. Målsättningen med planen är att skapa förutsättningar för våra elever, att genom prao och APL samt
vägledning gällande studier och arbetsliv, synliggöra
olika vägval för sina framtida liv samt att för arbetsgivare i Falköpings Kommun möjliggöra rekrytering. Arbetet med planen har fortsatt under våren.
Tidsplanen har förskjutits framåt, då det finns en
önskan om att även knyta KAFs arbete i planen så
att det blir en gemensam plan att utgå ifrån.

är av vikt att följa upp om målsättningen med denna
plan möts, så att den faktiskt möjliggör fler alternativ för dessa elever. Ett område som behöver stärkas
för eleverna på IM är hur man synliggör deras progression i sitt lärande.
Samverkan med det lokala näringslivet är väsentlig
för barn- och utbildningsförvaltningen för att få kunskap om och kunna möta framtida rekryteringsbehov
samt skapa rätt förutsättningar för yrkesprogrammen
att vara relevanta.

Under våren har det beslutats om övningsskolor för
Borås Högskola och VFU-skolor för HLK i Jönköping. Ett flertal handledare utbildas för att ta emot
studenter. En struktur är framtagen för att säkerställa
att rektorerna får kunskap om kommande studenter.
Den plan som tagits fram för introduktionsprogrammen och som började gälla 1 juli 2021 i syfte att
stärka valmöjligheterna för denna elevgrupp kommer att följas upp och utvärderas i oktober 2022. Det
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Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande
med en tillitsbaserad styrning

En lärande och utvecklande verksamhet
För att skapa likvärdighet i arbetsprocesser, progression, förutsättningar
för skolutveckling och kollegialt lärande, behövs en tydlig ansvarsfördelning. Som en del i ett distribuerat
ledarskap har förvaltningen satsat på specifika utvecklaruppdrag för att ge ett riktat utvecklingsstöd
gentemot enskilda pedagoger och grupper. Stödet
ska ligga nära professionen och undervisningen.
Detta är en möjlighet för kunniga pedagoger att få
utvecklas men också sprida kunskap och goda exempel inom kommunen. Arbetet med Utvecklarna har
följts upp i april 2022 och beskrivs som positivt. En
utvecklare skriver ” Kopplingen till förvaltningen
fungerar. Det är många saker som påverkar varför
en organisation ser ut som den gör. I mötet utvecklare – styrgrupp öppnas en kanal för diskussioner
och förståelse mellan lärare som fysiskt arbetar med
elever och ledning uppåt som analyserar och organiserar verksamheten. Vi tillsammans har viktiga
kunskaper och kobbar mot samma mål, att elever
ska utvecklas och lyckas. Våra olika perspektiv gör
bilden av verkligheten mer tydlig.” Utvecklarna beskriver att arbetsbeskrivning som har tagits fram för
utvecklarna är tydlig och ger dem bra stöd i deras arbete. En första uppföljning av utvecklarnas roller genomfördes i november 2021 och utifrån uppföljningen har en förändring i utvecklaruppdragen för
grundskolan initierats. Utvecklarna lyfter det som
positivt med en tydlig plan för start, uppföljning, utvärdering och framtagande av nya uppdrag utifrån
utbildningsplanen.

av nyckelpersoner som handleds i sitt uppdrag. Det
finns en tydlig planering även för yrkes-, ombudsoch nätverksträffar där olika utvecklare leder utvecklingsarbetet. Våren 2022 har ett arbete pågått
inom grundskolan för att synliggöra och tydliggöra
de kollegiala nätverken kopplat till utvecklarnas
uppdrag. Det finns behov av att ta fram en organisationsskiss, där de olika rollerna synliggörs och vilket
uppdrag de har och villkor för dessa. Det har varit en
positiv progression i arbetet gällande de kollegiala
nätverken inom grundskolan. De har införlivats och
implementerats under året. Grundskolan är fortfarande i implementeringsfasen. Modellen har landat
på skolorna och nyckelpersonerna har fångat sin roll.
Diskussioner kring vem som ska vara nyckelperson
på skolorna samt vilken lärandemodell som ska bära
arbetet pågår. Under året har implementeringen av
nya kursplaner varit i fokus i de kollegiala nätverken
för grundskolan och i förskolan har fokus varit
språkutvecklande arbetssätt.
I den enkät som gått ut till vårdnadshavare i förskolan syns det tydligt att vårdnadshavare ser det arbete
som pågår gällande det språkutvecklande arbetet på
förskolorna i kommunen. Andelen som tycker att
förskolan arbetar språkutvecklande har ökat från
87% 2020 till 94% 2022. Det är främst på det högsta
värdet som ökning skett, med över 20 procentenheter.

Forskning visar att kollegialt lärande ger vidgade
perspektiv och kan på så sätt bidra till professionellt
lärande, vilket i sin tur bidrar till barns och elevers
lärande och till skolutveckling.
Inom både förskola och skola finns kollegiala nätverk som bidrar till skolutveckling, samverkan och
likvärdighet mellan skolenheterna. Nätverken leds
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Som en del i utvecklingsarbetet är även det kollegiala lärandet mellan rektorer. Under året har fokus
varit på att fördjupa kunskaperna kring analysen.
Målsättningen med insatsen har varit att stimulera
till ett nyfiket förhållningssätt, att ständigt vilja utforska och förstå vad våra verksamheters resultat
och kvalité beror på. Satsningen har syftat till att ge
verktyg och kunskap om hur man fördjupar analysen
utifrån förutsättningar, resultat och med särskilt fokus på barn och elevers uppfattning av sin utbildning. Barn- och utbildning vill nå en samsyn och en
helhetssyn gällande hur vi mäter kvalité i samtliga
skolformer och på samtliga nivåer i styrkedjan. Vi
vill även skapa förutsättningar att stanna upp för att
analysera och tolka verksamhetens resultat för att
komma fram till verkningsfulla och långsiktigt hållbara förbättringar. Detta för att hamna rätt gällande
vilka insatser och åtgärder som behövs för att förbättra undervisningens kvalité. Trots att förvaltningen under flera år haft denna form av kollegialt
lärande finns det fortsatt ett behov av att sammanhangsmarkera, synliggöra processen och målsättningen, men även att våga utmana så att man vågar
prövar nya vägar. En utvärdering av insatsen kommer att ske i juni.
Den strategiska kompetensförsörjningsplanen är implementerad. Vissa åtgärder som finns beskrivna i
planen skulle behöva synliggöras i utbildningsplanen. Det finns några insatser i HÖK 21 som inte påbörjats ännu. Målsättningen är att planen ska stärka
möjligheten till att rekrytera personal, vilket barnoch utbildning är i stort behov av. En stor utmaning
som kvarstår är att det fortsatt är svår rekryterat
inom vissa områden, framförallt grundlärare med inriktning fritidshem. I nuläget fortsätter behörigheten
inom fritidshemmet att sjunka från redan låga 25,5%
till 21,5 %. Det är fortsatt mycket stor variation mellan kommunens fritidshem. Även inom förskolan är
andelen utbildade förskollärare lågt. Även här fortsätter andelen att sjunka från 50% till 46,1%. Förutsättningar för att öka andelen förskollärare är bättre
än för grundlärare med inriktning fritidshem, då
Högskolan i Borås har förlagt både en förskollärarutbildning och lärarutbildning i Skövde. Söktrycket på
främst förskollärarutbildningen är högt vilket på sikt
kommer leda till en högre andel förskollärare.

Processbaserat arbetssätt som stärker verksamheternas kvalité
Under detta läsår har barn- och utbildnings utvecklingsarbete varit beskrivet i en utbildningsplan. I VP
2022 – 2024 beskrivs syftet med utbildningsplanen: ”Syftet med denna utbildningsplan är att låta
utvecklingsarbetet fortgå och vara levande inom förvaltningen. Planen ska sammanfatta prioriterade utvecklingsområden och vara ett gemensamt övergripande stöd men även bidra till att måluppfyllelsen
och likvärdigheten ökar.”
Utbildningsplanen har följts upp i oktober för att
vara en del av den årliga verksamhetsredovisningen
för BUN. Utifrån kvartal 3, kunskapsuppföljning,
och ledningsgruppens övergripande analys har planen reviderats först efter att VP 2022 – 2024 beslutats av BUN. Planen har synliggjorts i möten med
rektorer, utvecklare samt offentliggjorts på Falnet.
Det finns fortsatt ett behov av att synliggöra när
vilka moment genomförs och av vem. Så att vi tydliggör processerna i styrkedjan. Planen beskriver inte
alla verksamhetsformers utvecklingsarbete. Insatserna i planen följs upp med respektive ansvarig i
oktober och i mars. Då följer vi upp de planerade insatserna och synliggör vilka områden som behöver
utvecklas, vilka som har genomförts och vad som
behöver kompletteras.
En del i arbetet har varit att ta fram övergripande
planer för matematik samt språk- läs- och skriv. Planerna ska beskriva hur barn- och utbildningsförvaltningen arbetar från förskola till gymnasium. Förvaltningens utvecklare i matematik har under hösten
2021 och tidig vår 2022 tagit fram en matematikplan
i samverkan med rektorer, pedagoger och utvecklare. Planen presenterades för ledningsgruppen i början av mars och har gått på remiss till rektorsgrupperna. Det finns ett värde i att ha en som ansvarar
för helheten i varje process. Så att även om flera personer skriver och bidrar, så sammanfogas delarna till
en helhet.
Språk-, läs- och skrivplanen implementerades under
höstterminen 2021. Implementeringen skedde i rektorsgrupperna och för läsombuden. Läsombuden fick
i sin tur i uppgift att gå igenom den på resp. skola
med stöd av ett underlag som Språk-, läs- och skrivutvecklaren tog fram. Implementeringen skedde
även i olika nätverk. Det finns ett behov av att tydligare koppla utvecklarnas arbete till att planen, så att
planen utgör ett stöd för utvecklingen av undervisningen för dem. Det blir även ett tydligare och enklare sätt att leda och styra.
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Nämndens verksamhetsuppföljning

Återkoppling till nämnd
Enligt Skolverkets ”Allmänna råd för systematiskt
kvalitetsarbete” ska huvudmannen skapa rutiner för
att underlätta det systematiska arbetet. Huvudmannens uppgift är att säkerställa att arbetet utgår från
de nationella målen, att skapa förutsättningar för ett
sådant arbete samt att utveckla utbildningen i enlighet med målen. Barn- och utbildningsnämnden fattade beslut om riktlinjer i maj 2016. Dessa revideras
årligen i maj månad och bidrar till att samordna nationella och kommunala mål och krav samt synliggöra det systematiska uppföljningsarbetet. I sam-

band med beslutet togs ett årshjul fram som tydliggör och skapar framförhållning i rapporteringen av
måluppfyllelse för prioriterade mål kvartalsvis till
nämnden. Även årshjulet har reviderats och utvecklats och from 2018 finns en gemensam uppföljningsstruktur framtagen för Falköpings kommun.
Budgetuppföljning till nämnd sker månadsvis för att
bidra till tillit i styrkedjan och ge nämnden en löpande insyn i ekonomin. Rapporterna per 30/4 och
per 31/8 är verksamhetsrapporter och verksamhetsrapport 2 är ett delårsbokslut. Verksamhetsrapporterna går upp i kommunens övergripande delårsrapporter och bidrar till helheten.

Nämndens styrkedja
För att det systematiska utvecklingsarbetet ska få effekt i organisationen krävs att varje led känner sig
delaktig i processen och att arbetet utgår från verksamhetens behov. Resultaten analyseras och rapporteras från varje nivå upp till huvudman. Det är av
största vikt att skapa förtroende och tillit i styrkedjan

och att återkoppling sker från nämnd via ledare tillbaka till verksamheterna, personal och elever/vårdnadshavare. Detta tydliggörs än mer fr o m 2021 då
mål 4 får en ny rubrik med delvis ny innebörd, ”
Kommunens organisation ska vara utvecklande och
förnyande med en tillitsbaserad styrning”.
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Personaluppföljning
VERKSAMHETUPPFÖLJNING

UTFALL
2021

UTFALL
APRIL 2022

BUDGET
2022

PROGNOS
2022

PROGNOSAVVK

Försk ola
Antal barn
Antal årsarbetare

1 279

1 424

1 279

1 279

0

227

231

227

231

4

3 949

3 961

3 949

4 000

51

525

525

525

535

10

1 001

992

1 001

1 020

19

118

118

118

118

0

Grundsk ola
Antal elever
Antal årsarbetare
Gymnasiesk ola
Antal elever på Ållebergsgymnasiet
Antal årsarbetare

Uppföljning av nämndens
personalplanering
Utfallet per 30/4 stämmer ganska väl med budget.
Förskolan har utökat sin grundbemanning med några
tjänster, med det tydliga syftet att minska vikarieanvändningen i verksamheten. Antalet tillfälliga personer som är i verksamheten förväntas således minska,
men inte personaltätheten och barnen får möta ett
välbekant ansikte varje gång de går över tröskeln till
en av våra förskolor.

Förväntad utveckling
Grundskolan förväntas utöka sin personal med 10
årsarbetare under resterande delen av 2022. Detta är
dock en temporär ökning finansierat av den sk ”skolmiljarden” och kommer således inte följa med in i
2023.

Utfallet på antalet barn i förskolan samt antalet elever på gymnasiet skiljer något från både budget och
prognos. När det gäller förskolan beror detta på att
alla blivande sexåringar lämnar förskolan och börjar
förskoleklass vid halvårsskiftet, medan ettåringar
succesivt tillkommer under hela verksamhetsåret.
Gällande gymnasieskolan ser söktrycket på de olika
programmen ut att leda till ett något ökat elevantal
på Ållebergsgymnasiet till hösten.
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Ekonomiska förutsättningar

BUDGETRAMFÖRÄNDRING (tkr)

BUDGET
1 JAN

KF § 11

BUDGET
30 APR

KS § 55

Verk samhetsområden
Förskola

-135 825,0

-135 825

Grundskola

-320 544,0

-320 544

Gymnasium
Övrigt
SUMMA BUDGET

-99 974,0

-99 974

-256 657,0

-6 990,0

-1 050,0

-813 000

-6 990

-1 050

Nämndens budgetram för år 2022 och
justeringar
Barn- och utbildningsnämnden gick in i 2022 med
en nettobudget på 813 000tkr. Under våren har
nämnden kompenserats med 6 990tkr för högre lokalkostnader samt fått del av kommunstyrelsen strategiska utvecklingsmedel om 1 050tkr. Ny ram per
220430 blir således 821 040tkr.

Riktade medel i flerårsplan
I barn- och utbildningsnämndens budget för 2022
ingår en riktad satsning mot för- och grundskola
med 10 000tkr. Dessa medel har fördelats ut till enheterna, 6 700tkr till grundskolan och 3 300tkr till
förskolan. Dessa medel har gått till att höja enheternas grundtilldelning, som varit låg i Falköpings
kommun jämfört med kringliggande kommuner.
Syftet med att öka grunden är att ge eleverna bättre
möjlighet att få det särskilda stöd som de har rätt till
enligt skollagen.

-264 697
0

-821 040

på exempelvis byggmaterial och en liknande utveckling på andra varor och sektorer är inte otänkbar. Lägg därtill situationen i Ukraina, som ännu
inte påverkat nämnden direkt, men det är något som
skulle kunna ändras över en natt om Falköpings
kommun blir mottagningskommun för flyktingar
från Ukraina.
Situationen kring Platåskolan fortsätter att påverka
och försvåra förvaltningens arbete med att bereda
plats för alla elever i centralorten. Då de skollokaler
som finns tillgängliga i centralorten inte är dimensionerade för antalet elever där finns en stor risk att
ytterligare tillfälliga lokaler behöver tillkomma för
att samtliga elever ska kunna beredas plats inom ett
rimligt avstånd från deras bostad. Detta kommer, i
sådant fall, innebära ökade driftskostnader för barnoch utbildningsnämnden.

Ekonomiska risker och osäkerheter i
verksamhetsrapporten
Den mycket höga, och fortfarande, stigande inflationen utgör en stor osäkerhetsfaktor för nämndens
ekonomi. I fjol kunde vi se kraftigt ökade kostnader
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Ekonomiska rapporter
per april 2022
Barn- och utbildningsnämnden
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Ekonomiskarapporter
Resultatrapport
UTFALL
2021-04

UTFALL
2022-04

BUDGET
2022-04

BUDGET
2022

PROGNOS
2022

PROGNOSAVVIK.

Avgifter mm

8 731 381

Statsbidrag

31 396 218

10 318 418

8 497 000

25 491 000

27 000 000

1 509 000

30 586 938

22 388 693

67 166 080

69 500 000

Övriga intäkter

2 333 920

9 892 489

11 344 264

8 861 667

26 585 000

26 585 000

0

Interna intäkter

18 347 018

19 370 174

18 820 896

56 462 689

57 500 000

1 037 311

Summa intäkter

68 367 106

71 619 794

58 568 256

175 704 769

180 585 000

4 880 231

-200 255 187

-202 648 862

-202 246 641

-615 573 401

-617 500 000

-1 926 599

-63 659 081

-75 593 037

-65 867 559

-197 602 677

-197 602 677

0

Kapitalkostnader

-2 461 668

-2 778 608

-2 533 333

-7 600 000

-7 600 000

0

Interna kostnader

-57 606 189

-60 363 570

-58 656 230

-175 968 691

-177 000 000

-1 031 309

Summa kostnader

-323 982 125

-341 384 077

-329 303 763

-996 744 769

-999 702 677

-2 957 908

NÄMNDENS RESULTAT

-255 615 019

-269 764 283

-270 735 507

-821 040 000

-819 117 677

1 922 323

RESULTRAPPORT (tkr)
Intäk ter

Kostnader
Personalkostnader
Verksamhetskostnader

Resultatrapporten visar en positiv avvikelse på intäkter och en negativ avvikelse på kostnader, men
sammantaget prognostiseras en positiv avvikelse
mot budget för barn- och utbildningsnämnden för
2022.
Det går tydligt att se den kompensation för ökade lokalkostnader nämnden fick i samband med budget
2022, då det i verksamhetsrapporten per 210430
fanns en stor avvikelse på interna kostnader.
Generellt har nämnden en god budgetföljsamhet och
avvikelserna beror på externa faktorer bortom nämndens kontroll.
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Verksamhetsrapport

UTFALL
2021-04

UTFALL
2022-04

BUDGET
2022

PROGNOS
2022

PROGNOSAVVIK.

-42 283

-45 275

-135 825

-133 152

2 673

Grundskola

-100 792

-106 301

-320 544

-318 903

1 641

Gymnasium

-33 462

-34 173

-99 974

-102 518

-2 544

Övrigt

-79 449

-84 015

-264 697

-264 545

152

-255 986

-269 764

-821 040

-819 118

1 922

VERKSAMHETSRESULTAT (tkr)
Verk samhetsområden
Förskola

NÄMNDS VERKSAMHETSRESULTAT

Förskola

Gymnasieskola

Precis som föregående år är förskolans budgetföljsamhet god och förskolan har ett prognostiserat
överskott på drygt 2,6 mnkr på helår. Det är fortfarande en mindre vikarieanvändning inom förskolan
pga högre frånvaro bland barnen, vilket förklarar
delar av överskottet.

Gymnasieskolan har ett prognostiserat underskott
för 2022. Det prognostiserade underskottet är lägre
än förra årets utfall, men man har fortsatt svårt att
hålla sin budget och givet Ållebergsgymnasiet har
färre inskrivna elever än i fjol har kostnaden per
elev ökat mer än det prognostiserade underskottet
visar på. Ållebergsgymnasiet prognostiseras få ett
underskott på drygt 2,5mnkr på helår.

Grundskola
Grundskolan ser än så länge ut att hålla sin budget
även 2022, vilket bekräftar fjolårets trendbrott kring
grundskolans ekonomi. Grundskolan prognostiseras
få ett överskott på drygt 1,6mnkr på helår.

Övrigt
Övriga kostnader prognostiseras hålla budget 2022.
Tillskottet nämnden fick för att täcka ökade lokalkostnader syns tydligt, då det var ett stort underskott på övriga kostnader föregående år.
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Investeringsrapport

PROJEKT
BUDGET

UTFALL
2022-04

BUDGET
2022

PROGNOS
PROJEKT

PROGNOSAVVIK.

4 200

241

4 200

6 200

2 000

Summa Investeringar

4 200

241

4 200

6 200

2 000

NÄMNDS INVESTERING

4 200

241

4 200

6 200

2 000

INVESTERINGRAPPORT (tkr)
Investeringar
Inventarier

Nämndens investeringar prognostiseras få en negativ
avvikelse mot budget på 2mnkr för 2022. Detta beror på att de inventarier som behöver köpas in till
den nybyggda skolan i Odensberg inte finns med i
nämndens investeringsbudget för 2022. Inventarierna i Odensbergsskolan väntas får en kostnad på
2mnkr. Bortsett från den avvikelsen väntas nämnden
hålla sin investeringsbudget för 2022.
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Inledning
Syfte

Nämndens uppdrag

Syftet med verksamhetsrapporten är att vara ett
verktyg för uppföljning av verksamhetsplan och en
indikation hur målarbetet i kommunen fortgår. Delårsrap-porten syftar också tydliggöra att mål och
ambitioner samspelar med de resurser som kommunen avsatt i verksamhetsplanen. Verksamhetsrapporten ska även fungera som ett underlag till eventuella
verksamhetsförändringar som kan behövas för att nå
mål och ekonomiska resultat.

Kompetens- och arbetslivsnämnden (KAN) är kommunens organ med ansvar för arbetsmarknadsenheten (AME), ekonomiskt bistånd enligt § 3 i KANs
reglemente, kommunal vuxenutbildning, uppdragsutbildning och eftergymnasiala utbildningar.

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 uppdrag 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 uppföljningar vid första tertialen, delårsbokslutet i augusti
och årsbokslutet.

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 utifrån att etablering på arbetsmarknaden lyfts som en
central del i kommunens flerårsplan. Vuxnas möjlighet till lärande är angeläget utifrån många olika perspektiv. Att möta sina möjligheter genom att lära
nytt, lära om och lära mer är verktyget för att medborgare ska kunna ta nästa steg. Utgångspunkten ska
vara vad den enskilde individen har med sig samt arbetsmarknadens behov avseende kompetens och arbetskraft. Ambitionen är att ha ett utbud av utbildningar och insatser som matchar såväl medborgarnas
behov som arbetslivets efterfrågan.

Organisation
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Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning
Omvärldsförändringar som påverkat
verksamheten
Från 1 april 2022 klassas inte längre Covid-19 som
en samhällsfarlig sjukdom och pandemirestriktionerna är sedan dess borttagna. Det medför framförallt
en större öppenhet i samhället vilket bland annat påverkar 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 personer varav 168 personer är i åldern 18-24 år.

Arbetsmarknaden har fortsatt stora problem med
kompetensförsörjning. Den demografiska utvecklingen med en alltmer åldrande befolkning kommer
framöver att utmana välfärden och kompetensförsörjningen. Efterfrågan på arbetskraft är hög trots att
arbetslösheten kvarstår vilket ger en tydlig bild av
matchningsproblematik. Målgruppen som sedan tidigare 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 arbetsmarknad förändras ständigt i takt med bland annat digitaliseringens utveckling. Utbildningssektorn
behöver samverka och omvärldsbevaka tillsammans

med såväl offentlig sektor som näringsliv för att
kunna möta den omvandling som samhället står inför.
Arbetsförmedlingen (AF) spelar en stor roll i arbetet
med att öka sysselsättningsgraden och hur kommuner 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 verksamheter. Myndigheten är en viktig samarbetspartner för
förvaltningen och situationen som myndigheten befinner sig i drabbar alla de beröringspunkter som
förvaltningen har med den. Formerna för kommunens 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 arbetsträning vilket i sig innebär att individen står längre från
arbetsmarknaden. AF hänvisar personer som bedöms
stå till arbetsmarknadens förfogande till externa aktörer.
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 finnas variation av social problematik som missbruk eller psykisk ohälsa. I många av de aktuella hushållen
lever barn vilket föranleder ett barnrättsperspektiv.
Många av hushållen som beviljas bistånd i Falköping har erhållit bistånd 10 månader eller längre vilket klassas som långvarigt biståndsbehov enligt Socialstyrelsen.
1 januari började en förenklad betygsskala gälla
inom Komvux på grundläggande nivå, Komvux som
särskild utbildning på grundläggande nivå och Utbildning i svenska för invandrare (SFI). Kunskapskraven har reviderats på grund av den förenklade betygsskalan, men nivån för godkänt betyg har inte
ändrats. Förändringen förväntas kunna bidra till en
högre genomströmning av elever samt förenkla bedömnings- och dokumentationsarbetet för undervisande lärare. Målgrupperna som förvaltningen möter
inom såväl Vuxnas lärande som AME behöver mer
stöd och anpassning än tidigare för att göra progression vilket utmanar förvaltningens resursplanering.
Förvaltningens elevantal har minskat sedan förra
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vision, mål och styrning

året. Ansökningsintresse och inflöde av elever minskar inom vuxenutbildningar över hela Sverige, det
framkommer som en nulägesbild i Sveriges kommuner och landstings nationella VUX-nätverk.
Sverige har under de senaste åren minskat sitt mottagande av asylsökande. Pandemins reserestriktioner
har begränsat den internationella rörligheten även
om behovet av asyl globalt har varit stort. Just nu lever över en procent av världens befolkning på flykt
undan klimatförändringar och konflikter. Sedan årsskiftet 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 människor 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 emigranter från Ukraina inte av utbildning inom SFI eller annan utbildning inom Vuxnas lärande.
Förutom ett stort mänskligt lidande skapar oroligheterna i Europa störningar i samhällsekonomin. Råvarupriser stiger och börsen är osäker vilket ger ekonomiska konsekvenser för många länder, Sverige inkluderat. Inflationen ligger idag på de högsta nivåerna 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 produktion förväntas vilket ger en konjunkturnedgång.
Precis som under pandemin ger globala händelser
stor påverkan även lokalt och det är svårt att prognosticera för framtida konsekvenser av detta.
Europas oroligheter har dominerat nyhetsflödet under 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 klimatpåverkan kan vara tekniska lösningar till exempel genom digitala möten eller effektivare färdmedel. Digitaliseringens framfart är fortsatt utmanande

men också utvecklande för såväl kommunen som för
förvaltningen. Medborgare får allt högre förväntningar på att kommunen som organisation tillhandahåller moderna stöd och tjänster. Den första kontakten med offentlig sektor och myndigheter tas oftast
digitalt och det behövs innovation och medvetenhet
för att möta dessa förväntningar och krav. Digitaliseringens möjligheter är också nödvändiga att tillvarata för att förvaltningen ska kunna bredda utbildningsutbud och effektivisera administrativa processer.

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 klimatförändringarna samt skapa trygga och fredliga
samhällen. Genom att koppla de globala målens ikoner till kommunens övergripande mål stärks styrkedjan. Agendan ska tillsammans med kommunens
övergripande mål, det lokala målet om fossilfrihet år
2030 samt kommunens klimatstrategi vara styrande
för att kommunen långsiktigt ska kunna leverera välfärd till invånarna.
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. Nämndens arbete med de globala målen enligt Agenda
2030 sker såväl i de dagliga som strategiska processerna 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 fokusområdena. Arbetet med fokusområden ska genomsyra alla fyra målen.

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

frågan om kommunens framtida roll i arbetsmarnadspolitiken följs noga.

Ännu kvarstår effekter av AFs reformering som inleddes 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 samverkansparter får det effekter för förvaltningen och
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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 vuxenutbildningen, uppdragsutbildning och eftergymnasiala
utbildningar kommer att vara betydande för framtida 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 förvaltningens 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 genomlysning 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 efter utbildningsstart. Inför årets första månader planerades start för fyra yrkesutbildningar samt två yrkesförberedande kurser, Restaurang branschkunskap och Vård- och omsorgsutbildning (VO) grundläggande. Som tidigare år syns ett stort intresse för
utbildningarna till barnskötare och inom VO. 57 %
av dem som sökte Barnskötarutbildningen har erbjudits plats. Motsvarande andel för dem som sökte
VO var 75 %. En del av dem som söker till utbildningarna saknar behörighet. Andra faktorer som avgör hur många som kan erbjudas plats är branschens behov och hur många platser för Arbetsplatsförlagt lärande (APL) som kan frigöras hos arbetsgivarna.
De två yrkesförberedande kurserna inom restaurang
respektive VO har hunnit både starta och avslutas
samt utvärderas med goda resultat. Åtta av nio besvarade en enkät vid avslut och alla åtta vill söka
vidare till ordinarie VO-utbildning inför augusti.
Många av dem som studerar VO idag har svårigheter 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 kursstart 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 utvärdering sker löpande.
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en sviktande trend som syns i år och vad konsekvenserna blir av ett minskat elevflöde behöver
nogsamt följas och analyseras.

Inom Allmänna ämnen har alla behöriga elever som
ansökt erbjudits en utbildningsplats. Tidigare resonemang kring förlängd antagningsperiod med kvalitetsbrister 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 januari. 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 perspektivet 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 arbetsmarknaden gav utslag inom vuxenutbildningen i
form av fler sökande, detta gäller framför allt statistiken för 2020. Det är för tidigt att säga om det är

Ett av målen för den kommunala vuxenutbildningen
är att vuxna ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet. Ett angreppssätt att
få fler att fullfölja sin utbildning är att motverka avbrott. Det är ett rimligt antagande att om färre gör
avbrott så fullföljer fler. Andelen avbrott i förhållande till det totala antalet kursdeltagare mäts som
en indikator och utfallet för delår per april 2022 är
11 % avbrott totalt för de pedagogiska verksamheterna. Det är en försämring jämfört med tidigare års
mätningar, 9 % för 2021 och 10 % för 2020.
Kurvan för antalet avbrott under årets tre första månader 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 behöver 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 lärande sammantaget är Inaktivitet. Då har eleven varit frånvarande i mer än tre veckor och anledning
till avbrottet kan ej identifieras. Vid granskning av
respektive verksamhet märks dock skillnader i avbrottsorsak. Många elever som studerar inom Allmänna 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 riskerar frånvaro, minskad progression och eventuella
avbrott. En grupp elever är återkommande i ansökningsprocesserna, de kan ha gjort avbrott tidigare
och slutför aldrig sina studier. Det kan också vara
sökande som saknar behörighet och inte har motivation 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, fortsatta studier och/eller arbete. Det behövs också en
tydlighet i marknadsföring och ansökningsprocess
så att elever förstår vad som krävs för att bli antagen 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 yrkesutbildningar och framför allt myndighetens prioritet
av kortutbildade kvinnor. Detta är en nationell satsning av AF och flera studerande inom SFI har gjort
avbrott och studerar istället till lokalvårdare.

Även inom YRK syns en ökning av avbrott med orsakskod 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 betygsanalys har skett inför delår per april 2022. Totalt 2021 var 4 955 kursdeltagare inskrivna och
2 580 betyg sattes. Andelen betygssatta kursdeltagare var 52 %. Motsvarande siffror för 2021 är
5 558 kursdeltagare, 2 728 satta betyg och procentuellt 49 % satta betyg. Totalt har andelen satta betyg ökat men det skiljer sig åt mellan verksamheterna, se diagram.

Ökningen inom framför allt SFI härleds till pandemins fjärr- och distansstudier som särskilt utmanade
elever med kort studiebakgrund under 2020. Under
2021 kunde kunskaper hämtas igen med mer närundervisning samt en ökad digital kunskap och trygghet. Just vidareutveckling av digital undervisning
lyfts inom SFI som en framgångsfaktor för ökad betygssättande och därmed en högre genomströmning
inom utbildningen. Det har också startats fler orienteringskurser 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 genomföra APL. Allmänna ämnen har däremot minskat
andelen satta betyg under 2021 och skapar en avvikande trend jämfört med övriga pedagogiska verksamheter. 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 betyg i förhållande till antal inskrivna kursdeltagare. I
analys framkommer frågor huruvida förlängningar
gynnar eleven då ett betyg säkerställs genom förlängning. Det är svårt att följa avbrott och genomströmning konkret inom Allmänna ämnen med åtta
kursstarter per år och där nya elever ofta antas in i
befintliga grupper. Det är en utmaning och Falköping planerar att inom ramen för Skolutveckling i
Skaraborg, en grupp inom VUX-avtalet, följa en
antagningsomgång som ett pilotprojekt för uppföljning av genomströmning och avbrott. Projektet är
tänkt att leda till metodutveckling kring processerna.
Att det tar längre tid för eleverna att slutföra kurser
kan bero på att många kombinerar studier med arbete. Antalet elever som studerar allmänna ämnen
på gymnasial nivå via närdistans har ökat. Det beror
troligtvis på att elever arbetar samtidigt som de studerar. Det går även att se en trend att antalet kursdeltagare minskar men att antalet elever inte minskar i samma takt, det kan bero på att en arbetande
elev inte klarar att studera så många kurser samtidigt.

Prognosen visar att andelen satta betyg inför delår
augusti förväntas öka, det grundar sig i den förenklade betygsskalan som skapar möjlighet till en
snabbare genomströmning inom SFI samt Allmänna ämnen på grundläggande nivå. Det innebär
en effektivare bedömning för pedagogerna, enklare
att validera kunskaper men även en förenklad administration.
Andel icke-godkända betyg (F och IG) är en indikator 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. Utbilda i studieteknik, stötta med pedagogisk hjälp
från såväl undervisande personal som specialpedagoger samt utveckla och höja elevernas digitala
kompetens. Alla dessa insatser strävar mot att elever ska höja sin valkompetens och därmed att fler
fullföljer sina studier och därmed ökar sina förutsättningar till etablering på arbetsmarknaden. Genom att fördjupa arbetet med att identifiera behov
hos målgruppen finns ökade förutsättningar för proaktivt 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 eller studerar, de som faller under Kommunens aktivitetsansvar, KAA. En gemensam aktivitetsplan är
framtagen och flera processer pågår. Uppföljning
sker löpande.

Etablering på arbetsmarknaden
Under årets första tre månader har 156 deltagare varit inskrivna på Arbetsmarknadscenter (AMC) inklusive projektet En plattform för alla, Europeiska
socialfonden (ESF). Det är fler än vid jämförbar period 2021 men under de första månaderna av 2021
hade AME begränsade möjligheter till fysisk aktivitet och närvaro och deltagarantalet var därför lägre
än tidigare år.
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Även om inflödet av deltagare har ökat 2022 så avviker 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 deltagare.

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 förvaltningens egna verksamheter men många placeras
också inom barn-och utbildningsförvaltningen,
samhällsbyggnadsförvaltningen samt socialförvaltningen. Det är i samverkan med kommunens övriga
verksamheter som framgång sker gällande såväl
subventionerade anställningar som arbetsträning
och praktikplaceringar. Tillsammans med kulturoch fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har AME utarbetat en strukturerad samverkan 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 arbetstillfällen 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 konceptet 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 förstärkt utanförskap, många av dem som är inskrivna
har sin försörjning via försäkringskassan eller är i
behov av ekonomiskt bistånd. Det är rimligt att frågor väcks huruvida AME har rätt utbud av aktivitet
och insatser för att möta den enskildes behov om
stegförflyttningarna minskar och individen inte närmar sig egen försörjning i samma takt som tidigare.
Ohälsa, såväl fysisk som psykisk, är ett återkommande begrepp i analys av både målgrupp och resultat. Individer kan ha svårt att delta i aktiviteter på
grund av bland annat social fobi eller annan ångestproblematik. Individer med diagnostiserad eller
odiagnostiserad NPF1-problematik, ställer höga
krav på medarbetares kompetens, bemötande och
anpassning.

t.ex. ADHD, autismspektrumtillstånd eller Touretttes 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 jämförbara 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 behov av ekonomiskt bistånd och 2020 var siffran
478.
Bilden ser något annorlunda ut gällande antal biståndsmottagare, samtliga personer i hushållet inklusive 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 minskar 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 ekonomiskt bistånd, det vill säga att de inte behöver ytterligare bistånd. Ytterligare en indikator under mål
1 är att följa Andel individer som gått från försörj-

ningsstöd till egen försörjning (%). Som egen försörjning räknas i detta sammanhang arbete eller studier.

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 aktiviteter till avslutsorsak i vare sig statistik eller
verksamhetssystem. Orsaken är att registrering sker
i olika verksamhetssystem. Problemet är ett identifierat utvecklingsområde.

Precis som i verksamhetsredovisningen per helår
2021 syns en oroande trend gällande antal barn som
lever i ett hushåll med behov av ekonomiskt bistånd. Här syns ingen tendens till minskning utan
tvärtom kvarligger antalet på höga nivåer och i
mars ligger det högre än tidigare års jämförbara period. Arbete pågår med att utveckla och implementera detaljer kring barnkonventionen i rutiner och
beslutsprocesser men barnperspektivet ska även bäras med in i målgruppsanalys för att öka förståelsen
för behov och förutsättningar och kunna erbjuda insatser som bryter behovet av bistånd. Barn som lever 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 bistånd är fortfarande arbetslöshet (antingen otillräcklig ersättning, väntar på ersättning eller helt saknar
ersättning), arbetshinder av sociala skäl eller att klienten är sjukskriven (antingen otillräcklig ersättning, väntar på ersättning eller helt saknar ersättning). En förskjutning har dock skett gällande utvecklingen av orsakskoderna. I diagrammen syns
en minskning gällande arbetslöshet som orsak till
försörjningshinder medan det kvarligger på höga nivåer gällande arbetshinder sociala skäl och ökar
gällande sjukskrivning utan sjukpeng. Personer som
har försörjningsstöd på grund av de sistnämnda orsakerna förmodas inte stå till arbetsmarknadens förfogande utan har en längre väg att gå till självförsörjning om de kan nå dit alls. AME har som målsättning 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 ekonomiskt bistånd.

Enligt socialstyrelsen räknas 10 månader eller mer
som ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd och
Falköping ligger på en hög nivå av långvarigt biståndsbehov. Ett långvarigt biståndsmottagande innebär både försämrad livskvalitet för den enskilde
och ökade kostnader för samhället. Det långvariga
behovet behöver brytas och i många av dessa hushåll lever också barn. Det finns goda anledningar
till en fördjupad analys kring det långvariga behovet av bistånd i Falköpings kommun. Kopplat till
diagrammen som visar en förskjutning av orsakskoderna arbetslös kontra arbetshinder sociala skäl och
sjukskriven så behövs även en utvecklad analys
kring målgruppens struktur. Under 2021 flyttades
Stöd- och försörjningsenheten från socialförvaltningen till KAFs AME. En lång tid har präglats av
praktiska processer kring övergången men också för
att sammanfoga arbetssätt och inte minst arbetskultur.
En gemensam och utvecklad process för nybesök
har under slutet av mars börjat att testas där arbetsmarknadskonsulent kopplas på så snart som möjligt
efter att socialsekreterare utrett och beviljat ekonomiskt 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 perspektiv. Förvaltningen ansvarar för kommunens arbetsmarknadsstrategi 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.
NÄMNENS DELMÅL

UPPFÖLJNING

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

Tertial 1,2,3

KOMUNIKATIVA INDIKATORER

2018

2019

2020

2021

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 (%)
Andel elever som har startat sin utbildning i förhållande till
antal antagna elever (%)
Andel avbrott i förhållande till totalt antal kursdeltagare (%)
Andel icke-godkända betyg i förhållande till totalt antal satta
betyg (%)
Antal hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd, snitt/mån
Antal biståndsmottagare (samtliga personer i hushållet inkl
barn), snitt/mån
Andel individer som gått från försörjningsstöd till egen
försörjning (%)
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5%

2022

Trend



73%

75%



88%

102%



11%



8%

10%

9%

6%

7%

5%

478

473

443



937

970

935



20%

24%





Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping

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

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

Delmål: Erbjuda matchning och ett
utbildningsutbud som arbetsmarknaden efterfrågar

Hållbar matchningsprocess
Förvaltningens målsättning är att utbilda och matcha
till arbete. Arbetsmarknaden har genomgått en strukturell och snabb förändring under åren med pandemi
och det är fortfarande svårt att prognosticera framtida kompetensbehov.
Som indikatorer under mål 3 följs Andel inskrivna
på förvaltningens egna yrkesutbildningar, i förhållande till antalet platser samt Andel personer som
befinner sig i arbete/studier sex månader efter avslutad utbildning (YRK). Indikatorerna är ett av flera
sätt att undersöka om utbud matchar efterfrågan och
behov. Uppföljning för yrkesutbildning på gymnasial nivå genomfördes under hösten 2021 inom ramen för Skaraborgs gemensamma kvalitetsfunktion i
KomX. Resultatet var inte färdigställt förrän efter
verksamhetsredovisningen per helår vilket föranleder en redovisning per delår april 2022. Under året
har 99 elever som studerat i Falköping fått möjlighet
att besvara sex-månadersenkäten varav 58 har responderat vilket ger en svarsfrekvens på 59 %.

Det är troligtvis pandemins lättnader som ses i statistiken vilket gör att det är färre som befinner sig
som arbetssökande jämfört med tidigare år. Förvaltningens utbildningsutbud tolkas därmed på ett hållbart 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 positivt att se att inga elever som studerat till busschaufför eller arbete inom industrin står som arbetssökande. Som redovisats i tidigare rapporter har restaurangelever 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 intressant att följa där.

14 I KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN I VERKSAMHETSRAPPORT PER APRIL 2022

Den Skaraborgsgemensamma uppföljningen under
hösten 2021 har möjliggjort att på motsvarande sätt
följa upp de Falköpingsbor som har studerat på annan ort i Skaraborg, en sammanställning som tidigare 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 erbjuds i såväl egen som regional regi anses möta bristyrken med god måluppfyllelse.

första omgång har genomförts med goda resultat av
ökad förståelse och medvetenhet för språkliga problem 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 inskrivna deltagare som går till arbete/studier.

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 försörjning 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. Matchningsprocessen går från två håll och det är viktigt att
engagera arbetsgivare inom såväl offentlig sektor
som näringsliv för att på bästa sätt skapa förutsättningar för de individer som står längre ifrån arbetslivet. KAF har ett upparbetat och pågående samarbete
med kommunledningsförvaltningen gällande näringslivet. Under en lång tid har struktur och processer arbetats fram med pandemin som bromsande faktor. Under 2022 ska flera processer påbörjas vilket
kan återkopplas senare under året. Under våren kommer 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 arbetsgivare 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 pedagogiska verksamheter arbetat aktivt och systematiskt
med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Elever med annat modersmål än svenska behöver få
ökade förutsättningar till en hållbar etablering på arbetsmarknaden. 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 kommunikation. Det kan både handla om att stödja dem som har
ett annat modersmål än svenska och att hjälpa kollegor i frågor om vardaglig språkanvändning. En

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 personer 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 siffrorna minskat ännu mer.

Tre personer har gått ut på praktik genom AME vilket är en avsevärd minskning jämfört med tidigare
år, 42 personer 2021, 14 personer 2020, och 58 personer 2019. Det här beror främst på de nya hänvisningsregler som AF arbetar efter. Personer som är
aktuella för praktik hänvisas av AF till externa aktörer 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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tagningsprocess. Det sistnämnda innefattar olika tekniska utmaningar i form av olika verksamhetssystem
och rutiner.

Det här stärker analyserna som redogörs under mål
1, Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping, där det är tydligt att målgruppen dels behöver 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 missbruk. 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 matchning. Ett omfattande arbete pågår och ska fortsätta
inom mål 1 med AMEs målgrupper i fokus. Förvaltningens 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. Perspektivet kring den här målgruppen bör bäras in i näringslivssamverkan 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.

Inom ramen för utveckling av kombinationsutbildningar pågår flera pilotprojekt kring olika former av
kombinationsutbildning. Under 2021 har en projektledare 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 utbildningarna 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 Falköping.

En drivande utbildningsaktör
Samverkan är en drivande faktor även under fokusområdet En drivande utbildningsaktör. Förvaltningen kan inte ensam möta efterfrågan på utbildningsplatser inom alla områden som efterfrågar
kompetens, det är nödvändigt att bredda utbud tillsammans med andra aktörer. Nätverket för kommunal 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 processer igång för bland annat gemensam och strategisk utbudsplanering, gemensam sex-månadersuppföljning samt undersökning av en centraliserad an-

Flera av de elever som antagits sent till VO har kommit in via Skaraborgssamverkan där elever som inte
fick plats i andra kommuner kunde erbjudas plats i
Falköping. Ett gott exempel på hur samverkan gynnar både individen och kostnadseffektiviteten för utbildningsanordnare.
Utbildningsledarna för förvaltningens Yrkeshögskoleutbildningar 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 Ållebergsgymnasiet.
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Utbudet av erbjudna uppdragsutbildningar fortsätter
att vara brett och expansivt. Uppdragsutbildning erbjuds 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.

NÄMNENS DELMÅL

UPPFÖLJNING

Erbjuda matchning och ett utbildningsutbud s om arbets marknaden efterfrågar
KOMUNIKATIVA INDIKATORER
Andel inskrivna elever på YRK i förhållande till antal
utbildningsplatser (%)
Andel personer som befinner sig i arbete/studier s ex
månader efter avslutad utbildning, YRK (%)
Andel deltagare som avslutats till arbete/studier av alla
AMEs inskrivna deltagare (%)
Andel personer som befinner sig i arbete/studier 6 månader
efter avslutad insats, avslutade deltagare från AMEs
verks amheter (%)
Andel personer som befinner sig i arbete/studier 6 månader
efter avslutad subventionerad ans tällning (%)

2018

97%

72%

2019

Tertial 1,2,3
2020

2021

2022

TREND

90%

106%



93%

74%

84%

29%

28%

24%

58%

44%

26%


18%
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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 digitalisering av processer och arbetssätt. Även om pandemin inte längre begränsar möjligheterna till fysiska
möten så har en omställning skett gällande mötesstruktur och sättet att sprida information. Avstämningsmöten eller informationsmöten kan med gott
resultat ske digitalt medan möten som kräver interaktion och gemensam utveckling kan vara exempel
där fysisk närvaro är nödvändig. Digitalisering i sig
möjliggör en högre grad av flexibilitet och effektivitet för förvaltningen men ställer höga krav på såväl
teknisk utrustning som medarbetarnas digitala kompetens. 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 verktyg, resurser, digitala mötesplatser och digitala tjänster ökar elever och deltagares valkompetens genom
nya kontaktytor för att göra val som exempelvis
söka arbete, studier eller att kommunicera. Det underlättar vid studier och på vägen mot egen försörjning, 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 förvaltningen finns god tillgång till digitala enheter för studier. Enheter som kan lånas främst i bibliotek, studieverkstad eller i datasal. Digitalisering präglar i stort
undervisningen idag, såväl fysisk som fjärr- och distansundervisning.
Inom AME pågår undersökningar om hur implementering av e-tjänster inom Stöd- och försörjningsenheten kan göras på bästa sätt. Genom att digitalisera
delar av biståndsprocessen frigörs resurser för fler
personliga möten och förändringsinriktat socialt arbete som ger effekt för individen och för arbetet som
beskrivs under mål 1, Skapa förutsättningar för ett
socialt hållbart Falköping. Förarbetet inför en implementering 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 försörjningsenhetens 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 ligger på en hög nivå gällande lärare som undervisar i
sin behörighet samt lärare med legitimation, det säkerställer undervisning av hög kvalitet samt signalerar om att förvaltningen är en attraktiv arbetsgivare.
Kollegial samverkan och lärande är viktiga delar i
att stärka strukturer och kompetenskapital inom förvaltningen. Inom Vuxnas lärande kopplar förstelärargruppen samman pedagogiskt utvecklingsarbete
med kollegialt lärande och förvaltningens mål för att
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gynna fokusområdena Fullföljda studier och aktiviteter, Aktivt arbete med att höja elevernas valkompetens 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 bedömningssituationer som varit försvårande utan fysiska möten
med eleverna. Den nya betygsskalan och de förenklade kunskapskraven inom SFI samt Allmänna ämnen på grundläggande nivå kan innebära en utmaning för arbetslagen. Här kan kollegial samverkan
bli ett viktigt verktyg för att bearbeta och anpassa arbetssätt efter de nya kraven.

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 delårsrapporten 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.
NÄMNENS DELMÅL

UPPFÖLJNING

Förvaltningens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillits baserad
styrning
KOMUNIKATIVA INDIKATORER

2018

Nöjd medarbetarindex (NMI) s ka öka jämfört med
föregående mätning
Andel lärare s om undervisar i sin behörighet
Andel lärare med legitimation

2019

2020

75
78%

80%

83%

Tertial 2,3
2021

2022

TREND

76



87%



87%



Omfattande förändringar har präglat AMEs verksamheter under en lång tid. 1 maj är det ett år sedan
verksamhetsövergången av Stöd- och försörjningsenheten fullbordades och AME växte som organisation 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 utvecklingsprocesser inom AME vilka följs upp i kommande rapporter.

Processbaserat arbetssätt som stärker
verksamheternas kvalitet
Det pågår flera utvecklingsprocesser inom förvaltningens verksamheter, både på strategisk och operativ nivå. Utvecklingen har sin utgångspunkt i verksamheternas kärnuppdrag men också i de förändringar och krav som sker i omvärlden. Här behövs
struktur och kontinuerlig uppföljning för att styrkedjans 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 medarbetare har kännedom, förståelse och bidrar med delaktighet i arbetet. Under hösten utvärderas kvalitetsstruktur och det dialogbaserade uppföljningssättet.
Som verktyg för förbättringsarbete använder sig förvaltningen av processkartläggning. Ett omfattande
arbete är påbörjat med att kartlägga de olika antagningsprocesserna som sker i förvaltningens egen
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Kommunens uppföljningsarbete
Kommunens uppföljningsarbete
Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och
lokala politiska mål, kommunala styrdokument samt
ekonomisk tilldelning genom budget.
En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i den kommunala 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 gemensam struktur i uppföljnings-processen. Arbetet är
långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och
systematik samt skapa förutsättningar för en helhetsbild 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 måluppfyllelse, trender och utfall för indikatorer, uppföljning
av styrdokument samt effekter av olika insatser. Syftet är att få en så övergripande och trovärdig bild
som möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag
och vilken effekt olika kommunala satsningar har.

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 sammanställas 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 beslutar över.
Genom kommunens utökade budgetprocess sker de
ekonomiska uppföljningarna tätare. I en tid med
mindre ekonomiska medel behöver avvikelser upptäckas 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 utvecklas vilket gör att styrkedjan mellan politik och
tjänstemän stärks.

Vid resultatredovisning presenteras bedömning av
måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsområden. Kommunen redovisar också viktiga förutsättningar som krävs för att bidra till utveckling.
Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan
kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa
möjliga underlag finns inför kommande beslutsprocesser.

Nämndens uppföljningsarbete
Förvaltningen arbetar löpande med att utveckla
strukturen för det systematiska kvalitetsarbetet.
Verksamheterna med sina uppdrag finns till för Falköping och ska gynna medborgarens väg till studier,
fortsatta studier eller arbete. Förutsättningarna för att
bedriva utbildning samt erbjuda matchande arbetsmarknadspolitiska åtgärder förändras i takt med omvärlden. Detta kräver en flexibel och lösningsorienterad organisation. Med processbaserade arbetssätt
sker en ständig uppföljning och utveckling av uppföljningsstruktur med tillhörande dokumentation.
Mål- och ekonomistyrningen har under de senaste
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Verksamhetsuppföljning
UTFALL
2021

UTFALL
APRIL 2022

BUDGET
2022

PROGNOS
2022

PROGNOSAVVK

Antal elever

1 508

1 033

1 750

1 750

0

Antal kursdeltagare

4 725

3 004

5 500

5 500

0

253

156

340

310

-30

VERKSAMHETUPPFÖLJNING
Utbildning av vuxna

Arbetsmark nadsenheten
Antal deltagare

Uppföljning av nämndens
verksamhetsuppföljning
Kommunens flerårsplan beskriver de fyra övergripande målen och förvaltningens verksamhetsplan är
bryggan mellan flerårsplan och de utvecklingsplaner
som varje verksamhet skapar. Utvecklingsplanen
syftar till att bryta ner nämndens uppdrag och intentioner till mål som ger riktning och värdeskapande
arbete i respektive verksamhet. Framgångsfaktorer
för ett lyckat systematiskt kvalitetsarbete är medarbetarnas kännedom om och delaktighet i målarbetet.
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. Kännedom
om mål- och ekonomistyrning samt förstärkning av
styrkedjan är ett ständigt pågående arbete på alla nivåer inom förvaltningen. Med en transparens i analys och rapportering ökar delaktigheten och stärks
tilliten vilket ytterligare främjar det systematiska
kvalitetsarbetet och utvecklingen av förvaltningens
utbud till Falköpings kommuns medborgare.

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 förutsättningar kunna leda till att verksamhet snabbt
måste ställa om. Om nuvarande trender och arbetsmarknadsläge håller i sig kommer troligen elevantalet inom Vuxnas lärande att vara oförändrat eller
minska i omfattning.

Volym och kvalité
Utifrån omvärldsanalys och verksamhetsuppföljningen över tid ses den rådande bristen på kompetens på arbetsmarknaden i förvaltningens volymer,
då elevantalet inom Vuxnas lärande visar tendens att
sjunka jämfört med föregående år. Fler elever än tidigare kombinerar arbete med grundläggande eller
gymnasial utbildning, vilket till viss del påverkar genomströmningstakten och antalet kursdeltagare. Antalet elever inom etableringen är fortsatt lägre än tidigare år. Andel inskrivna elever i förhållande till utbildningsplatser har ökat jämfört med tidigare år och
goda effekter kan ses av samverkan inom VUX Skaraborg.
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Personaluppföljning

Uppföljning av nämndens
personalplanering
Antalet tillsvidareanställda har ökat med en person
från årsskiftet till utgången av april. Gällande visstidsanställda har antalet istället minskat med 15 personer. De timanställda har också minskat något i antal. Antalet visstidsanställda kan variera över tid utifrån att anställningar löper ut inom verksamheterna
Connect och Fabriken.
Planeringen inför 2022 visar på två pensionsavgångar under året men vid april månads utgång hade
ingen av dem fullföljts.
Hälsotalen för januari till april 2022 visar att sjukskrivningarna har ökat i jämförelse med samma period 2021. Ökningen stämmer väl med förväntningarna 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 kommer de personalmässiga volymerna inte att öka.
Vid eventuella vakanser sker i förvaltningen noggranna överväganden utifrån befintliga resurser inför
eventuell rekrytering.
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Ekonomiska förutsättningar
BUDGETRAMFÖRÄNDRING (tkr)

BUDGET
1 JAN

KF § 11

BUDGET
30 APR

KS § 55

Verk samhetsområden
Utbildning vuxna

-31 104

Arbetsmarknadsenheten

-60 080

Gemensamt

-20 416

SUMMA BUDGET

-111 600

Nämndens budgetram för år 2022 och
justeringar
Nämndens budgetram har justerats med 100 tkr utifrån 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 stegförflyttning 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 samhällsbyggnadsförvaltningen har AME utarbetat en strukturerad samverkan för att bidra till målet om fler till arbete och färre personer i behov av ekonomiskt bistånd, vilket beskriv under mål 1.

-31 104
-100

-60 180
-20 416

-100

0

0

-111 700

har utfallet överskridit budget och enligt den prognos som görs för 2022 kvarstår den tendensen. Givet de stora förändringar som skett med verksamhetsflytt 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 ekonomiska konsekvenserna av ett eventuellt minskat
elevflöde behöver noggrant följas och analyseras.
De minskande intäkterna från schablonersättningen
har under flera år påverkat förvaltningen och fortsätter att minska i omfattning.

Under resterande 2022 behöver fokus läggas på att
förstå orsakerna till den struktur som AMEs målgrupp 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 utbetalningar av ekonomiskt bistånd även fortsatt har ett
utfall över tilldelad budget.
De riktade medlen förväntas inte få helårseffekt under 2022 eftersom alla insatser ännu inte är fullt utvecklade. Bedömningen är att de riktade medlen
inte kommer att förbrukas i sin helhet, vilket påverkar utfallet på helår.

Ekonomiska risker och osäkerheter i
verksamhetsrapporten
Den största risken kopplat till nämndens budget är
utbetalning av ekonomiskt bistånd. Sedan flera år
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Ekonomiska rapporter
per april 2022
Kompetens- och arbetslivsnämnden
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Ekonomiska rapporter
Resultatrapport
UTFALL
2021-04

UTFALL
2022-04

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

-27 153

-30 982

-31 866

-96 944

-96 944

0

-2 774

-18 212

-14 222

-42 666

-51 166

-8 500

RESULTRAPPORT (tkr)

BUDGET
2022-04

BUDGET
2022

PROGNOS
2022

PROGNOSAVVIK.

Intäk ter

Kostnader
Personalkostnader
Verksamhetskostnader
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

Resultaträkningen avser den verksamhet som nämnden ansvarar för per 30 april. Delårsresultatet per
april är -5 024 tkr. 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.
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 påverkar resultatet. I nuläget kvarstår oförändrad bedömning av intäkter för yrkesutbildningar på helår.
Gällande intäkter från Arbetsförmedlingen för lönebidragsanställningar är prognosen att dessa i nuläget
följer budget.
Utfallet för personalkostnader är i nivå med budget.
Liksom tidigare år erhålls ersättning för sjuklönekostnader efter beslut utifrån pandemin.
Nämnden lämnar per delår april en prognos för helår
där utfallet är 8 500 tkr högre än tilldelad budget vilket är en oförändrad prognos från mars månads uppföljning. 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.
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Verksamhetsrapport
VERKSAMHETSRESULTAT (tkr)

UTFALL
2021-04

UTFALL
2022-04

BUDGET
2022

PROGNOS
2022

PROGNOSAVVIK.

Verk samhetsområden
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

-111 700

-120 200

-8 500

NÄMNDS VERKSAMHETSRESULTAT

-26 015

-41 809

Utfall på verksamhetsnivå visar per 30 april ett underskott kopplat till AME. AME prognostiserar
även på helår ett underskott, vilket beror på utbetalningar av ekonomiskt bistånd som även fortsättningsvis bedöms överskrida tilldelad budget. Ännu
syns inga ekonomiska effekter av verksamhetsövergång för Stöd- och försörjningsenheten från socialförvaltningen 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 beräknas 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 lönebidragsanställningar 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 poäng 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 betydande intäkt för förvaltningen. År 2022 tillsköts
medel om 1 300 tkr till nämnden utifrån en förändrad fördelning av kommunens samlade schablonersättning. Det föranleder att prognosen för schablonersättning per 30 april kvarstår i nivå med budget.
Schablonersättningen har över tid minskat och utgör en väsentligt mindre del av förvaltningens intäkter. I nuläget prognostiseras schablonersättningen fortsätta utgöra en allt mindre del av intäkterna utifrån att tillströmning av nyanlända som
omfattas av etableringen minskar.
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Investeringsrapport
UTFALL
2022-04

BUDGET
2022

PROGNOS

PROGNOSAVVIK.

Möbler

0

-150

-150

0

Teknisk utrustning

0

-400

-400

0

Övriga inventarier

0

-150

-150

0

0

-700

-700

0

INVESTERINGRAPPORT (tkr)
Investeringar

NÄMNDS INVESTERING

Under perioden 1 januari-30 april har investeringar
skett i form av utrustning till Vård- och omsorgsutbildningens metodrum. Utrustningen har köpts in för
att säkra kvaliteten på de praktiska momenten som
genomförs på plats. Dessa kostnader beräknas synas
först till delår augusti.
Under året beräknas en betydande del av investeringsmedlen användas för att uppdatera digital utrustning i form av datorer.
På helår bedöms investeringarna ligga i nivå med
tilldelad budget.
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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 arbetsmarknaden 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 arbetsmarknadspolitiken 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 positiva resultat jämfört med föregående år. Sammantaget bedöms arbetet med fullföljda studier utifrån indikatorernas utfall som bibehållen god måluppfyllelse. Insatser som strävar mot att elever höjer sin
valkompetens och därmed fullföljer sina studier
ökar individens förutsättningar till etablering på arbetsmarknaden.
Gällande ekonomiskt bistånd kvarstår antalet mottagare av bistånd på liknande nivåer som tidigare år
medan antalet hushåll minskar. Antalet barn i familjer som uppbär ekonomiskt bistånd kvarstår på
samma nivåer som tidigare år. Förvaltningen redovisar per 30 april ett underskott mot tilldelad budget, 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 arbetsmarknaden, då färre individer än tidigare avslutas till arbete eller studier alternativt går ut i praktik.
Istället ökat antalet deltagare inskrivna på förstärkt
arbetsträning. Det går också att se förändringar i orsaker 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 orsaksanalys för att kunna identifiera rätt insatser för målgruppen 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 Skaraborgssamverkan utvecklats och det gemensamma utbudet av yrkesutbildningar har följts upp. Utbildningar som erbjuds i såväl regional som egen regi bedöms möta
bristyrken med god måluppfyllelse. Resultaten visar
att AME inte möter näringslivets behov av kompetensförsörjning i nuläget. Därför finns det anledning
att ställa frågan om i hur hög grad AME ska fortsätta beskrivas under mål 3 som en part för framtida
kompetensförsörjning och matchning. Istället skulle
AME i kommande verksamhetsplan kunna beskrivas under mål 1 där individen ska stärkas för att
närma sig egen försörjning.
Kopplat till mål 4 och nästa digitala steg har förvaltningern de senaste åren tagit kliv framåt i digitaliseringsprocessen. Förvaltningen fyller en viktig
roll för att jämna ut digital ojämlikhet och verka
kompensatoriskt för att minska ett digitalt utanförskap. Inom AME pågår undersökningar av hur etjänster inom Stöd- och försörjningsenheten kan göras på bästa sätt. Förarbetet inför en eventuell implementering 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 förvaltningen. Omfattande förändringar har präglat
AMEs arbete under en längre tid. Många praktiska
rutiner och processer har tagits fram men det kvarstår arbete för att utveckla de processer som ger effekt på arbetsmarknadsstrategins mål. Arbete pågår
med flera utvecklingsprocesser i förvaltningen under 2022, såsom antagning/avbrott inom Vuxnas lärande och långvarigt ekonomiskt bistånd inom
AME. Uppföljning av dessa kommer att ske i kommande redovisningar.

Eventuella åtgärder för att nå balans
I förvaltningen råder en stor medvetenhet om vikten
av att följa kostnader och utfall. En utökad ekonomisk rapportering sker vid nämndens möten, där
nämnden löpande tar del av ekonomiskt utfall.
Förvaltningen fördjupar under våren 2022 sitt arbete med analys av orsaker inom ekonomiskt bistånd för att nå träffsäkerhet i insatser för individer,
ett långsiktigt arbete som bedöms ge långsiktig effekt på kommande års utfall.
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Utöver detta sker en utökad användning av subventionerade 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 övergripande målen och förvaltningens verksamhetsplan är
bryggan mellan flerårsplan och de utvecklingsplaner som varje verksamhet skapar. Utvecklingsplanen syftar till att bryta ner nämndens uppdrag och
intentioner till mål som ger riktning och värdeskapande arbete i respektive verksamhet. Framgångsfaktorer för ett lyckat systematiskt kvalitetsarbete är
medarbetarnas kännedom om och delaktighet i målarbetet. 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. Kännedom om mål- och ekonomistyrning samt förstärkning av styrkedjan är ett ständigt pågående arbete
på alla nivåer inom förvaltningen. Med en transparens i analys och rapportering ökar delaktigheten
och stärker tilliten vilket ytterligare främjar det systematiska kvalitetsarbetet och utvecklingen av förvaltningens utbud till Falköpings kommuns medborgare.
Med processbaserade arbetssätt sker en ständig
uppföljning och utveckling av uppföljningsstruktur
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 sammanställas och ytterligare analyseras så att nämnden får 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 beslutar
över.
Det sker tätare ekonomiska uppföljningar nu och
framåt då kommunens budgetprocess har utökats. I
en tid med mindre ekonomiska medel behöver avvikelser upptäckas på ett tidigt stadie vilket kan lyftas
till nämnd med kort ställtid. Förvaltningen rapporterar sedan januari 2022 månadsvis ekonomiskt utfall till nämnd.
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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. Verksamhetsrapporten syftar också tydliggöra att mål och
ambitioner samspelar med de resurser som kommunen avsatt i verksamhetsplanen. Verksamhetsrapporten 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 uppdrag 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 uppföljningar vid första tertialen, delårsbokslutet i augusti
och årsbokslutet.

Nämndens uppdrag
Kommunstyrelsen har till uppgift att leda och samordna den kommunala organisationen och ha överblick över nämndernas verksamhet samt den verksamhet som bedrivs i kommunala bolag. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för den ekonomiska förvaltningen samt beredning av ärenden
till kommunfullmäktige och ansvarar även för att
verkställa och följa upp kommunfullmäktiges beslut.

Organisation
Kommunledningförvaltningens uppdrag är att leda
de strategiska kommunövergripande utvecklingsprocesserna. Kommunledningförvaltningens övergripande roll är att samordna, styra, stödja, utveckla
och följa upp kommunstyrelsens beslut och uppdrag.
Kommundirektören leder kommunledningsförvaltningen och är tillika chef för övriga nämnders förvaltningschefer och är länken till politikerna i kommunstyrelsen. Kommunledningsförvaltningen utgår
från kommunens helhetsperspektiv och har därmed
en tydlig roll som styrande och stödjande i de strategiska och kommungemensamma frågorna med syfte
att uppnå maximalt resursutnyttjande och en god
kvalitet.
Kommunledningsförvaltningen har från år 2021 till
år 2022 en ny organisation som bättre ska svara upp
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förvaltningens uppdrag och framtida utmaningar.
Tillkommande ansvarsområde är biträdande förvaltningschef. Hållbar kommunikation och hållbar utveckling upphör.

Biträdande förvaltningschef
Uppdraget som biträdande förvaltningschef handlar
till största delen om att utveckla kommunledningsförvaltningen till en stark förvaltning att vara styrande och stödjande för övriga förvaltningar. Biträdande förvaltningschef leder kommunledningförvaltningens avdelningschefer.

Kansli
Avdelningen ansvarar för beredningsprocesser inför
politiska beslut och ansvarar för utvecklingen av
dessa processer kommunövergripande. Avdelningen
står för ett administrativt och juridiskt stöd till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott
och beredningar. Avdelningen ansvarar också för att
ge juridiskt stöd till övriga nämnder, förvaltningar
och kommunala bolag. I kansliavdelningen ingår
kommunarkivet som sköter långtidsförvaringen av
kommunens handlingar. Arkivet ansvarar för att
driva arbetet och utvecklingen mot en elektronisk
långtidsförvaring av kommunens handlingar. Kansliavdelningen arbetar med valnämndens uppdrag att
genomföra allmänna val.

IT
Avdelningen ansvarar för ledning och samordning
av utveckling inom IT-området. Avdelningen ansvar även för drift av kommunens applikationer, nätverk och datorer.

Ekonomi
Avdelningen ansvarar för kommunens ekonomiadministration samt samordnar kommunens budget-,
uppföljnings- och årsredovisningsarbete samt arbetet
med inköp, upphandlingar och statistik.

Kommunikation
Kommunikationsavdelningen har det övergripande
strategiska ansvaret att styra, utveckla och samordna kommunens kommunikation. Avdelningen
planerar kommunikation i aktuella ärenden, projekt
och processer, utvecklar och förvaltar kommunikationskanaler, styrdokument och verktyg/system, leder
och samordnar samarbetsgrupper kring kommunikation, samt vägleder och stödjer i kontakt med
press och media.

Utveckling och processledning

Samverkan och samordning

Avdelningen arbetar med att leda och stödja processer, projekt och utredningar. Avdelningen arbetar
strategiskt med övergripande frågor utifrån kommunens vision ’Det goda livet’, kommunfullmäktiges
mål samt övriga politiska prioriteringar och uppdrag. På avdelningen finns funktioner och kompetenser kopplat till de prioriterade områdena.

Här återfinns de områden där kommunstyrelsen har
gemensamt myndighetsansvar med andra kommuner.

Näringsliv
Avdelningen har uppdraget att arbeta med näringslivsutveckling och utveckling av besöksnäring genom att skapa goda förutsättningar för lokal näringslivsutveckling genom ett lokalt engagemang.
Avdelningen ska också finnas som en aktiv och naturlig part i det lokala, regionala och nationella utvecklingsarbetet.

Stadsbyggnad
Avdelningen arbetar med strategisk fysisk planering,
mark- och exploatering samt naturvård på uppdrag
av kommunstyrelsen. Avdelningen servar byggnadsnämnden som myndighetsnämnd, som i sin tur
har lagkrav på att tillhandahålla vissa tjänster och utöva visst arbete, som bland annat handlar om service
och tillsyn.

HR
Avdelningen har uppdraget att leda, samordna och
följa upp kommunens utveckling inom personalområdet samt vara ett stöd för chefer och medarbetare
och bidra till ett meningsfullt och hållbart arbetsliv.
De personalstrategiska medlen syftar till att utifrån
kommunens mål prioritera insatser inom kompetensutveckling samt införa verktyg och metoder för
ständiga förbättringar.

Falköpings kommun ingår i kommunalförbundet
Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) som har ett
myndighetsansvar inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
Skaraborgs Kommunalförbunds utgör plattformen
för gemensamma delregionala utvecklingsarbeten i
Skaraborgs 15 kommuner.
Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) ansvarar för renhållningen i Falköpings
kommun. De senaste medlemmarna är Essunga,
Grästorp, Götene och Vara som anslöt sig den 1 januari 2022. I samband med detta har AÖS bytt namn
till Avfall & Återvinning Skaraborg (A&ÅS)
Under kommunstyrelsen ligger en del av kommunens bidragsgivning. Bidrag ges till aktivitets- och
investeringsstöd, under vissa förutsättningar, till föreningar/aktiviteter som inte kan inrymmas i annan
nämnds verksamhetsområde.

Utskottet för social hållbarhet
Utskotten ska styra och leda kommunens arbete när
det gäller social hållbarhet under mandatperioden
2019-2022. Utskottet ska jobba med ett helhetsperspektiv och hantera frågor som är nämnds- och förvaltningsövergripande.
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Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning
Omvärldsförändringar som påverkat
verksamheten
Merparten av restriktionerna mot covid-19 togs bort
den 9 februari och den 1 april togs de kvarstående
myndighetsrekommendationerna bort. Viss anpassning av smittspridningen utefter rådande belastning
inom hälso- och sjukvården och vaccinationstäckning fanns kvar. Och inte minst, rekommendation
om vaccinering kvarstår.
Rysslands invasion av Ukraina inleddes i gryningen
den 24 februari. Invasionen igångsatte den största
flyktingkrisen i Europa sedan andra världskriget.
Kommunen följde händelseutvecklingen och samverkade med andra myndigheter och organisationer.
Förberedande arbete för flyktingmottande gjordes
och verksamheter rustades för att kunna vara ett
starkt stöd och kunna ge både akut och långsiktig
hjälp. Information och stöd vid oro och krisberedskap inleddes.
Som en följd av händelserna i omvärlden har priser
på bland annat byggmaterial ökat kraftigt. Detta i
kombination med stigande räntor kommer sannolikt
att påverka byggnationstakten. Stadsbyggnadsavdelningen har än så länge inte märkt av dessa effekter.
Konjunkturläget börjar kännas allt mer osäkert,
flera av Falköpings lokala företag känner av en
ökad inflation, varu och komponent brist, en allt
större oro för ränteläget. Detta kan matta av investeringsviljan under året.
Det är fortsatt höga elpriser i Sveriges samtliga el
områden. Prisprognoserna indikerar fortsatt höga
elpriser. Det finns studier som visar hur elmarknaden, energisystemen och elpriset kommer att utvecklas framöver. I studierna görs ett antal antaganden som alla kan vara mer eller mindre korrekta.
Några vanliga slutsatser om elpriser från scenarier
för den svenska elmarknaden är att: Elpriser kommer att svänga mer och oftare. Omställningen till
ett elsystem baserat på 100% förnybara energikällor
kommer sannolikt innehålla en stor mängd el från
icke planerbar produktion.

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 klimatförändringarna samt skapa trygga och
fredliga samhällen. Genom att koppla de globala
målens ikoner till kommunens övergripande mål
stärks styrkedjan. Agendan ska tillsammans med
kommunens övergripande mål, det lokala målet om
fossilfrihet år 2030 samt kommunens klimatstrategi
vara styrande för att kommunen långsiktigt ska
kunna leverera välfärd till invånarna.
Arbetet med att utveckla kommunens arbete med
hjälp av Agenda 2030 fortsätter. Flera av de utmaningar kommunen ställs inför är komplexa och
agendan kan vara ett verktyg för att sortera, prioritera hitta synergieffekter och följa upp resultatet av
det arbete kommunen gör.

Händelser av väsentlig betydelse
Rekrytering av biträdande förvaltningschef är klar
och tjänsten tillsätts den 31 maj.
Kommunen ingår i ett projekt med flera skaraborgskommuner (Ö9) av upphandling av ett nytt ekonomisystem. En leverantör är utsedd efter genomförd
upphandling. Förslag till kostnadsfördelning mellan
kommunerna är framtagen och på väg att beslutas.
Planering pågår för införande av det nya ekonomisystemet som förväntas implementeras till våren
2023.
Ett projekt angående IT-säkerhet har startats upp efter att strategiska utvecklingsmedel har beviljats.
Upphandling av konsult pågår och projektet kommer att sättas igång under hösten.
En rutin för beredningsprocessen har antagits av
kommundirektören, vilken är styrande och stödjande för alla förvaltningar. Kansliavdelningen har
genom den juridiska rådgivningen stöttat och medverkat i flera övergripande processer.
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Falköpings kommun och Hyresbostäder AB samarbetar för att stärka och förebygga det främjande
trygghetsarbetet. Rekrytering av en projekttjänst är
genomförd och tillsattes den 18 april.

Kommunstyrelsens godkännande av förslag till detaljplan för Platåskolan (Gamla stan 2:26 mfl). Det
slutliga antagandet av detaljplanen kommer att ske i
kommunfullmäktige.

Kommunikationsavdelningen har arbetat med att
iordningställa en ”studio” i stadshuset varifrån
kommunens verksamheter kan sända föreläsningar,
seminarier, utbildningar anordna digitala möten eller konferenser med mera.

Iordningställande av allmän plats inom detaljplanen
Lilla Sikagårdens verksamhetsområde har påbörjats
och beräknas vara klart under våren 2023. Utbyggnaden tillgängliggör 50 000 kvadratmeter och mark
för verksamheter.
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Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping

I Falköpings kommun skapas det
goda livet – det är tillsammans
som ett hållbart samhälle
utvecklas
Kommunstyrelsen leder och
samordnar det nämndövergripande
arbetet för att öka den sociala
hållbarheten i kommunen. Under
Kommunstyrelsen finns utskottet
för social hållbarhet som har
prioriterat följande fem fokusområden:
- Trygghet
- Delaktighet, inflytande, social sammanhållning
- Barn, unga, familj, hälsa
- Utbildning och sysselsättning
- Fysisk miljö och bostadsmiljö

Trygghet
Kommunstyrelsen leder det förvaltnings- och
nämndövergripande arbetet för ökad trygghet i
kommunen. Arbetet sker främst genom
förvaltningscheferna som leder processen och har
jobbat fram en målbild och vision för trygghet som
bygger på att skapa trygga och goda uppväxtvillkor
i Falköpings kommun. För att åstadkomma detta
behövs en god samverkan där kommunens alla
verksamheter riktar kraften åt samma håll.
Fokusområden i det arbetet är:
- trygg familj
- trygg förskola/skola
- trygga mötesplatser/relationer
- trygg fysisk miljö
Utifrån detta styrs arbetet genom att ge uppdrag,
tillsätta arbetsgrupper, med mera. Några exempel är
stärkt samverkan mellan skola och
socialförvaltning, samverkan mellan kommunen
och Falköpings Hyresbostäder och
föräldraskapsstöd.
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Under våren 2022 har arbete lagts att ta fram en
målbild och vision för trygghet vilket utgör grunden
till i ett första utkast i en trygghets-strategi.
Planering pågår för att ha en bra förankrings- och
arbetsprocess för det fortsatta arbetet med strategin.
Strategin bygger på att undanröja riskfaktorer och
tillföra skyddsfaktorer i barn- och ungas
livsmiljöer. Genom att stärka skyddsfaktorerna vill
Falköpings kommun förebygga problemutfall som
alkohol- och narkotikabruk, ungdomsbrottslighet,
sexuellt riskbeteende, ofullständig skolgång, våld,
samt depression och ångest. Kopplat till planen har
det varit lite extra fokus på psykisk hälsa och en
separat aktivitetsplan för att förebygga psykisk
ohälsa är framtagen under våren och kommer att
gälla under år 2022.
Under våren har också ett antal utbildningsinsatser i
alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel
(ANDTS) genomförts, både internt på skolor och
arbetsplatser och externt hos näringslivet och
fristående skolor. Fler utbildningar är planerade för
exempelvis föräldrar till elever, lokala gym och
nyckelfunktioner inom kommunens organisation.
Fokus är doping och droger.

Delaktighet, inflytande och social
sammanhållning
Kommunstyrelsen har under våren utvecklat det
områdesbaserade arbetet. Områdesbaserat arbete
handlar om att kommunala verksamheter,
bostadsbolag, näringsliv, polis och civilsamhälle
arbetar tillsammans med att skapa trygghet genom
bland annat mötesplatser och aktiviteter. En tjänst
har inrättats gemensamt med Hyresbostäder i syfte
att jobba områdesbaserat på de platser hyresbolaget har sitt bestånd. Arbetet startade i april 2022
med att en områdesprofil, som beskriver områdets
styrkor och utmaningar, görs tillsammans med
civilsamhället och boende i området. Detta lägger
grunden för det fortsatta arbetet i projektet.
Platssamverkan Ranten är ytterligare ett exempel på
områdesbaserat arbete som initierats av kommunstyrelsen. I Rantenarbetet samlas kommunala
aktörer och näringslivsaktörer med syfte att öka
trygghet och säkerhet runt tågstationen.

Medborgardialoger inom kommunstyrelsens projekt
om Medskapande Falköping är inte planerad för år
2022.

Barn, unga, familj och hälsa
Utvecklingsarbetet kring föräldraskapsstöd har
fortsatt under året med syfte att skapa en röd tråd i
befintligt föräldraskapsstöd i Falköping så att
insatser erbjuds föräldrar genom hela barnets
uppväxt samt når föräldrar från olika kulturer.
Under våren har flera omgångar genomförts med
FÖS – Föräldraskap i Sverige som är ett
samhällsorienterande grupprogram som består av
fem gruppträffar för utrikesfödda föräldrar med
barn från 0-18 år. Arbete pågår även för att ta fram
en samlad webbsida för föräldraskapsstöd samt att
kunna utbilda fler instruktörer och på så vis sprida
metoder och kunskap än mer.

Utbildning och sysselsättning
I ett led att genomföra den av kommunfullmäktige
beslutade arbetsmarknadsstrategin om att få fler
människor i egen försörjning arbetar
kommunstyrelsen med Kompetens- och
näringslivsnämnden. Under 2022 har måldokument

KOMMUNIKATIVA INDIKATORER

för samverkan skapats för att stärka en öppen och
tydlig dialog mellan nämnderna. Behovsanalyser
visar att det finns målgrupper som står långt ifrån
arbetsmarknaden, vilket försvårar direkta
placeringar i lokala företag.

Fysisk miljö och bostadsmiljö
Personal under kommunstyrelsen har under 2022
utbildats i ”Bo Tryggt 2030”. Utbildningen
inkluderar metoder för att i fysisk planering kunna
öka säkerheten och tryggheten för invånare i
kommunen genom bland annat checklistor och
handböcker.
Bostadssegregationen i Falköpings tätort arbetas
genom dialog av berörda funktioner, så som externa
aktörer angående olika former av upplåtelser.
Bedömningskriterier vid markanvisningstävlingar
formuleras också utifrån målen att minska
bostadssegregation.
Effekten förväntas bli att genom blandad
bebyggelse med olika upplåtelseformer inom
samma bostadsområde ska bidra till att minska den
socioekonomiska segregationen.

2018

2019

2020

2021

2022

29,7

28,3

27,8

27,3

i.u.

5

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

Allmänt hälsotillstånd (Folkhälsoenkät)

0,7

i.u.

0,7

i.u.

i.u.

KKIK delaktighetsindex (Kolada)

i.u.

61

i.u.

i.u.

i.u.

87,39%

* 53,07%

i.u.

i.u.

i.u.

11

12

16

11

i.u.

Upplevd Trygghet (Medborgarundersökningen)

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

Uppföljning av medborgardialog –upplevd kvalitet- och deltagande (Kommunens statistik)

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

Ohälsotal (Försäkringskassan)
Socioekonomiska riskgrupper (SCB)

Valdeltagande (SCB)
Andel arbetslösa ungdomar (Arbetsförmedlingens statistik)

Trend









* ska jämföras med deltagandet i EU-valet 2014 som var 50,93%

Positiv trend = vi är på väg åt rätt håll
Negativ trend = vi är på väg åt fel håll
Oförändrad trend = utvecklingen är densamma eller oklar
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Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping

Falköpings kommun ska vara en bra
plats att bo, verka och leva på - en
plats där invånare känner stolthet
och trygghet

Boende
En e-tjänst för att ansöka om bygglov är införd. Detta ska öka tillgängligheten för invånare och allmänheten och förenkla administrationen
av ärenden.
Vad gäller infrastruktur pågår arbete med att bygga
en ny överlämningsbangård vid Marjarp.
För att säkerställa och förbättra kollektivtrafiken förs
kontinuerligt dialog med Västtrafik, både genom
Falköpings kommun som enskild aktör och genom
Skaraborgs kommunalförbund. I juni 2022 kommer
bland annat stadstrafikens linje 3 till Ålleberg center
att förlängas för att ge bättre kollektivtrafik till nya
handelsområden.
Falköpings kommuns första trafikstrategi är snart
färdig. Strategin är ute på remiss fram till juni månad, för att sedan kunna antas av kommunfullmäktige i augusti 2022. Efter att strategin är antagen ska
den också verkställas och uppnå de ställningstaganden som styrdokumentet fastslår.

Besöksnäring
Under början av 2022 har Platåbergsenheten fortsatt
att utvecklas. Kommunstyrelsen har tillsammans
med Kultur- och fritidsnämnden tagit fram en gemensam samverkansplan för åren 2022 – 2024. En
upphandling av aktör för skidbacken och campingen
har genomförts och även en workshop om Ålleberg
med förtroendevalda och samverkanspartners. Platåbergsenheten ska med professionellt arbetssätt över
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förvaltningsgränser locka till sig fler investeringar i
miljonklassen. Avdelningen ska stärka och utveckla
samverkan inom kultur, fritid och besöksnäringen
kring Platåbergen.
Upphandlingen av extern aktör för drift av både
skidbacke och campingen på Mösseberg gick dock
inte att genomföra enligt de ursprungliga anvisningarna. Det bedöms vara ytterst liten sannolikhet att
hitta en aktör som kan genomföra driften av både
skidbacken och campingen på tillfredsställande sätt,
och det bedöms mer rimligt att skidbacken sköts av
Falköpings kommun medan campingen sköts av annan aktör.
Projektet om hållbarbesöksnäring genom samarbete,
Visit Hornborgasjön, har genomfört workshop kring
den offentliga leveransen under 2022. För att skapa
förutsättningar för en hållbar besöksnäring behövs
samverkan inom och mellan offentliga aktörer.

Platsvarumärke
Arbetet att genomföra en kommunövergripande
platsvarumärkesprocess är påbörjad då projektmedel
är tilldelade och en direktupphandling för processledning är igång.

Klimat / klimatstrategi 2021 – 2030
Kommunstyrelsen leder och samordnar det kommunövergripande arbetet med klimatomställningen enligt
kommunens klimatstrategi, både internt och externt. Målen i klimatstrategin handlar om att bli en klimatneutral kommun till år 2030. Utpekade fokusområden är:
- Hållbara transporter
- Klimatsmart och hälsosam mat
- Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster
- Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler
- Förstärkning av kolsänkor
- Lokal framställning av förnybar energi
- Hållbara finanser
- Utbildning och medskapande i klimatomställningen
Nedan beskrivs kommunstyrelsens arbete utifrån fokusområdena i strategin. Där kopplas även de an kommunstyrelsen antagna klimatlöftena på, och anger vilka av de satsningar som kommunens verksamheter ställer sig
bakom i Västra Götalands kraftsamling ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”.
Uppdrag

Återrapportering per april 2022

Tidplan

Kommunstyrelsens
roll

Uppföljning

Klimatstyrande mötes- och resepolicy

Ett förslag till ny mötes- och resepolicy är framtagen och utskickad
på remiss till kommunens nämnder.

2022

Projektledning

Ärende till
kommunstyrelsen

Utreda och ta fram
förslag till transportpool

En förstudie har tagits fram och utifrån den ett projektdirektiv. Det
kommer nu att arbetas vidare i en
projektgrupp för att ta fram vad
som behöver göras och vilka kostnader det medför. Dessa kostnader
ska vara färdiga att tas med i höstens budgetarbete. Det kommer att
bli en Transportpool på Stadshuset
med personbilar, cyklar och ett enklare system för kollektivtrafikbiljetter. Effekten ska bli en mer använd transportpool med ökad hållbarhet utifrån miljö och ekonomi.

2022

Projektledning

Ärende till
kommunstyrelsen

Ta fram grönstrukturplan

Påbörjat arbete.

2022

Projektledning

Ärende till
kommunstyrelsen

Främja hållbart
lantbruk genom avvägningar vid exploatering av jordbruksmark

Avvägningar av olika intressen
både vid fysisk planering och handläggning av lovärenden sker. Syftet
är att bevara jordbruksmark för
matproduktion.

Återkommande

Processledning
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Använda checklistor för social hållbarhet, ekosystemtjänster och grönytefaktor

Används vid arbete med fysisk planering i syftet att ta hänsyn till alla
tre hållbarhets aspekter.

Återkommande

Processledning

Ta fram laddinfrastrukturplan

Arbetet med att ta fram en laddinfrastrukturplan för organisationen
kommer att påbörjas då mötes- och
resepolicyn är framtagen. I samband med detta tas också en laddinfrastrukturplan för externa aktörer fram.

2022

Projektledning

Ärende till
kommunstyrelsen

Ta fram strategi för
solenergi samt hur
tak på kommunala
fastigheter kan arrenderas ut till energiproducenter

Arbetet med att ta fram en strategi
för solenergi är påbörjat och beräknas lämnas över för politiskt hantering innan sommaren.

2022

Projektledning

Ärende till
kommunstyrelsen

Skapa kunskap och
delaktighet om klimatomställningen
internt genom
workshops och utbildningsinsatser

Ett antal ledningsgruppsmöten/arbetsplatsmöten i de olika förvaltningarna har utifrån klimatstrategin
fått kunskap och fått arbeta med
klimatomställningen. Ett engagemang och en vilja att bidra märks
tydligt och många kreativa lösningar kommer fram. Detta är ett
framgångsrikt sätt att skapa just engagemang och staka ut arbetet
framåt.

Återkommande

Processledning

Genomföra externa
klimatdialoger och
arbeta fram klimatavtal med medborgare

Fortsättning på Klimatdialogerna
planeras ske på Ållebergsgymnasiet under hösten 2022.

Återkommande

Processledning

Utveckla lokal matkultur tillsammans
med näringslivet

Ansökt om och blivit beviljade ett
Leader-projekt.

Återkommande

Processledning

Använda befintliga
kontaktytor i näringslivet för skapa
kreativa lösningar
och kunskap om
klimatomställningen.

Deltagit och varit aktiva kring, projekt och öppnat upp Visit Hornborgasjön för frågan.

Återkommande

Processledning
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KOMMUNIKATIVA INDIKATORER

2018

2019

2020

2021

2022

392 481

348 146

196 260

i.u.

i.u.

Inpendling (SCB)

2 942

3 046

2 975

i.u.

i.u.

Utpendling (SCB)

4 747

4 703

4 677

i.u.

i.u.





3,5

3,6

i.u.

i.u.

i.u.



79,38%

83,61%

i.u.

i.u.

i.u.

Näringslivets nöjdhet med bredbandstillgång (Svenskt näringslivs mätning av näringsklimatet)

4,36

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

Koldioxidutsläpp (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet -RUS) Ton/ invånare

i.u.

3,7

i.u.

i.u.

i.u.

Uppföljning av Koldioxidbudget (Egen statistik)

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

Andel lokalproducerad energi (Falbygdens Energi)

i.u.

i.u.

0.32

i.u.

i.u.

Andel gröna lån

i.u.

17,5%

23,0%

36,9%

i.u.

Andel gröna placeringar (Egen statistik)

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

Andel hektar av brukningsbar jordbruksmark som tas för annan explatering (Egen statistik)

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

Befolkningsutveckling (SCB)

0,2

0,3

i.u.

i.u.

i.u.

Antal nya lägenheter i flerbostadshus (Kommunens statistik)

214

79

40

143

i.u.

Resande med stadstrafiken (Västtrafik)

(* Ny indikator) Kommunens information till företagen (Svensk näringslivsmätning av
näringsklimatet)
Andel med tillgång till bredband om minst 100Mbit/ s (Post-och telestyrelsen)

Antal nya småhus (Kommunens statistik)
Fastighetspriser (SCB)

29

26

12

32

i.u.

1 453

1 548

2 049

1 924

i.u.

Trend
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Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas

Falköping – en drivande aktör

Skaraborg Logistic Center (SLC) på Marjarp har sedan tidigare beslutats ska utvidgas med ny överlämningsbangård. Tillsammans med JULA har kommunstyrelsen planerat för nybyggnation och fört förhandlingar kring ny markförsäljning och planeringen
för ytterligare spåranslutningar fortgår.

Det pågår aktiva interna processer
och analyser för att tillgodose en
långsiktig plan- och markreserv.
Bland annat har en dimensioneringsanalys av markbehov för extern
handel genomförts. Falköpings
kommun har verkställt strategiska markköp och ser
över riktningen på kommande planarbeten. Behovet
av mark för nya etableringar ses fortfarande som
stort och ny detaljplanerad mark behöver tas fram
och finnas till försäljning så fort som går.

KOMMUNIKATIVA INDIKATORER
Antal nya företag per 1000 invånare (Nyföretagarbarometern)
Handelsindex Sällanköp (Handelns utredningsinstitut)

Efterfrågan på godstransporter och logistiska lösningar är stor, vilket också ökar kraven på fortsatt
utveckling av SLC.
En samlad markandsförning av SLC är ett arbete
som är påbörjat med JULA och BRS. Bland annat
har annonsering i SLA Affärer skett, likaså genom
sociala medier. Även företagsbesök med berörda aktörer fortsätter.

2018

2019

2020

2021

2022

4

3,6

4,4

i.u.

i.u.

61

i.u

62

i.u.

i.u.

82

i.u

82

i.u.

i.u.

Antal företag i Falköpings kommun (SCB)

4 288

4 308

4 368

4627

i.u.

Antal arbetstillfällen (SCB)

13 837

i.u

i.u

i.u

i.u.

Antal säljbara kvadratmeter kommersiell mark

670 130

615 000

570 435

596 006

i.u.

Näringslivsklimat (SKLs undersökning insikt)

73

77

73

i.u.

i.u.

70 236

73 510

54 848

61 960

i.u.

Handelsindex Dagligvaror (Handelns utredningsinstitut)

Antal gästnätter i kommunen (Handelns utredningsinstitut)
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Trend










Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande
med en tillitsbaserad styrning

Verksamheterna är till för kommuninvånarna
Kommunstyrelsen samordnar och leder uppdraget att implementera en
tillitsbaserad styrning i Falköpings
kommun. Arbetet fortgår genom att
bygga kunskap och förståelse bland
kommunens chefer, och kopplat till
detta pågår också arbete med att fram verktyg som
stöd för chefer att göra omställningen i dess ledarskap. I fokus är att göra tillitsbaserad styrning praktisk och konkret – att formulera hur den styrningen
ser ut. Parallellt med arbetet inom tjänstepersonsorganisationen pågår också arbetet med tillsbaserad
syrning för förtroendevalda.
Sedan 2017 har andelen Gröna Lån succesivt ökat
bland Falköpings kommuns investeringsprojekt,
dock uppstår vissa problem vid återrapportering.

Alla projekt är inte lika energieffektiva som beräkningarna visade vid ansökningen. Kommuninvest
har gett kommunstyrelsen respit för återrapportering
till januari år 2023.
Upphandling av produkter som innebär minskad klimatpåverkan är pågående, och här behövs en precisering av vad exakt som ska beräknas och återrapporteras.
Andelen digitaliserade fakturahanteringar har även
den ökat succesivt de senaste åren. Detta har medfört
klar kvalitetssäkring då antalet påminnelser väsentligt minskat. Med det planerade nya ekonomisystemet kommer även abonnemangsfakturor ske på ett
mer effektivt sätt.
Kommunstyrelsens uppdrag för att genomföra digitaliseringsstrategin kommer att omprioriteras under
år 2022 då ett projekt om IT-säkerhet behöver ta fokus. Även den interna samverkansstrukturen prioriteras genomföras under 2022.

Digitalisering / digitaliseringsstrategi
Kommunstyrelsen leder och samordnar det nämnds- och förvaltningsövergripande arbetet enligt kommunens digitaliseringsstrategi. Dessutom arbetar kommunstyrelsen med att digitalisera inom de egna verksamheterna.
Målet med digitaliseringen i Falköpings kommun är att den ska leda till ökad effektivitet och bättre arbetsmiljö:
- Digitaliseringen skall, under åren fram till år 2030, minska kommunens rekryteringsbehov med motsvarande 100 heltidsarbetare
- År 2030 anser medarbetare i Falköpings kommun att digitaliseringen bidragit till att arbetet är meningsfullt, intressant
och utvecklande.
- Digitaliseringen skall, genom att tekniken i större utsträckning sköter repetitiva och automatiserbara processer, bidra
till att förbättra arbetsmiljön för kommunens medarbetare.
För att lyckas med detta ska kommunen fokusera på bland annat att höja den digitala kompetensen, använda automatisering och robotisering, anpassa kommunens sätt till digitala processer m.m.
För att effektivisera och rationalisera inom områden där vi annars ser att kvalitet riskerar att bli lidande ska vi söka samarbete och samverkan med andra kommuner, bland annat vid införandet av ett nytt ekonomisystem som görs av nio skaraborgskommuner gemensamt.
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Ett antal processer som kan digitaliseras är identifierade. Bland annat ekonomiprocesser såsom fakturahantering, abonnemangshantering och verifikat. Även en e-tjänst för bygglovsansökan och automatiserad arvodeshantering för förtroendevalda. Kommunstyrelsen har också ansvaret att leda kommunens övergång till en digital ärendehantering genom att
införa e-signering och e-arkiv.
IT-avdelningen ska etablera en organisation för att öka tydlighet i styrning och prioritering av aktiviteter och uppdrag
och en samverkansstruktur behöver upprättas för att optimera IT-avdelningens stöd i digitalisering av kommunens alla
verksamheter.

Uppdrag

Återrapportering april 2022

Tidplan

Kommunstyrelsens roll

Modernisering
av samarbetsplattformen –
införa Teams
och så småningom Microsoft 365.

Implementeringsprojekt för
Microsoft Teams är planerat att
slutföras till september 2022.

2022

Projektledning
och samordning

Trådlöst nätverk som tjänst

Planeras genomföras under
2023.

2023

Projektledning

Livscykelhantering

Planeras genomföras under
2023.

2023

Genomföra

Mäta digital
mognad

Planeras genomföras under
2022.

2022

Leda och samordna

Etablera drift
och förvaltning
av Internet of
Things-plattform

Planeras genomföras under
2023.

2023

Genomföra
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Uppföljning

Följa upp att alla kommunens
trådlösa nätverk levereras som en
tjänst. Där IT-avdelningen är
tjänsteleverantör och verksamheten tjänstemottagare

I slutet av 2022 har vi utvärderat
DiMiOS och, om det är en lämplig modell för Falköping, genomfört vår första självskattning.

2018

2019

2020

2021

2022

Trend

Andel hybridbilar av kommunens fordon (Kommunens statistik)

56

40

44

47

i.u.

Andel biogasfordon av kommunens fordon (Kommunens statistik)

17

20

17

14

i.u.




Digital mognad (DiMiOS)

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

Antal e-tjänster (Kommunens statistik)

59

82

108

i.u.

i.u.

Antal osakliga löneskillnader baserade på kön (Kommunens statistik)

i.u.

0

i.u.

i.u.

i.u.

0,84

0,78

i.u.

i.u.

i.u.





i.u.

71 (medarbetare)
80 (ledare)

i.u.

71

i.u.



(* ny formulering) Andel medarbetare som gärna rekommenderar Falköpings kommun som
arbetsgivare (medarbetarundersökningen)

i.u.

3,9 (medarbetare)
4,6 (ledare)

i.u.

3.9

i.u.



Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.



Andel förtroendevalda som upplever att beslutsunderlag håller god kvalitet. (Kommunens enkät)
Nöjd medarbetarindex
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Kommunens uppföljningsarbete
Kommunens uppföljningsarbete

Nämndens uppföljningsarbete

Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och
lokala politiska mål, kommunala styrdokument och
ekonomisk tilldelning genom budget.

Förvaltningsekonom och utvecklingsledaren har tillsammans med avdelningscheferna och kommundirektören uppföljning genom avstämningar och möten.

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i den kommunala 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 gemensam struktur i uppföljnings-processen. Arbetet är
långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och
systematik samt skapa förutsättningar för en helhetsbild 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 måluppfyllelse, trender och utfall för indikatorer, uppföljning
av styrdokument och effekter av olika insatser. Syftet 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 utvecklingsområden. Kommunen redovisar också viktiga förutsättningar som krävs för att bidra till utveckling.
Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan
kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa
möjliga underlag finns inför kommande beslutsprocesser.
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Personaluppföljning
UTFALL
2021

UTFALL
APRIL 2022

BUDGET
2022

PROGNOS
2022

PROGNOSAVVK

6,0

5,0

6,0

6,0

0,0

82,0

85,0

88,8

86,0

-2,8

Pensionsavgångar

0,0

0,0

2,0

2,0

0,0

Rekryteringar

0,0

0,0

2,0

2,0

0,0

PERSONALUPPFÖLJNING

Årsarbetare
kommunledningsgrupp
Årsarbetare
kommunledningsförvaltning

Uppföljning av nämndens
personalplanering
Inom kommunledningsgruppen har rekrytering av
förvaltningschef för kultur-och fritid pågått under
april och i början på maj beslutade KSAU om ny
chef. Den 8 augusti tillträds tjänsten. Samhällsskydd
Mellersta Skaraborgs förvaltningschef har fått ett
nytt uppdrag och gör sin sista dag den 15 juli. Rekrytering har påbörjas.
Inom kommunledningsförvaltningen har två bygglovsingenjörer slutat på egen uppsägning. Ytterligare
två uppsägningar har skett inom perioden och rekrytering pågår av lönekonsult och kommunikatör.

Förväntad utveckling
Förvaltningen förutspår att det kommer högre tryck
av företagshälsovård inom personalstrategi på grund
av ökat inflöde och behov av individuella samtal och

grupputveckling. Friskvårdsbidrag löper på, dock är
tendensen en annan nu än tidigare då det är ett större
utflöde av bidrag tidigare på året än vad som är
brukligt. En ökning av kostnader prognostiseras gällande kompetensförsörjningsplaner då mer och mer
mässor bokas in.

Sjukfrånvaro
Kommunledningsförvaltningen januari –
april 2022
Under perioden januari - april brukar sjukfrånvaron
generellt vara högre än under övriga månader under
året, på grund av Covid-19, förkylningar, influensor
m fl. infektionssjukdomar. Av Kommunledningsförvaltningens medarbetare har 78,13 % ingen sjukfrånvaro alls under januari – april 2022 (91,06 % 2021)
och 15,6 % har 1-5 sjukfrånvarodagar under januariapril 2022 (4,9 % 2021).

Sjukfrånvaro samtliga anställda per avdelning inklusive anställda med timlön (sjuktimmar av tillgänglig ordinarie arbetstid). Inom parentes visas siffrorna för samma period 2021 januari-april.
Gröna siffror innebär förbättring, röda siffror försämring och svarta ingen större skillnad mot samma period föregående år.
Varav
Kommunlednings
över 60
förvaltningen
Totalt
Kvinnor
Män
dagar
- 29 år
30-49 år
50 år
1,9% (0,5%) 1,5% (0,5%) 2,4% (0,7%) 0,0% (0.0%) 1,6% (0,1%) 1,3% (0,7%) 2,6% (0,5%)
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Ekonomiska förutsättningar
BUDGETRAMFÖRÄNDRING (tkr)

BUDGET
1 JAN

KF § 11

KS § 50

KS § 59

BUDGET
30 APR

-88 300

-1 120

-1 900

-338

-91 658

Verk samhetsområden
Kommunledningsförvaltningen
Samverkan och Samordning

-9 900

-9 900

Politik

-6 900

-6 900

SUMMA BUDGET

-105 100

-1 120

-1 900

-338

-108 458

Nämndens budgetram för år 2022 och
justeringar

Riktade medel i flerårsplan

Kommunstyrelsens nettobudgetram var från årets
början 105 100 tkr.

700 tkr – Riktade medel till stadsbyggnadsavdelningen för att höja takten i framtagande av detaljplaner

I gällande policy för verksamhets- och ekonomistyrning är det endast kommunfullmäktige som kan
besluta om budgetramförändringar inom drifts- och
investeringsbudgeten. Under arbetet med flerårsplan för år 2022-2024 framkom att vissa delar inför
budget för år 2022 inte skulle bli färdigutredda, vilket innebar att budgetmedel avsattes på centrala
poster för att senare omfördelas till respektive
nämnd.
För Kommunstyrelsens del innebar det en ökning
om 1 120 tkr. Det bestod av en internhyresförändring, en minskning om 470 tkr, internkostnadsförändring en ökning av städ 10 tkr och budgetväxling
av kollektivtrafik mellan Tekniska nämnden och
Kommunstyrelsen om 1 580 tkr.
Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna tre
stycken projektansökningar av strategiskt utvecklingsbidrag för år 2022. Det avser framtagande av
skyfallskartering 600 tkr, IT-säkerhet 700 tkr, Platsvarumärke – Falköping 600 tkr.
Beslut avseende etablering av nod för Science Park
Skövdes verksamhet i Falköpings kommun togs den
6 april. Medel från centrala poster avseende oförutsett fördelades med 338 tkr till Näringslivsavdelningen.

Politisk justering, totalt 2 500 tkr

600 tkr – Höjning av de kommunstrategiska bidragen
700 tkr – Förstärkt resurs för genomförande av klimatstrategin
500 tkr – Framtagande av verktyg för mätning och
uppföljning av utsläpp samt framtagande av koldioxidbudget (ett års kompensation)

Förväntad utveckling
Stadsbyggnadsavdelningen har rekryterat ny medarbete med syfte att höja takten i framtagandet av detaljplaner.
Alla de föreningar som sökte strategiskt föreningsbidrag under år 2022 fick medel enligt ansökan.
Utveckling- och processledningsavdelningen har rekryterat en ny medarbete som bland annat kommer
att arbeta med genomförande av klimatstrategin.
Ett verktyg är inköpt och bearbetas just nu inför
lansering på hemsidan. Internt funderar förvaltningen på hur detta kan bli en del av ordinarie styrning, ledning och uppföljning. Det inköpta verktyget kommer troligtvis behöva kompletteras.

Ekonomiska risker och osäkerheter i
verksamhetsrapporten
En osäkerhet finns i att budgeterade intäkter inte får
utfall som planerats. Att verksamhetskostnaderna
tenderar att bli högre på grund av anlitande av konsulter som ej är budgerat för och hur elpriser slår
mot förbrukning på verksamheterna slalombacke
och camping.
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Ekonomiska rapporter
per april 2022
Kommunstyrelsen
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Ekonomiska rapporter
Resultatrapport
UTFALL
2021-04

UTFALL
2022-04

BUDGET
2022-04

BUDGET
2022

PROGNOS
2022

PROGNOSAVVIK.

Avgifter mm

3 701

4 313

4 104

11 412

11 105

-307

Statsbidrag

904

1 590

325

817

1 200

383

Övriga intäkter

1 634

1 420

1 278

2 849

2 773

-76

Interna intäkter

1 837

1 574

1 824

5 724

5 724

0

Summa intäkter

8 076

8 898

7 530

20 802

20 802

0

Personalkostnader

-22 774

-23 499

-23 939

-72 034

-70 624

1 410

Verksamhetskostnader

-15 203

-17 946

-17 193

-44 528

-46 338

-1 810

Kapitalkostnader

-2 164

-2 115

-2 152

-6 490

-6 490

0

Interna kostnader

-2 395

-2 527

-2 151

-6 208

-6 808

-600

Summa kostnader

-42 536

-46 088

-45 435

-129 260

-130 260

-1 000

NÄMNDENS RESULTAT

-34 460

-37 190

-37 905

-108 458

-109 458

-1 000

RESULTRAPPORT (tkr)
Intäk ter

Kostnader

Analys utfall april
Kommunstyrelsen utfall per den sista april var 37
190 tkr. Det visar ett överskott mot budget i samma
period med ca 700 tkr. Jämför man årets utfall i april
mot föregående år så har nämndes nettoresultat ökat
med 8 %.

projekten nämnda ovan om intäkter, har även ej budgeterade kostnader vilket också är en förklaring av
underskottet i verksamhetskostnaderna.

Överskottsavvikelsen inom stadsbidrag per april beror till största del till ej budgeterade externa driftprojektintäkter, vilka är fleråriga. Tillväxtverket har förskott utbetalat ca 700 tkr för projektet Hållbar platsutveckling Hornborgasjön och till projektet Lona
Falekvarna har 300 tkr utbetalts från arbetsförmedlingen som är ett bidrag för de projektanställdas
löner i projektet.
Ytterligare utbetalning av pandemirelaterade stadsbidrag för sjuklönekostnader har kommunledningsförvaltningen totalt erhållit 130 tkr för december år
2021 samt januari-mars år 2022.
Inom personalkostnader finns vakanser som gör att
ett överskott visas i perioden. De rekryteringar som
är budgeterade från årets början kommer att vara på
plats i juni och augusti.
Underskottet inom verksamhetskostnader beror på
konsultkostnader som inte är budgeterade. Denna
specialkompetens finns inte inom personalen vid
kommunledningsförvaltningen. De fleråriga drifts-
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Verksamhetsrapport
VERKSAMHETSRESULTAT (tkr)

UTFALL
2021-04

UTFALL
2022-04

BUDGET
2022-04

BUDGET
2022

PROGNOS
2022

PROGNOSAVVIK.
-800

Verk samhetsområden
Kommunledningsförvaltningen

-27 160

-29 053

-29 708

-91 658

-92 458

Samverkan och Samordning

-5 000

-5 605

-5 878

-9 900

-9 900

0

Politik

-2 300

-2 533

-2 319

-6 900

-7 100

-200

-34 460

-37 190

-37 905

-108 458

-109 458

-1 000

NÄMNDS VERKSAMHETSRESULTAT

Kommunstyrelsens prognos
Kommunstyrelsens prognostiserar ett underskott
om 1 000 tkr. Detta beror bland annat på de konsultkostnader som har uppstått och inte finns med i
planerad budget. En annan orsak är den verksamhetsledning för platåbergsenheten avseende camping och skidbacke som inte kommer att följa den
planerade budgetram som lagts.

Kommunledningsförvaltningen
Inom kommunledningsförvaltningen finns överskott och underskott inom verksamheterna. Överskottet består av de vakanser där rekryteringarna
tillsätts under vår och höst istället för vid årets början i enlighet med lagd budget. Underskotten finns i
verksamheterna camping och skidbacke samt konsultkostnader.

Samverkan och Samordning
Alla sökta bidrag under kommunstyrelsens bidragsgivning är beslutade och utbetalades i februari
2022. Föregående år har MÖS betalat tillbaka överskottet från resultatet i samband med bokslut. Så
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även för år 2021 där beloppet dock inte kommer att
vara lika stort. Avtalet med Mat- och Kultur fortsätter och utbetalningar kommer göras enligt plan.
Sammantaget hålls budget inom området samverkan och samordning.

Politik
Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott.
Detta beror på det beslut från kommunfullmäktige
den 29 november år 2021, § 129 där kommunstyrelsen fick i uppdrag att ta fram ett förslag på en organisation där inriktningen är att tekniska nämndens
ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen. Syftet
är att den ska organiseras som ett tekniskt utskott
under kommunstyrelsen. Utredning är klar och
kostnader från konsult kom i mars 2022. Avvikelse
från budget avser konsultkostnader. Ett kommunfullmäktigemöte i januari blev inställt och på grund
av detta prognostiseras det ett mindre överskott.
Tillsammans genererar detta ett totalt underskott för
området politik.

Avdelningsrapport
UTFALL
2021-04

UTFALL
2022-04

Budget
2022-04

BUDGET
2022

PROGNOS
2022

-3 800
0
-1 200
-3 740
-1 300
-500
-6 900
200
0
-1 720
-2 600
-3 600
-800
-1 200
-27 160

-2 530
-2 270
-1 415
-3 376
0
-716
-6 656
0
-2 275
-1 415
-2 668
-2 913
-1 635
-1 184
-29 053

-1 897
-2 201
-1 502
-3 535

-2 273
-1 844
-2 767
-3 635
-1 348
-1 183
-29 708

-5 740
-6 700
-4 400
-9 538
0
-3 100
-20 600
0
-5 580
-8 415
-8 385
-11 225
-4 375
-3 600
-91 658

-6 740
-6 800
-4 400
-10 038
0
-2 800
-20 600
0
-6 080
-8 415
-8 385
-10 225
-4 375
-3 600
-92 458

-1 000
-100
0
-500
0
300
0
0
-500
0
0
1 000
0
0
-800

Samverk an och Samordning
KS Bidragsgivning
Miljösamverkan
Turismsamverkan
Kommunala medlemsavgifter
Summa samverkan och samordning

-2 930
-1 200
-88
-782
-5 000

-3 568
-1 151
-88
-798
-5 605

-3 830
-1 120
-175
-753
-5 878

-3 930
-3 360
-350
-2 260
-9 900

-3 600
-3 600
-350
-2 350
-9 900

330
-240
0
-90
0

Politik
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Summa Politik

-1 500
-800
-2 300

-1 695
-838
-2 533

-1 303
-1 016
-2 319

-4 400
-2 500
-6 900

-4 800
-2 300
-7 100

-400
200
-200

-34 460

-37 190

-37 905

-108 458

-109 458

-1 000

AVDELNINGSRAPPORT (tkr)
Kommunledningsförvaltningen
Kommundirektör
Bitr Förvaltningschef
Kansli
Näringsliv
Hållbar kommunikation
Kommunikation
IT
Hållbar utveckling
Utveckling och processledning
Stadsbyggnad
Ekonomi
HR
Personalstrategi
Fackligt
Summa kommunledningsförvaltningen

KOMMUNSTYRELSENS RESULTAT

-933
-6 587

PROGNOSAVVIK.
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Uppföljning av driftsprojekt
FLERÅRIGA DRIFTSPROJEKT
(TKR)

Kommunstyrelsen
PROJEKTKALKYL

UTFALL
2022-04

BUDGET
2022

PROJEKT PROGNOSPROGNOS AVVIKELSE

För att stärka arbete mot mål 1
EU-projek t Shaping fair Cities
Intäkter/bidrag
Kommunens personalkostnader

970

970

970

0

-392

-392

-392

0

Kommunens verksamhetskostnader

0

Extern kostnader

-578

-246

0

332

1 100

1 100

Summa Projekt 5112

0

-578

332

0

332

1 100

0

Föräldrastöd
Intäkter/bidrag
Kommunens personalkostnader
Kommunens verksamhetskostnader

-401

0

-1 100

Extern kostnader

-1 100
-367

Summa Projekt 5136

0

332

0
0

0

0

0

1500
-1400
-100

0

Stärk t samverk an mellan k ommunen
och Falk öpings hyresbostäder
Intäkter/bidrag
Kommunens personalkostnader

1 500
-1 400

-14

-100

-14

0

-28

0

0

0

0

636

0

0

332

Kommunens verksamhetskostnader

0
0

Extern kostnader
Summa Projekt 5147
SUMMA
FLERÅRIGA DRIFTSPROJEKT
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FLERÅRIGA DRIFTSPROJEKT
(TKR)

Kommunstyrelsen
PROJEKTKALKYL

UTFALL
2022-04

BUDGET
2022

PROJEKT PROGNOSPROGNOS AVVIKELSE

För att stärka arbete mot mål 2
Lona Naturreservat Väsmestorp
Intäkter/bidrag

300

415

300

Kommunens personalkostnader

0

Kommunens verksamhetskostnader
Extern kostnader
Summa Projekt 5103
Pollineringslona restaurering av
betesmark er på k ommunägd mark
Intäkter/bidrag

0

-108
-300

-334

0

-27

603

603

0
0

-300

0

0

0

603

0

Kommunens personalkostnader

0

Kommunens verksamhetskostnader

0

Extern kostnader
Summa Projekt 5119

-603

-388

0

215

420

315

0

-603

0

0

0

420

0

Grönstruk turplan
Intäkter/bidrag
Kommunens personalkostnader

0

Kommunens verksamhetskostnader
Extern kostnader
Summa Projekt 5144

0
-420

0

0

315

0

-420

0

0

0

648

648

Klimatboende och destinationer
Intäkter/bidrag

648

Kommunens personalkostnader

0

Kommunens verksamhetskostnader

0

Extern kostnader
Summa Projekt 5145

-28
0

620

0

-648

-648

0

0

331

331

Lona förstudie våtmark er i Fk p k ommun
Intäkter/bidrag

331

Kommunens personalkostnader

0

Kommunens verksamhetskostnader

0

Extern kostnader

0

-331

-331

Summa Projekt 5146

0

331

0

0

0

SUMMA
FLERÅRIGA DRIFTSPROJEKT

0

1 454

0

0

0
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FLERÅRIGA DRIFTSPROJEKT
(TKR)

Kommunstyrelsen
PROJEKTKALKYL

UTFALL
2022-04

BUDGET
2022

PROJEKT PROGNOSPROGNOS AVVIKELSE

För att stärka arbete mot mål 3
Visit Hornborgasjön
Intäkter/bidrag

1 125

586

1 125

1 125

0

Kommunens personalkostnader

-545

-94

-521

-545

0

Kommunens verksamhetskostnader

-580

-254

-554

-580

0

-1

-50

Interna kostnader
Extern kostnader

0

Summa Projekt 5137

0

237

0

0

0

712

50

1 329

1 329

Lona Falek varna
Bidrag Länstyrelsen

662

Bidrag AMF

381

Värde ideellt arbete

327

Föreningens kontanta medel

100

Kommunens personalkostnader
Kommunens verksamhetskostnader

-135

Extern kostnader

-954

Summa Projekt 5142
Hållplats Platsutveck ling
Hornborgasjön
Intäkter/bidrag

-327
100

0

-381

-1 329

-1 329

-264

-145

-10

-735

219

-68

-68

0

-264

1 014

950

950

-64

290

145

145

-145

-737

-352

-352

385

-32

-33

-33

-567

-567

-567

0

Summa Projekt 5143

0

144

0

143

143

SUMMA
FLERÅRIGA DRIFTSPROJEKT

0

117

0

75

75

Offentlig finansiering
Kommunens personalkostnader
Kommunens verksamhetskostnader
Extern kostnader

Hållbar platsutveckling Hornborgasjön
Under början av 2021 kom utlysningen ”Hållbar
platsutveckling inklusive möten och evenemang”
och Visit Hornborgasjön sökte och blev beviljade
medel ihop med 12 andra projekt runt om i Sverige.
Projektet påbörjades i februari 2021 och slutrapporterades i april 2022. Falköpings kommun har varit
projektägare med Skara kommun och Next Skövde
som samverkanspartners.
Tillväxtprojektet har syftat till att skapa resurser för
att utveckla arbetsmetoder för en hållbar omställning där destinationsutveckling (företagsutveckling,
produktutveckling, marknadsföring) sker i samklang med samhällsplaneringens principer för en
hållbar utveckling. Det handlar om att överbrygga
organisatoriska och kunskapsmässiga gap mellan
turismutveckling och samhällsplanering genom
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0

samskapande processer mellan turismutvecklare
och samhällsplanerare på olika administrativa nivåer.
Lärdomar från projektet: I ett hållbart perspektiv
måste vi alltid utgå ifrån vad en plats tål för att bevara dess attraktivitet. Det här gynnar även besöksnäringen då de baserar sina verksamheter på att
besökarna kommer till deras verksamheter på grund
av det område de verkar i. Är inte området attraktivt
så finns det ingen dragningskraft. Integrera Agenda
2030, regionala och lokala strategier i arbetet. I turismutvecklingsarbetet och inom Visit Hornborgasjön behöver vi gå från destinationsutveckling till
platsutveckling, inkluderat civilsamhället. Detta
perspektiv förutsätter en samverkan över förvaltnings- och avdelningsgränserna. Det politiska upp-

draget är viktigt och sätter mål och ramar för kommunernas arbete kopplat till platsutveckling inklusive destinationsutveckling. Den offentliga styrningen av turismen behöver ställas om för att vi ska
kunna säkerställa en hållbar framtida samhällsutveckling. Politiken har därmed en avgörande roll i
denna omställningsprocess och för att uppdragen
till tjänstepersonerna går i linje med platsutvecklingsperspektivet.
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Investeringsrapport
PROJEKT
BUDGET

UTFALL
2022-04

BUDGET
2022

PROGNOS
PROJEKT

Kommunövergripande IT-investeringar

-2 800

-259

-2 800

-2 100

700

Ekonomisystem

-1 100

0

-1 100

0

1 100

Infartsskyltar

-2 000

0

-2 000

-2 000

0

Oförutsedda Investeringar

-2 000

0

-2 000

-1 000

1 000

Övrigt

INVESTERINGRAPPORT (tkr)

PROGNOSAVVIK.

Investeringar

-1 100

0

-1 100

-500

600

Summa Investeringar

-9 000

-259

-9 000

-5 600

3 400

NÄMNDS INVESTERING

-9 000

-259

-9 000

-5 600

3 400

Kommunstyrelsens investeringar
Utfall per april är 259 tkr. Prognos för helåret är
5 600 tkr, ett överskott om 3 400 tkr.
Utbyggnad av kommun nätet och Teams projektet
pågår. Några av planerade aktiviteter får planeras
om pga. försenade hårdvaruleveranser – ett globalt
problem som främst beror på följdeffekter från pandemin.
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Inget utfall gällande ekonomisystem. Investeringen
av nytt ekonomisystem kommer att ske i Skövde
Kommun. Konsekvens till nästa år är att det istället
blir driftskostnader för Falköpings Kommun avseende ekonomisystem.
Näringslivsavdelningen kommer att under 2022 genomföra en upphandling av nya digitala infartsskyltar.

MARK- OCH EXPLOATERING (tkr)

Marjarp logistikom råde
Marjarp etapp 1-3
Gata

Spårinvestering Marjarp
Övrigt

PROJEKTPLAN

-71 800

ACK TOM
2022-04

UTFALL
2022-04

BUDGET
2022

PROGNOS
PROJKET

PROGNOS
AVVIK.

-6 349

-4 760

-27 500

-111 800

-40 000

-33 300

-26 200

0

-4 000

-33 300

0

-33 300

-26 200

0

-4 000

-33 300

0

-10 000

-1 232

-922

-5 000

-10 000

0

-10 000

-1 232

-922

-5 000

-10 000

0

-28 500

21 083

-3 838

-18 500

-68 500

-40 000

-7 792

-3 838

-18 500

-68 500

-40 000

28 875

0

0

0

0

0
Överlämningsbangård
Gata

-28 500

Statliga bidrag
Fåraberget

Fåraberget etapp 2B
bostadsområde

-136 800

-49 343

-4 357

-50 100

-136 800

0

-19 400

-11 971

-1 751

-7 500

-19 400

0

-12 300

-6 489

-1 369

-6 000

-12 300

0

-7 100

-5 482

-382

-1 500

-7 100

0

Fåraberget etapp 2A radhus

-23 100

-20 400

0

-1 700

-23 100

0

Gata

-11 200

-9 800

0

-1 400

-11 200

0

Övrigt (Höstbruksgatan)

-11 900

-10 600

0

-300

-11 900

0

Västerängsgatan, Fåraberget

-1 000

-366

0

-1 000

-1 000

0

Gata

-1 000

-366

0

-1 000

-1 000

0

Krokstorps Handelsområde (Megaliten et 1)

-15 100

-12 400

0

-2 500

-15 100

0

Gata

-15 100

-12 400

0

-2 500

-15 100

0

-1 700

-903

-903

-1 700

-1 700

0

-700

-218

-218

-700

-700

0

-1 000

-685

-685

-1 000

-1 000

0

Gata
VA

0

0

0

0
STE Bredängsgatan
Gata
VA

0
Sikagårdsgatan
inkl rondell och gator

-11 400

-114

-114

-11 400

-11 400

0

-11 100

-114

-114

-11 100

-11 100

0

-300

0

0

-300

-300

0

0

0

0

0

0

0

-27 400

-3 189

-1 589

-24 300

-27 400

0

-18 400

-929

-929

-16 900

-18 400

0

VA

-7 100

-660

-660

-7 100

-7 100

0

Övrigt (gata Nordmmannag, förlägn Fårab)

-1 900

-1 600

0

-300

-1 900

0

Gata
VA
Övrigt

0
Förlängning Sikagårdsgatan
Gata

0
Sikagårdsgaran - gata, rondell
och grönområde

-22 000

0

0

0

-22 000

0

Gata

-10 700

0

0

0

-10 700

0

VA

-11 300

0

0

0

-11 300

0

0

0

0

0

Övrigt

0
0

Fåraberget genomfartsgata,
Fårabergsgatan
Gata
VA
Övrigt
SUMMA MARJARP OCH FÅRABERGET

-15 700

0

0

0

-15 700

0

-13 300

0

0

0

-13 300

0

-2 100

0

0

0

-2 100

0

-300

0

0

0

-300

0

-208 600

-55 692

-9 117

-77 600

-248 600

-40 000
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Övrigt

-26 700

-156

-3 422

-7 800

-26 700

0

Oförutsett MEX

-2 000

0

0

-2 000

-2 000

0

Anneborg 1:6 Hildasro

-1 800

-156

-156

-1 800

-1 800

0

-800

0

0

-800

-800

0

-1 000

-156

-156

-1 000

-1 000

0

Gata
VA

0

Övrigt

0
Krokstorp handelsområdet
etapp 2
Gata
VA

-13 000

0

0

0

-13 000

0

-12 000

0

0

0

-12 000

0

-1 000

0

0

0

-1 000

0
0

Övrigt

0
Vintervägen Stenstorp

-5 900

0

0

0

-5 900

0

Gata

-3 700

0

0

0

-3 700

0

VA

-2 100

0

0

0

-2 100

0

-100

0

0

0

-100

0

-4 000

0

0

-4 000

-4 000

0

Gata

-2 000

0

0

-2 000

-2 000

0

VA

-2 000

0

0

-2 000

-2 000

0

Övrigt

0
Västorpsgatan/Herregårdsgatan, Floby

-3 266

Köp av fastigheter och mark

SUMMA MARK OCH EXPLOATERING

-235 300

Mark- och exploaterings investeringar
Utfall för Mark- och exploaterings investeringar per
april är 12 539 tkr. Det visar ett överskott om
15 928 tkr mot budget samma period. Prognos för
helår lämnas på 125 400 tkr, vilket visar en avvikelse om ett underskott på 40 000 tkr knutet till projekt Överlämningsbangård.

Marjarp
Det pågående projektet av Överlämningsbangård
har en ny kalkyl vilket gör att projektets investeringskostnad förväntas bli betydligt högre än beräknat. Ett ärende om att begära tilläggsanslag är på
gång till Kommunfullmäktige. Detta gör att viss
omprioritering av innevarande och nästkommande
års mark- och exploaterings budget kommer att ske.

Fåraberget
Projekten fortsätter enligt plan.

Övrigt
Tre köpeavtal har genomförts. Det ena är Gamla
stan 2:26 (del av) där försäljning har skett av cirka
8 000 kvadratmeter industrimark för till- och nybyggnad av den gamla godisfabriken på Sjögatan.
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-55 848

-12 539

-85 400

-275 300

-40 000

Det andra är Kyrkerör 1:1 (del av) där försäljning
av en tomt på Smedjegatan avsedd för bostäder har
genomförts. På fastigheten ska 16 hyresrätter uppföras. Den sista avser köpeavtal Dotorp 6:28 och
Tåstorp 7:7 (del av). Här har försäljning av cirka 9
000 kvadratmeter industrimark på Brogärdets industriområde skett för nybyggnation av lagerbyggnad.
Ett markanvisningsavtal för Alfågeln 2 och 3 (Stenstorp) har genomförts.
En markanvisningstävling för kvarteren Kulingen
och Stormen, byggnation av hyresrätter, har genomförts under mars-april.

Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd
under år 2022
1.

2.

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens i uppdrag att utreda lokaliseringarna för stadsbiblioteket i
Falköping, Falbygdens museum samt museets samlingar på Aristo med syfte att nå ett mer effektivt och
ändamålsenligt lokalutnyttjande. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsens och kultur- och
fritidsnämnden under år 2022.
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att genomlysa re/löpande investeringsbudgeten.
Uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen under år 2022. Till budgetprocessen för 2023-2025
ska underlag för periodens re/löpande investeringar presenteras samt till budgetprocess för 2024-2026
ska nytt förslag på re/löpande investeringar tas fram.

Arbete med uppdrag
Inget att rapportera.
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Sammanfattning av verksamhetsrapporten
Sammanfattning av
verksamhetsrapport
Kommunstyrelsens utfall per den 30 april visar 37
190 tkr. Det är en överskottsavvikelse mot budget
inom perioden om 700 tkr. Nämnden prognostiserar
ett underskott om 1 000 tkr i denna rapport.
Inom kommunledningsförvaltningen finns överskott och underskott inom verksamheterna. Överskottet består av de vakanser där rekryteringarna
tillsätts under vår och höst istället för vid årets början i enlighet med lagd budget. Underskotten finns i
verksamheterna camping och skidbacke samt konsultkostnader.
Alla sökta bidrag under kommunstyrelsens bidragsgivning är beslutade och utbetalades i februari
2022. Föregående år har MÖS betalat tillbaka överskottet från resultatet i samband med bokslut. Så
även för år 2021 där beloppet dock inte kommer att
vara lika stort. Avtalet med Mat- och Kultur fortsätter och utbetalningar kommer göras enligt plan.
Sammantaget hålls budget inom området samverkan och samordning.
Kommunstyrelsen enhet prognostiserar ett underskott. Detta beror på det beslut från kommunfullmäktige den 29 november år 2021, § 129 där kommunstyrelsen fick i uppdrag att ta fram ett förslag
på en organisation där inriktningen är att tekniska
nämndens ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen. Syftet är att den ska organiseras som ett tekniskt utskott under kommunstyrelsen. Utredning är
klar och kostnader från konsult kom i mars 2022.
Avvikelse från budget avser konsultkostnader. Ett
kommunfullmäktigemöte i januari blev inställt och
på grund av detta prognostiseras det ett mindre
överskott. Tillsammans genererar detta ett totalt underskott för området politik.
Inom Kommunstyrelsens investeringar är utfall per
april är 259 tkr. Prognos för helåret är 5 600 tkr, ett
överskott om 3 400 tkr.
Utbyggnad av kommunnätet och Teams projektet
pågår. Några av planerade aktiviteter får planeras
om pga. försenade hårdvaruleveranser – ett globalt
problem som främst beror på följdeffekter från pandemin.
Inget utfall gällande ekonomisystem. Investeringen
av nytt ekonomisystem kommer att ske i Skövde
Kommun. Konsekvens till nästa år är att det istället

30 I KOMMUNSTYRELSEN I VERKSAMHETSRAPPORT PER APRIL2022

blir driftskostnader för Falköpings Kommun avseende ekonomisystem. Näringslivsavdelningen kommer att under 2022 genomföra en upphandling av
nya digitala infartsskyltar.
Inom Mark- och exploaterings investeringar är utfall per den sista april 12 539 tkr. Det visar ett överskott om 15 928 tkr mot budget samma period. Prognos för helår lämnas om 125 400 tkr. Ett underskott om 40 000 tkr. Det beror på att pågående projektet av Överlämningsbangård har en ny kalkyl.
Detta gör att viss omprioritering av innevarande
och nästkommande års investeringsbudget kommer
att ske.

Eventuella åtgärder för att nå balans
Nämnden kommer att på de områden som går att
hushålla med den budgetram som blivit tilldelad.
De överskott som uppkommer ska i den mån det är
möjligt täcka de underskott som uppstår.

Återkoppling till
nämnd/kommunfullmäktige
Projektet Överlämningsbangård avvikelse mot ursprungs kalkyl från år 2018 beror bland annat på
kostnadsökningar och en högre ambitionsnivå i
dagsläget. Projektet kommer att lyftas som eget
ärende och kan på verka verksamhetsplan för år
2022.

d

Falköpings kommun
521 81 Falköpings
0515-88 50 00
www.falkoping.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 101

2022-06-15

Dnr 2022/00089

Överlämnande av förslag från beredningen för översyn
av den politiska organisationen inför mandatperioden
2023-2026
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa den politiska
organisationen under mandatperioden 2023?2026 enligt upprättat förslag,
vilket innebär att tekniska nämnden upphör från och med den 1 januari
2023 då dess ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen. Detta innebär
att all verksamhet och all personal, samt övriga rättigheter och
förpliktelser för tekniska nämnden, övergår till kommunstyrelsen i och
med tekniska nämndens upphörande från och med den 1 januari 2023.
2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att det under
kommunstyrelsen inrättas ett utskott för stöd och service för att hantera
bland annat operativa driftsfrågor och servicefrågor inom det tekniska
området. Kommunstyrelsen får i uppdrag att anta en instruktion för
utskottet.
3 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i
uppdrag att revidera instruktionen för utskottet för social hållbarhet i
enlighet med att utskottet ska bestå av nio ledamöter och nio ersättare.
4 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa bestämmelser
för ekonomisk ersättning för förtroendevalda enligt framtaget förslag.
Bestämmelserna gäller från och med den 1 januari 2023 och ersätter
kommunfullmäktiges beslut den 25 juni 2018, § 102.
5 Kommunstyrelsen upphäver från och med den 1 januari 2023 beslut om
arvode för kommunala lekmannarevisorer, 4 april 2001, § 57.
6 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta regler för
partistöd enligt framtaget förslag. Reglerna ska gälla från och med den 1
januari 2023 och ersätter kommunfullmäktiges beslut den 26 oktober
2015, § 122.
7 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ge kommunstyrelsen i
uppdrag att ta fram en plan för och genomföra
kompetensutvecklingsinsatser för förtroendevalda under mandatperioden
2023-2026 enligt framtaget förslag.
8 Under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut enligt punkt 1
ovan ger kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att utreda en
gemensam förvaltningsorganisation.
Reservation
Samtliga tjänstgörande ledamöter från Socialdemokraterna; Fredy Neüman
(S), Ingvor Bergman (S), Johanna Svensson (S) och Niclas Hillestrand (S)
reserverar sig till förmån för Ingvor Bergmans (S) yrkanden.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-06-15

Sammanfattning
Beredningen för översyn av den politiska organisationen haft som uppdrag
att utreda och lämna förslag på politisk organisation inför mandatperioden
2023–2026 samt att göra en översyn av bestämmelserna för ekonomisk
ersättning. Beredningens arbete har lett fram till ett förslag på ny politisk
organisation där tekniska nämnden avvecklas och dessa ansvarsområden
organiseras under kommunstyrelsen i form av utskott. Utifrån beredningens
förslag har kommunfullmäktige gett kommunstyrelsen i uppdrag att fortsatt
utreda och ta fram förslag på en politisk organisation med inriktningen att
tekniska nämndens ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen.
Kommunledningsförvaltningen har genom en konsult genomfört en
utredning som resulterat i ett förslag som presenterats i en slutrapport.
Tekniska nämnden har genom ett yttrande beslutat att ställa sig bakom
förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 61/2022
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-25
Tekniska nämnden § 29/2022
Kommunstyrelsen § 57/2022
Mötesanteckningar från beredningen för översyn av den politiska
organisationen, 2022-01-27, samt bilaga
Mötesanteckningar från beredningen för översyn av den politiska
organisationen, 2021-09-30
Kommunfullmäktige § 129/2021
Kommunstyrelsen § 173/2021
Förslag på bestämmelser för ekonomisk ersättning
Förslag på regler för kommunalt partistöd
Yrkanden
Ingvor Bergman (S) yrkar gällande punkt 1 att tekniska nämnden behålls i
nuvarande organisation.
Ingvor Bergman (S) yrkar avslag på beslutspunkterna 2 och 8.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
på beslutspunkterna 3, 4, 5, 6 och 7 och finner att kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställer sedan proposition punkt för punkt på arbetsutskottets
förslag till beslutspunkt 1, 2 och 8 respektive Ingvor Bergmans (S) yrkanden

Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-06-15

och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets
förslag.

Paragrafen skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-05-25
KS 2022/00089

1 (8)

Kommunstyrelsen

Överlämnande av förslag från beredningen för översyn
av den politiska organisationen inför mandatperioden
2023-2026
Förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa den
politiska organisationen under mandatperioden 2023‒2026 enligt
upprättat förslag, vilket innebär att tekniska nämnden upphör från
och med den 1 januari 2023 då dess ansvarsområden flyttas till
kommunstyrelsen. Detta innebär att all verksamhet och all personal,
samt övriga rättigheter och förpliktelser för tekniska nämnden,
övergår till kommunstyrelsen i och med tekniska nämndens
upphörande från och med den 1 januari 2023.
2

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att det under
kommunstyrelsen inrättas ett utskott för stöd och service för att
hantera bland annat operativa driftsfrågor och servicefrågor inom det
tekniska området. Kommunstyrelsen får i uppdrag att anta en
instruktion för utskottet.

3

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger
kommunstyrelsen i uppdrag att revidera instruktionen för utskottet
för social hållbarhet i enlighet med att utskottet ska bestå av nio
ledamöter och nio ersättare.

4

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa
bestämmelser för ekonomisk ersättning för förtroendevalda enligt
framtaget förslag. Bestämmelserna gäller från och med den 1 januari
2023 och ersätter kommunfullmäktiges beslut den 25 juni 2018, §
102.

5

Kommunstyrelsen upphäver från och med den 1 januari 2023 beslut
om arvode för kommunala lekmannarevisorer, 4 april 2001, § 57.

6

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta regler för
partistöd enligt framtaget förslag. Reglerna ska gälla från och med
den 1 januari 2023 och ersätter kommunfullmäktiges beslut den 26
oktober 2015, § 122.
Kansliavdelningen Kommunledningsförvaltningen

Linda Karelid Kanslichef
linda.karelid@falkoping.se
Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 521 81 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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7

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ge kommunstyrelsen
i uppdrag att ta fram en plan för och genomföra
kompetensutvecklingsinsatser för förtroendevalda under
mandatperioden 2023-2026 enligt framtaget förslag.

8

Under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut enligt punkt
1 ovan ger kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att utreda
en gemensam förvaltningsorganisation.

Sammanfattning
Beredningen för översyn av den politiska organisationen haft som uppdrag
att utreda och lämna förslag på politisk organisation inför mandatperioden
2023–2026 samt att göra en översyn av bestämmelserna för ekonomisk
ersättning. Beredningens arbete har lett fram till ett förslag på ny politisk
organisation där tekniska nämnden avvecklas och dessa ansvarsområden
organiseras under kommunstyrelsen i form av utskott. Utifrån beredningens
förslag har kommunfullmäktige gett kommunstyrelsen i uppdrag att fortsatt
utreda och ta fram förslag på en politisk organisation med inriktningen att
tekniska nämndens ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen.
Kommunledningsförvaltningen har genom en konsult genomfört en
utredning som resulterat i ett förslag som presenterats i en slutrapport.
Tekniska nämnden har genom ett yttrande beslutat att ställa sig bakom
förslaget.
Bakgrund
Beredningen för översyn av den politiska organisationen
Uppdraget för beredningen för översyn av den politiska organisationen har
varit att utreda och lämna förslag på politisk organisation inför
mandatperioden 2023-2026 samt att göra en översyn av bestämmelserna för
ekonomisk ersättning. Beredningen har lämnat förslag till
kommunfullmäktige om den politiska organisationen för nästa mandatperiod,
vilket även omfattar fullmäktigeberedningar och valberedningens
sammansättning. Beredningen har även lämnat förslag på bestämmelser för
ekonomisk ersättning, regler om partistöd och förslag om
kompetensutveckling för förtroendevalda.
Förslag på politisk organisation
Beredningens förslag på politisk organisation inför nästa mandatperiod
innebär att tekniska nämnden upphör från och med den 1 januari 2023 då
dess ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen. Under kommunstyrelsen
föreslås frågorna organiseras genom utskott. Förslaget har motiverats med att
kommunövergripande frågor av strategisk karaktär bör samlas under
kommunstyrelsen centralt vilket ger bättre förutsättningar för
helhetsperspektiv för att skapa samsyn, bättre samordning samt
effektivisering.
Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2021, § 129, att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på en organisation där
inriktningen är att tekniska nämndens ansvarsområden flyttas till
kommunstyrelsen, som organiseras med utskott under kommunstyrelsen.
Inriktningen är att den nya organisationen ska vara på plats den 1 januari
2023.
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Utifrån kommunfullmäktiges beslut gav kommunstyrelsen
kommunledningsförvaltningen i uppdrag bland annat att utreda hur tekniska
nämndens ansvarsområden kan delas in i två utskott under kommunstyrelsen,
ett för servicefrågor och ett för samhällsplanering. Dessa två ska samordnas
med kommunstyrelsens befintliga ansvarsområden inom respektive område.
Utredningen genomfördes av Conectura AB. I utredningen har föreslagits att
tekniska nämnden från och nästa mandatperiod upphör och att ett nytt utskott
bildas under kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås få
ett utökat uppdrag att bereda och i vissa fall besluta i långsiktiga och
strategiska frågor rörande samhällsbyggnadsfrågor. Ett tekniskt utskott
bildas som får uppdraget att hantera operativa driftsfrågor och servicefrågor
inom det tekniska området.
Den 6 april, § 57, beslutade kommunstyrelsen att godkänna slutrapporten om
utredningen av flytt av tekniska nämndens ansvarsområden.
Kommunstyrelsen beslutade även att skicka förslaget som presenteras på sid
12-15 i rapporten om ny politisk organisation på remiss till tekniska
nämnden med svar till kommunstyrelsen senast den 9 maj 2022.
Tekniska nämnden beslutade den 25 april 2022, § 29, att ställa sig bakom
förslaget som presenteras på sidorna 12-15 i rapporten om ny politisk
organisation.
Tekniska nämnden är idag anställningsmyndighet för personalen på
samhällsbyggnadsförvaltningen. Om beslut fattas om att avveckla tekniska
nämnden behöver kommunstyrelsen ta över rollen som
anställningsmyndighet. Samtidigt tar kommunstyrelsen över övriga avtal och
förpliktelser som ingåtts av tekniska nämnden.
Ett beslut om flytt av tekniska nämndens ansvarsområden till
kommunstyrelsen innebär därmed att all verksamhet och all personal, samt
övriga rättigheter och förpliktelser för tekniska nämnden, övergår till
kommunstyrelsen i och med tekniska nämndens upphörande från och med
den 1 januari 2023.
Kommunstyrelsens utskott för stöd och service
Inför mandatperioden 2023-2026 föreslås ett nytt utskott bildas under
kommunstyrelsen för att hantera operativa driftsfrågor och servicefrågor
inom det tekniska området. Utskottet föreslås benämnas ”kommunstyrelsens
utskott för stöd och service” och ska bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare,
samt ha ett presidium bestående av ordförande, förste vice ordförande och
andre vice ordförande.
I utredningen föreslås att kommunstyrelsens arbetsutskott ska få ett utökat
uppdrag att bereda och i vissa fall besluta i långsiktiga och strategiska frågor
rörande samhällsbyggnadsfrågor. I och med detta behöver en tydlig
gränsdragning tas fram mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och
kommunstyrelsens utskott för stöd och service, vilket kommer att framgå av
instruktioner för utskotten samt i kommunstyrelsens
delegationsbestämmelser.
Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet
Inför mandatperioden 2019-2022 inrättade kommunfullmäktige ett utskott
för sociala hållarbetsfrågor under kommunstyrelsen. I den instruktion för
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utskottet som senare fastställdes av kommunstyrelsen framgår följande om
utskottets sammansättning.
”Utskottet ska bestå av 13 ledamöter och 13 ersättare som väljs bland
kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. Alla partier som är
representerade i kommunfullmäktige ska beredas en plats i utskottet. Om ett
parti är representerat i kommunfullmäktige, men inte i kommunstyrelsen, ska
partiet beredas en plats som adjungerad ledamot. Om ett parti enbart innehar
en plats som ersättare i utskottet ska även det partiet beredas en plats som
adjungerad ledamot, för att möjliggöra för alla partier att närvara vid
utskottets sammanträden. En adjungerad ledamot har närvaro- och
yttranderätt, men inte rösträtt.”
En utredning har genomförts av utskottets arbetssätt. Det relativt stora
antalet närvarande ledamöter och ersättare har upplevts begränsande för
utskottets dialog och arbete. Samtidigt som bredden, där samtliga
fullmäktigepartier är representerade samt kopplingen till samtliga nämnder,
är nödvändig för att kunna hantera dessa tvärsektoriella långsiktiga frågor.
Därför föreslås en ändring av utskottets instruktion för att minska antalet
ledamöter till nio, begränsa närvarorätten till tjänstgörande ledamöter samt
fortsatt adjungera för att säkerställa närvaro för samtliga fullmäktigepartier
och samtliga nämnders ordförande. Utskottet föreslås fortsatt ha ett
presidium bestående av ordförande, förste vice ordförande och andre vice
ordförande.
Valberedningens sammansättning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning består valberedningen idag av 13
ledamöter och 13 ersättare.
Kommunledningsförvaltningen har utrett förutsättningarna för att
kommunfullmäktiges valberedning ska bestå av en ledamot och en ersättare
för varje parti representerat i kommunfullmäktige. Av 3 kap. 2 §
kommunallagen framgår att fullmäktige får inrätta beredningar. I
kommentaren till lagen framgår att fullmäktige i princip fritt får bestämma
sammansättning, arbetsformer etc. för beredningen. Enligt Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR) är det möjligt att fullmäktige kan besluta
om att en fullmäktigeberedning ska bestå av en ledamot och en ersättare från
varje parti. Det blir ett bestämt antal ledamöter när valet är genomfört. Det
allmänna valbarhetskravet i 4 kap. 3 § kommunallagen är tillämpligt på
valberedningens ledamöter.
Kommunledningsförvaltningen vill dock uppmärksamma att val till
fullmäktigeberedning kan komma att genomföras som ett proportionellt val
enligt 5 kap. 58 § kommunallagen om så begärs. Även om det kanske främst
är en teoretisk risk att ett av de större partierna skulle vilja att platserna
bestäms proportionellt i sådant fall. Om proportionellt valsätt har begärts av
tillräckligt antal ledamöter ska lagen om proportionellt valsätt tillämpas och
förvaltningen bedömer att det då är lagen som styr hur fördelningen av
platser ska ske utefter det antal platser som ska tillsättas i
fullmäktigeberedningen.
Ändringen om valberedningens sammansättning tas upp i kommande
revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning.
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Nämndorganisation
Följande nämndorganisation föreslås inför mandatperioden 2023-2026. I
tabellen framgår även sammansättning av antalet ledamöter och ersättare i
kommunfullmäktige, kommunstyrelsens utskott, valberedningen,
överförmyndaren, samt revisionen.
Organ
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Kommunstyrelsens
utskott för social
hållbarhet
Kommunstyrelsens
utskott för stöd och
service
Barn- och
utbildningsnämnden
Byggnadsnämnden
Kompetens- och
arbetslivsnämnden
Kultur- och
fritidsnämnden
Nämnden för
samhällsskydd
mellersta Skaraborg
Revisionen
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Valberedningen

Ledamöter
51
13
5

Ersättare
27
13
5

Kommentar
Oförändrat antal
Oförändrat antal
Oförändrat antal

9

9

5

5

Förändrat antal
ledamöter och
ersättare
Nytt utskott

13

13

Oförändrat antal

11
11

11
11

Oförändrat antal
Oförändrat antal

11

11

Oförändrat antal

12

12

Oförändrat antal

7
13
11
*

13
11
*

Valnämnden
Överförmyndare

7
1

7
1

Oförändrat
Oförändrat antal
Upphör
* En ledamot och
en ersättare från
varje parti, som
tillsatts i val till
kommunfullmäktige
för aktuell
mandatperiod
Oförändrat antal
Oförändrat antal

Bestämmelser för ekonomisk ersättning för förtroendevalda
Föregående översyn av arvodebestämmelserna innebar mer omfattande
förändringar. Kommunrevisionen har också granskat arvodesbestämmelserna
(år 2018) och funnit att regelverket fungerar väl. Av den anledningen har
inriktningen denna gång varit en enklare översyn, för att ta fasta på
revideringar nödvändiga av administrativa eller juridiska skäl.
Utifrån partiernas inledande synpunkter och förslag på ändringar i
arvodesbestämmelserna har kommunledningsförvaltningen tagit fram förslag
på ändringar som sedan sänts på remiss till partigrupperna.

6(8)

De huvudsakliga förändringarna innefattar bland annat ett tydliggörande i
bestämmelserna kopplat till förtroendevalda med årsarvode och därmed en
tjänstgöringsgrad om 40 procent eller mer. Det innebär att
tolkningsutrymmet har minskat och att årsarvoderade förtroendevalda med
40 procents tjänstgöringsgrad eller mer, har möjlighet att få ersättning för
andra uppdrag i likhet med andra förtroendevalda i det organet, i enlighet
med § 21, näst sista stycket.
När det gäller frivilliga ersättningar har ett nytt förslag på formulering tagits
fram. Detta avser § 16 samt § 25, där två kommuncentralt anordnade
budgetdagar ska anses ingå i uppdragsarvodet för vice ordföranden i nämnd.
Utöver detta ges gruppledare för partier som saknar representation i
nämndernas presidier möjlighet att erhålla sammanträdesarvode för
deltagande under dessa dagar.
När det gäller förste och andre vice ordförande har några exempel på
arbetsuppgifter som bör ingå inom ramen för uppdragsarvodet tagits fram.
En ny formulering har införts i § 21 samt § 23 om att en förtroendevald inte
kan uppbära ett eller flera årsarvoden eller uppdragsarvoden som genererar
mer än kommunstyrelsens ordförande, det vill säga mer än 100 procent
av Riksdagsarvodesnämndens fastställda arvode för riksdagsledamöter per
månad.
Ett avsnitt om ”Förtroendevald med årsarvode vid föräldraledighet”, § 29 har
lagts till. Detta är en möjlighet som tillkommit genom den senaste ändringen
kommunallagen. Den innebär att förtroendevalda med årsarvode, en
tjänstgöringsgrad om 40 procent har vid föräldraledighet rätt till samma
ekonomiska förmåner som enligt lag och kollektivavtal tillkommer
kommunens anställda. Vidare är det upp till kommunfullmäktige att avgöra
hur ersättare ska utses.
Utöver smärre språkliga förändringar och förtydliganden så har
sammanträdesarvodet och samtliga arvoden i ”Bilaga 1” räknats om utifrån
Riksdagsarvodesnämndens fastställda arvode för riksdagsledamöter. Siffror
markerade i rött är siffror som innebär reella kostnadsförändringar. Två nya
instanser har tillkommit i bilagan, vilka består av lekmannarevisor respektive
kommunstyrelsens övriga utskott.
Då arvode för kommunala lekmannarevisorer nu föreslås framgå av
arvodesbestämmelserna föreslår beredningen att kommunstyrelsen från och
med den 1 januari 2023 upphäver tidigare fattat beslut om årsarvode från den
4 april 2001, § 57.
Regler för partistöd
I beredningens uppdrag gällande översyn av den politiska organisationen har
ingått att se över regler för kommunalt partistöd. Nivån på partistödet har
legat på samma nivå under en lång period. En höjning har därför gjorts
samtidigt som en årlig justering kommer att ske genom en
uppräkningsmodell baserat på riksdagsledamotsarvodet. I övrigt har
dokumentet uppdaterats språkligt och med hänvisningar till nya
kommunallagen.
Kompetensutvecklingsinsatser för förtroendevalda
Alla förtroendevalda ska omfattas av ett kompetensutvecklingsprogram.
Grundprogrammet innebär ett minimum av fortbildningsinsatser för

7(8)

förtroendevalda. Beredningen har hämtat in följande synpunkter från
partigrupperna inför nästa mandatperiods utbildningar.







Bra med gemensamma övergripande delar tidigt under
mandatperioden som bör innehålla bl.a.:
o Kommunallag, förvaltningslag, offentlighet- och sekretess
o Kommunens organisation, reglementen och
delegationsbestämmelser, roller politik – förvaltning,
arvodesbestämmelser
o Info om centrala funktioner i kommunen, vad har man ”rätt
till” i kontakter med förvaltningen?
o Info om IT-stöd och teknik och om hur man hittar på
hemsidan och intranätet
o Fullmäktigeuppdraget – vad innebär det?
o Hur jobbar kommunen mot de övergripande målen
o Information om de olika nämndernas och uppdrag och
förvaltningarnas verksamheter
Utbildning bör även ordnas mitt i mandatperioden för dem som
kommer in under perioden
Påfyllnadsutbildning – om man inte är helt ny som förtroendevald
Delarna om fördjupad utbildning för presidier bör komma redan
under våren första året
Viktigt också att balansera de utbildningsinsatser som genomförs i
kommunens regi med den kompetensutveckling som de politiska
partierna ansvarar för

Utbildningarna bör filmas och tillgängliggöras tillsammans med övrig
dokumentation på politikerportalen.
Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med förslagen från beredningen för översyn av den politiska
organisationen. Beredningen har under arbetets gång hämtat in synpunkter
från partigrupperna i de olika delarna av sitt uppdrag. Gällande förslaget om
att flytta tekniska nämndens ansvarsområden till kommunstyrelsen har
tekniska nämnden i sitt yttrande beslutat att ställa sig bakom förslaget som
presenterats i utredningens slutrapport.
Gällande kompetensutveckling för förtroendevalda föreslår
kommunledningsförvaltningen att det även ska ingå utbildning om
tillitsbaserad styrning.
Finansiering och ekonomiska konsekvenser
Kostnader för justering av nivån för partistödet behöver tas med i
budgetarbetet för år 2023. En uppskattad ökad kostnad för höjning av
partistödet enligt förslaget är ca 390 000 kr per år. Även kostnader för
genomförande av utbildningsinsatser för förtroendevalda behöver tas med i
budgetarbetet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-25
Tekniska nämnden § 29/2022
Kommunstyrelsen § 57/2022
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Mötesanteckningar från beredningen för översyn av den politiska
organisationen, 2022-01-27, samt bilaga
Mötesanteckningar från beredningen för översyn av den politiska
organisationen, 2021-09-30
Kommunfullmäktige § 129/2021
Kommunstyrelsen § 173/2021
Förslag på bestämmelser för ekonomisk ersättning
Förslag på regler för kommunalt partistöd
Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder
Partigrupperna
Ekonomiavdelningen
Löneenheten

Linda Karelid
Kanslichef

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

§ 29

2022-04-25

Dnr 2022/00107

Besvarande av remiss från kommunstyrelsen Ny
politisk organisation 2023
Tekniska nämndens beslut
1 Tekniska nämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget som presenteras
på sidorna 12–15 i rapporten om Ny politisk organisation Samhällsbyggnad.
Reservation
Johanna Svensson (S), Heléne Svensson (S) och Bengt Lundkvist (S)
reserverar sig mot beslutet till förmån för yrkandet.
Sammanfattning
På uppdrag av kommunstyrelsen har kommunledningsförvaltningen genomfört en utredning om hur tekniska nämndens ansvarsområden kan flyttas till
kommunstyrelsen och organiseras genom utskott. Utredningen har genomförts av Conectura AB. I utredningen föreslås att tekniska nämnden från och
nästa mandatperiod upphör och att ett nytt utskott bildas under kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås få ett utökat uppdrag att
bereda och i vissa fall besluta i långsiktiga och strategiska frågor rörande
samhällsbyggnadsfrågor. Ett tekniskt utskott bildas som får uppdraget att
hantera operativa driftsfrågor och servicefrågor inom det tekniska området.
Tekniska nämnden är berörd av förslaget och ska ges möjlighet att yttra sig
innan kommunfullmäktige senare fattar beslut om politisk organisation för
nästa mandatperiod.
Bakgrund
Beredningen för översyn av den politiska organisationen har under år 2021
tagit fram ett förslag på ny politisk organisation inför nästkommande
mandatperiod. En del av förslaget innebär att tekniska nämnden avvecklas
och att dess ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen som organiseras
under kommunstyrelsen i form av ytterligare utskott. Bakgrunden har varit
att kommunövergripande frågor av strategisk karaktär bör samlas under
kommunstyrelsen centralt och att ett helhetsperspektiv ger mer samsyn,
bättre samordning och möjlighet till effektivisering.
Den 29 november 2021, § 129, beslutade kommunfullmäktige om fortsatt
utredning om den politiska organisation genom att bland annat ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på en organisation där inriktningen är
att tekniska nämndens ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen.
Inriktningen är att den nya organisationen ska vara på plats den 1 januari
2023.
Under förutsättning att fullmäktige fattade beslut enligt ovanstående
beslutade kommunstyrelsen den 17 november 2021, § 173, att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda hur tekniska nämndens ansvarsJusterarnas signaturer
Digitalt justerat

Protokollsutdraget bestyrks
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2022-04-25

områden kan delas in i två utskott under kommunstyrelsen, ett för servicefrågor och ett för samhällsplanering. Kommunstyrelsen gav också kommunledningsförvaltningen i uppdrag att lämna förslag på antalet ledamöter och
ersättare i utskotten samt att utreda och lämna förslag på reviderade
reglementen och andra styrdokument, ta fram förslag på budgetförändringar,
ta fram förslag på överlämning av handlingar och arkiv, och att utreda
jävsfrågor.
Uppdraget omfattade även att genomföra en risk- och konsekvensanalys för
samhällsbyggnadsförvaltningen kring effekterna av att tekniska nämnden
avvecklas och att dessa frågor inordnas under kommunstyrelsens ansvar.
Utredningsuppdraget har genomförts av Conectura AB och presenteras i
bifogad rapport. I uppdragets genomförande har kommunstyrelsens arbetsutskott fungerat som politisk styrgrupp.
Beställare har varit kommundirektören.
Beslut om politisk organisation inför mandatperioden 2023-2026 planeras att
fattas av kommunfullmäktige på sammanträdet i juni. Före kommunfullmäktige fattar beslut behöver den nämnd som är berörd av förslaget ges
möjlighet att yttra sig. Kommunstyrelsen önskar därmed tekniska nämndens
yttrande över det förslag på organisering av tekniska nämndens verksamhet
som presenteras i framtagen rapport, sid 12-15.
Förslag på ny politisk organisation
I utredningen presenteras på sid 12-15 förslag på ny politisk organisation.
Förslag till ny organisation innebär att tekniska nämnden upphör och ett nytt
utskott bildas under kommunstyrelsen. Samtidigt tas beredning för samhällsplanering bort och dess uppgifter införlivas i kommunstyrelsens arbetsutskott. Under kommunstyrelsen föreslås två utskott.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås få ett utökat uppdrag att bereda och
i vissa fall besluta i långsiktiga och strategiska frågor rörande samhällsbyggnadsfrågor. Detta rör främst samtliga investeringar och andra långsiktiga åtaganden som t ex medlemskap i kommunalförbund, delägarskap i
kommunala bolag etc. Ett nytt tekniskt utskott bildas som får uppdraget att
hantera operativa driftsfrågor och servicefrågor inom det tekniska området.
Detta sköts primärt via delegationsbeslut som rapporteras till kommunstyrelsen men också som beredande för vidare beslut i kommunstyrelsen i
vissa frågor.
Förvaltningens bedömning
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår tekniska nämnden att ställa sig
bakom förslaget som presenteras på sidorna 12-15 i rapporten om Ny
politisk organisation Samhällsbyggnad.

Justerarnas signaturer
Digitalt justerat

Protokollsutdraget bestyrks
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-25

Tekniska nämnden

Finansiering
Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska
konsekvenser varför beslut om finansiering inte behöver tas.
Protokollsanteckning
Socialdemokraterna anser att göra om hela den Tekniska nämndens
ansvarsområde till utskott med stor sannolikhet kommer att betyda
maktkoncentration till några få personer. Dessutom anser vi att de punkter
som i utredningen anges som svagheter i organisationen är svagheter i det
politiska ledarskapet och hur man leder det politiska arbetet i nämnden.
Vi ser också en uppenbar risk med en kraftig minskning av antalet
förtroendevalda samt att mindre partier genom en sådan organisation helt
utestängs från insyn. Detta är en viktig demokratisk fråga för oss socialdemokrater. Vi ser också en tydlig maktförskjutning från en facknämnd till
kommunstyrelsen där man löper en uppenbar risk för en centralistisk
organisation, där delaktighet, transparens och kunskap går förlorad.
Yrkanden
Johanna Svensson (S) yrkar att tekniska nämnden beslutar att ej ställa sig
bakom förslaget att tekniska nämnden ska upphöra och att ett nytt tekniskt
utskott ska organiseras under kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsförvaltningens förslag
respektive Johanna Svenssons (S) yrkande och finner att tekniska nämnden
har beslutat enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.
Omröstning begärs
Omröstning begärs för yrkandet.
Tekniska nämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja- röst för samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.
Nej-röst för Johanna Svenssons förslag.
Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster för samhällsbyggnadsförvaltningens förslag och 3 nej-röster
för Johanna Svensson (S) förslag beslutar tekniska nämnden bifalla
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.
Omröstningslista
Ledamot/tjänstgörande ersättare
Vanja Wallemyr (C)

Ja-röst
x

Johanna Svensson (S)

Justerarnas signaturer
Digitalt justerat

Nej-röst
x

Protokollsutdraget bestyrks
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

Christina Jorméus (M)

2022-04-25

x

Heléne Svensson (S)

x

Bengt Lundqvist (S)

x

Emil Larsson (C)

x

Sam Jubrant (KD)

x

Andreas Möller (KD)

x

Christopher Münch (SD)

x

Per Halldén (M)

x

Gerhard Karlsson (SD)

x

Summa

8

3

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från Samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-04-19
Kommunstyrelsen § 57/2022
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-27
Slutrapport, Ny politisk organisation för samhällsbyggnad, 2022-03-18
Bilaga 1, Benchmarking, 2022-03-18
Bilaga 2, SWOT-analys, 2022-03-18
Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer
Digitalt justerat

Protokollsutdraget bestyrks
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 57

2022-04-06

Dnr 2022/00020

Slutrapport om utredning av flytt av tekniska nämndens
ansvarsområden till kommunstyrelsen och remiss till
tekniska nämnden
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen godkänner slutrapporten om utredningen av flytt av
tekniska nämndens ansvarsområden till kommunstyrelsen.
2 Kommunstyrelsen beslutar att skicka förslaget som presenteras på sid 1215 i rapporten om ny politisk organisation på remiss till tekniska nämnden
med svar till kommunstyrelsen senast den 9 maj 2022.
Sammanfattning
På uppdrag av kommunstyrelsen har kommunledningsförvaltningen
genomfört en utredning om hur tekniska nämndens ansvarsområden kan
flyttas till kommunstyrelsen och organiseras genom utskott. Utredningen har
genomförts av Conectura AB. I utredningen föreslås att tekniska nämnden
från och nästa mandatperiod upphör och att ett nytt utskott bildas under
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås få ett utökat
uppdrag att bereda och i vissa fall besluta i långsiktiga och strategiska frågor
rörande samhällsbyggnadsfrågor. Ett tekniskt utskott bildas som får
uppdraget att hantera operativa driftsfrågor och servicefrågor inom det
tekniska området. Tekniska nämnden är berörd av förslaget och ska ges
möjlighet att yttra sig innan kommunfullmäktige senare fattar beslut om
politisk organisation för nästa mandatperiod.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 23/2022
Slutrapport, Ny politisk organisation för samhällsbyggnad, 2022-03-18
Bilaga 1, Benchmarking, 2022-03-18
Bilaga 2, SWOT-analys, 2022-03-18

Paragrafen skickas till
Tekniska nämnden
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Förslag SD -ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Falköpings kommun
Ny modell
Årsarvodet till kommunstyrelsens ordförande fastställs till 80 % av det vid varje särskilt
tillfälle av Riksdagsarvodesnämnden fastställda arvodet för riksdagsledamöter.
Tjänstgöringsgraden ska anses motsvara 100 % av en heltidsbefattning.
I förteckningen anges arvodena uttryckta i procent av kommunstyrelsens ordförandes
Riksdagsarvodesnämndens fastställda arvode för riksdagsledamöter. Siffrorna inom parentes
anger vilken procent av en heltidsbefattning som tjänstgöringsgraden ska anses motsvara.
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2022-01-27

Beredning för översyn av den politiska
organisationen

Mötesanteckningar
27 januari 2022, kl. 13.00 – 15:15, Falköpingssalen och Teams.
Beslutande: Pema Malmgren (M), Karola Svensson (C), Jan Eriksson (KD),
Lennart Falegård (L), tjänstg. ers., Iowan Hedendahl (V), tjänstg. ers.,
Anders Blom (MP), Fredy Neüman (S), Milada Wurm (SD)
Ersättare: Johan Eriksson (M), Hillevi Wallgren (C), Christopher Münch
(SD)
Närvarande tjänstepersoner: Linda Karelid (kanslichef), Sebastian Helin
(kommunsekreterare)
Återkoppling/summering från förra mötet
Genomgång av mötesanteckningar från föregående möte.
Överförmyndare – återkoppling
Ordförande Pema Malmgren har varit i kontakt med Lars-Erik Kullenwall,
överförmyndare, som redogjort för överförmyndarens uppdrag.
I Falköping finns ca 350 gode män. Det är handläggarna hos
överförmyndare i samverkan i Skövde (ÖIS) som hanterar alla akter och nya
ansökningar, men alla beslut går inte att delegera, såsom särskilt
komplicerade ärenden och beslut om viten. Sammantaget menar
överförmyndaren att arvodet är reglerat utifrån ansvaret och bedömer att
arbetsbördan varit ganska oförändrad under åren med undantag för en topp
när det var många ensamkommande. Beredningen föreslår ingen förändring
av arvodesnivån för överförmyndare eller ersättaren.
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Arvodesbestämmelser – förslag för antagande
Genomgång görs av utsänt förslag. Vissa justeringar görs i underlaget som
sedan lämnas vidare till kommunfullmäktige med förslag om antagande.
Med anledning av att en utredning pågår gällande tekniska nämnden lämnas
vissa delar i tabellen för arvodesnivåer utan förslag. Se bilaga för utförligare
ärendebeskrivning.
Beredningen beslutar att lämna följande förslag till kommunfullmäktige
1. Beredningen för översyn av den politiska organisationen föreslår
kommunfullmäktige besluta att fastställa bestämmelser för
ekonomisk ersättning för förtroendevalda enligt framtaget förslag.
Bestämmelserna gäller från och med den 1 januari 2023 och ersätter
kommunfullmäktiges beslut den 25 juni 2018, § 102.
2. Beredningen för översyn av den politiska organisationen föreslår
kommunstyrelsen att från och med den 1 januari 2023 upphäva
beslut om arvode för kommunala lekmannarevisorer, 4 april 2001, §
57.
Protokollsanteckning
Milada Wurm (SD) lämnar en protokollsanteckning gällande att man vill
sänka ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Falköpings kommun enligt
den bifogade tabellen. Se bilaga.
Partistöd – förslag för antagande
Genomgång görs av utsänt förslag. Beredningen lämnar förslaget vidare till
kommunfullmäktige med förslag om antagande. Se bilaga för utförligare
ärendebeskrivning.
Beredningen beslutar att lämna följande förslag till kommunfullmäktige
1. Beredningen för översyn av den politiska organisationen föreslår
kommunfullmäktige besluta att anta regler för partistöd enligt
framtaget förslag. Reglerna ska gälla från och med den 1 januari
2023 och ersätter kommunfullmäktiges beslut den 26 oktober 2015, §
122.
Kompetensutveckling för förtroendevalda – förslag för
antagande
Genomgång görs av framtaget förslag på kompetensutvecklingsinsatser.
Beredningen lämnar förslaget vidare till kommunfullmäktige med förslag
om antagande. Se bilaga för utförligare ärendebeskrivning.
Beredningen beslutar att lämna följande förslag till kommunfullmäktige
1. Beredningen för översyn av den politiska organisationen föreslår
kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta
fram en plan för och genomföra kompetensutvecklingsinsatser under
mandatperioden 2023-2026 enligt framtaget förslag.
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Beredningens återrapportering till kommunfullmäktige
Ordförande Pema Malmgren konstaterar att beredningen genomfört och
färdigställt sitt uppdrag och förklarar arbetet för avslutat. Pema Malmgren
kommer att sammanfatta beredningens arbete i en rapport som skickas till
fullmäktige.
Pema Malmgren tackade beredningen samt tjänstepersoner för ett gott
arbete.
Övrigt
Inga övriga frågor.

/Linda Karelid

ANTECKNININGAR

1 (2)

2021-10-07

Beredning för översyn av den politiska
organisationen

Mötesanteckningar
30 september 2021, kl. 13.00 – 16.00, Falköpingssalen och Teams.
Beslutande: Pema Malmgren (M) ordförande, Karola Svensson (C), Jan
Eriksson (KD) (via Teams), Dag Högrell (L), Elisabeth Klang (V), Anders
Blom (MP), Fredy Neüman (S) vice ordförande, Milada Wurm (SD)
Ersättare: Johan Eriksson (M), Hillevi Wallgren (C), Lennart Falegård (L),
Christopher Münch (SD)
Närvarande tjänstepersoner: Linda Karelid (kanslichef), Sebastian Helin
(kommunsekreterare), Edvin Ekholm (chef hållbar kommunikation/hållbar
utveckling) (via Teams)
Återkoppling/summering från förra mötet
Genomgång av mötesanteckningar från föregående möte.
Politisk organisation inför kommande mandatperiod – förslag på
inriktningsbeslut
Ett förslag på inriktning för den politiska organisationen för mandatperioden
2023-2026 har tagits fram.
Underlaget innehåller tre beslutsförslag.
1. Beredningen för översyn av den politiska organisationen föreslår
kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta
fram förslag på en organisation där inriktningen är att tekniska
nämndens ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen, som
organiseras med utskott under kommunstyrelsen. Inriktningen är att
den nya organisationen ska vara på plats den 1 januari 2023.
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2. Beredningen för översyn av den politiska organisationen föreslår
kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta
fram förslag på ett standardreglemente och metodstöd att ligga till
grund för tillfälliga fullmäktigeberedningar som kan inrättas under
nästkommande mandatperiod. Underlagen ska vara antagna före 1
januari 2023. Arbetet med fullmäktigeberedningar ska utvärderas
efter nästkommande mandatperiod.
3. Beredningen för översyn av den politiska organisationen föreslår
kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
utreda förutsättningarna för att kommunfullmäktiges valberedning
ska bestå av en ledamot och en ersättare från respektive parti
representerat i kommunfullmäktige.
Beredningen beslutade på föregående möte att remittera ärendet till tekniska
nämnden för att inhämta synpunkter på förslaget i punkt 1.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 20 september, § 96, och
framfört följande. ”Tekniska nämnden ställer sig bakom förslaget att föreslå
kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram
förslag på den politiska organisationen och att se över inriktningen av
tekniska nämndens ansvarsområde.”
Beredningen beslutar efter förslag av ordförande Pema Malmgren (M) att
lämna förslaget vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för
hantering.
Fredy Neüman (S) deltar ej i beslutet avseende punkt 1.
Utbildningar för förtroendevalda - utvärdering och inriktning
nästa mandatperiod
Genomgång och diskussion förs kring utbildningar och
kompetensutveckling för förtroendevalda. Bland annat finns önskemål om
fler tillfällen under mandatperioden för att fånga upp de som nyvalda som
kommit in senare under perioden. Medskick till alla partigrupper att inför
mötet 4 november diskutera behov och önskemål på utbildningsinsatser
inför nästa mandatperiod. Utgå från den plan som finns på falkoping.se.
Vilka fokusområden ska vi välja t.ex. år två och tre?
Arvodesbestämmelser
Genomgång av framtaget diskussionsunderlag. Vissa justeringar görs i
underlaget. Beredningen beslutat att skicka ut underlaget på remiss till
partigrupperna med svar inför beredningens nästa möte.
Övrigt
Nästa möte 4 november kl. 13.00.
Möte i december bokas in 9 december kl. 14.00

/Linda Karelid
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§ 129

2021-11-29

Dnr 2021/00419

Fortsatt utredning om ny politisk organisation för
mandatperioden 2023-2026
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag
på en organisation där inriktningen är att tekniska nämndens
ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen, som organiseras med
utskott under kommunstyrelsen. Inriktningen är att den nya
organisationen ska vara på plats den 1 januari 2023.
2 Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag
på ett standardreglemente och metodstöd att ligga till grund för tillfälliga
fullmäktigeberedningar som kan inrättas under nästkommande
mandatperiod. Underlagen ska vara antagna före 1 januari 2023. Arbetet
med fullmäktigeberedningar ska utvärderas efter nästkommande
mandatperiod.
3 Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att kommunfullmäktiges valberedning ska bestå av
en ledamot och en ersättare från respektive parti representerat i
kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens beslut
4 Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda
hur tekniska nämndens ansvarsområden kan delas in i två utskott under
kommunstyrelsen, ett för servicefrågor och ett för samhällsplanering.
Dessa två ska samordnas med kommunstyrelsens befintliga
ansvarsområden inom respektive område.
5 Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ge
förslag på antalet ledamöter och ersättare i ovan nämnda utskott.
6 Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda
och lämna förslag på reviderade reglementen och andra styrdokument, ta
fram förslag på budgetförändringar, ta fram förslag på överlämning av
handlingar och arkiv, och att utreda eventuella jävsfrågor.
7 Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att
genomföra en risk- och konsekvensanalys för
samhällsbyggnadsförvaltningen kring effekterna av att tekniska nämnden
avvecklas och dess frågor inordnas under kommunstyrelsens ansvar.
8 Beslutspunkterna 4–7 gäller under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med beslutspunkterna 1-3.

Justerarnas signaturer
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Reservation
Samtliga tjänstgörande ledamöter från Socialdemokraterna; Ingvor
Arnoldsson (S), Ingvor Bergman (S), Inga-Lill Bergsten, Niclas Hillestrand
(S), Johanna Svensson (S), Roger Lundberg (S), Thomas Svensson (S),
Monica Janzon (S), Heléne Svensson (S), Marie Post (S), Bengt Lundqvist
(S), Anna-Bella Nordh Fahlqvist (S), Fredy Neüman (S) och Lisbeth Ek (S)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Fredy Neümans (S) yrkande.
Sammanfattning
Beredningen för översyn av den politiska organisationen är sammansatt av
samtliga partier representerade i kommunfullmäktige och har haft till
uppdrag att utreda och lämna förslag till politisk organisation inför
mandatperioden 2023–2026 samt att göra en översyn av bestämmelserna för
ekonomisk ersättning. Beredningens arbete har lett fram till ett förslag på ny
politisk organisation där tekniska nämnden avvecklas och dessa
ansvarsområden organiseras under kommunstyrelsen i form av utskott.
Därutöver föreslås att det ska tas fram ett standardreglemente och metodstöd
att ligga till grund för tillfälliga fullmäktigeberedningar som kan inrättas
under nästkommande mandatperiod samt att kommunfullmäktiges
valberedning ska bestå av en ledamot och ersättare från respektive parti som
är representerat i kommunfullmäktige. Ovan nämnda förslag föreslås nu
kommunstyrelsen utreda ytterligare.
Ordförandeförslaget återges enbart genom en sammanfattning av ärendet i
protokollet. Förslaget i sin helhet finns i ärendets akt på
kommunledningsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 173/2021
Ordförandeförslag, 2021-11-03
Mötesanteckningar från kommunfullmäktiges beredning för översyn av den
politiska organisationen, 2021-09-30
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i
uppdrag att ta fram förslag på en organisation där inriktningen är att
tekniska nämndens ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen, som
organiseras med utskott under kommunstyrelsen. Inriktningen är att den
nya organisationen ska vara på plats den 1 januari 2023.
2 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i
uppdrag att ta fram förslag på ett standardreglemente och metodstöd att
ligga till grund för tillfälliga fullmäktigeberedningar som kan inrättas
under nästkommande mandatperiod. Underlagen ska vara antagna före 1
januari 2023. Arbetet med fullmäktigeberedningar ska utvärderas efter
nästkommande mandatperiod.
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3 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i
uppdrag att utreda förutsättningarna för att kommunfullmäktiges
valberedning ska bestå av en ledamot och en ersättare från respektive
parti representerat i kommunfullmäktige.
4 Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda
hur tekniska nämndens ansvarsområden kan delas in i två utskott under
kommunstyrelsen, ett för servicefrågor och ett för samhällsplanering.
Dessa två ska samordnas med kommunstyrelsens befintliga
ansvarsområden inom respektive område.
5 Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ge
förslag på antalet ledamöter och ersättare i ovan nämnda utskott.
6 Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda
och lämna förslag på reviderade reglementen och andra styrdokument, ta
fram förslag på budgetförändringar, ta fram förslag på överlämning av
handlingar och arkiv, och att utreda eventuella jävsfrågor.
7 Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att
genomföra en risk- och konsekvensanalys för
samhällsbyggnadsförvaltningen kring effekterna av att tekniska nämnden
avvecklas och dess frågor inordnas under kommunstyrelsens ansvar.
8 Beslutspunkterna 4–7 gäller under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med beslutspunkterna 1-3.
Yrkanden
Fredy Neuman (S) yrkar avslag på beslutspunkt 1, yrkar bifall till
beslutspunkterna 2 och 3.
Yttranden
Pema Malmgren (M) och Adam Johansson (M) yttrar sig.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag respektive
Fredy Neümans (S) yrkande gällande beslutspunkt 1 och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande propositionsordning godkänds. För att rösta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag rösta ja. För att rösta i enlighet med Fredy
Neümans (S) yrkande rösta nej.
Med omröstningsresultatet 35 ja-röster respektive 14 nej-röster har
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Ordförande ställer sedan proposition på kommunstyrelsens förslag i
beslutspunkterna 2 och 3 och finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Omröstningslista
Omröstningslista § 129
Ledamöter

Ja

KD

1: e vice ordf. Michael Kristiansson

X

M

2:e vice ordf. Anders Winlöf

X

S

Ingvor Arnoldsson

C

Karola Svensson

X

M

Adam Johansson

X

SD

Johanna Johansson

X

S

Ingvor Bergman

KD

Dan Hovskär

X

SD

Christopher Münch

X

M

Johan Eriksson

X

C

Niclas Fällström

X

V

Iowan Hedendahl

X

S

Inga-Lill Bergsten

SD

Jonas Larsson

S

Niclas Hillestrand

M

Christina Jorméus

X

KD

Angela Joelsson

X

S

Johanna Svensson

L

Annika Carp

X

C

Rune Lennartsson

X

SD

Matti Qvist

X

M

Sture Olsson

X

S

Roger Lundberg

MP

Anders Blom

S

Thomas Svensson

C

Wanja Wallemyr

X

SD

Marita Ljus

X

M

Morgan Billman

X

Justerarnas signaturer

Nej

X

X

X
X
X

X

X
X
X

Protokollsutdraget bestyrks

Avstår
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Omröstningslista § 129
Ledamöter

Ja

Nej

S

Monica Janzon

V

Scott Schylander

X

KD

Debora Josefsson

X

S

Heléne Svensson

SD

Frank Wurm

X

C

Göte Andersson

X

M

Pema Malmgren

X

S

Marie Post

X

S

Bengt Lundqvist

X

SD

Milada Wurm

X

C

Lovisa Wennerholm

X

S

-

SD

Gerhard Karlsson

S

Anna-Bella Nordh Fahlqvist

M

Elias Assio

X

L

Anna-Brita Fransson

X

V

Elisabeth Klang

X

S

Fredy Neüman

C

Christiane Uhle Johansson

X

SD

Per Magnusson

X

KD

Britt-Marie Aronsson

X

S

Lisbeth Ek

S

Summa

X

X

X
X

X

X

35

14

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

Avstår
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Pia Alhäll, kommundirektör
Adam Johansson (M), kommunstyrelsens ordförande

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2021/00419

Fortsatt utredning om ny politisk organisation för
mandatperioden 2023–2026
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i
uppdrag att ta fram förslag på en organisation där inriktningen är att
tekniska nämndens ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen, som
organiseras med utskott under kommunstyrelsen. Inriktningen är att den
nya organisationen ska vara på plats den 1 januari 2023.
2 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i
uppdrag att ta fram förslag på ett standardreglemente och metodstöd att
ligga till grund för tillfälliga fullmäktigeberedningar som kan inrättas
under nästkommande mandatperiod. Underlagen ska vara antagna före
1 januari 2023. Arbetet med fullmäktigeberedningar ska utvärderas efter
nästkommande mandatperiod.
3 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i
uppdrag att utreda förutsättningarna för att kommunfullmäktiges valberedning ska bestå av en ledamot och en ersättare från respektive parti
representerat i kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens beslut
4 Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda
hur tekniska nämndens ansvarsområden kan delas in i två utskott under
kommunstyrelsen, ett för servicefrågor och ett för samhällsplanering.
Dessa två ska samordnas med kommunstyrelsens befintliga ansvarsområden inom respektive område.
5 Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ge
förslag på antalet ledamöter och ersättare i ovan nämnda utskott.
6 Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda
och lämna förslag på reviderade reglementen och andra styrdokument, ta
fram förslag på budgetförändringar, ta fram förslag på överlämning av
handlingar och arkiv, och att utreda eventuella jävsfrågor.
7 Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att
genomföra en risk- och konsekvensanalys för samhällsbyggnadsförvaltningen kring effekterna av att tekniska nämnden avvecklas och
dess frågor inordnas under kommunstyrelsens ansvar.
8 Beslutspunkterna 4–7 gäller under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med beslutspunkterna 1–3.
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Reservation
Samtliga tjänstgörande ledamöter från Socialdemokraterna; Ingvor Bergman
(S), Fredy Neüman (S), Johanna Svensson (S) och Niclas Hillestrand (S)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Ingvor Bergmans (S), med fleras,
yrkande.
Sammanfattning
Beredningen för översyn av den politiska organisationen är sammansatt av
samtliga partier representerade i kommunfullmäktige och har haft till uppdrag att utreda och lämna förslag till politisk organisation inför mandatperioden 2023–2026 samt att göra en översyn av bestämmelserna för
ekonomisk ersättning. Beredningens arbete har lett fram till ett förslag på ny
politisk organisation där tekniska nämnden avvecklas och dessa ansvarsområden organiseras under kommunstyrelsen i form av utskott. Därutöver
föreslås att det ska tas fram ett standardreglemente och metodstöd att ligga
till grund för tillfälliga fullmäktigeberedningar som kan inrättas under nästkommande mandatperiod samt att kommunfullmäktiges valberedning ska
bestå av en ledamot och ersättare från respektive parti som är representerat i
kommunfullmäktige. Ovan nämnda förslag föreslås nu kommunstyrelsen
utreda ytterligare.
Ordförandeförslaget återges enbart genom en sammanfattning av ärendet i
protokollet. Förslaget i sin helhet finns i ärendets akt på kommunledningsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 134/2021
Ordförandeförslag, 2021-11-03
Mötesanteckningar från kommunfullmäktiges beredning för översyn av den
politiska organisationen, 2021-09-30
Arbetsutskottets förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i
uppdrag att ta fram förslag på en organisation där inriktningen är att
tekniska nämndens ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen, som
organiseras med utskott under kommunstyrelsen. Inriktningen är att den
nya organisationen ska vara på plats den 1 januari 2023.
2 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i
uppdrag att ta fram förslag på ett standardreglemente och metodstöd att
ligga till grund för tillfälliga fullmäktigeberedningar som kan inrättas
under nästkommande mandatperiod. Underlagen ska vara antagna före 1
januari 2023. Arbetet med fullmäktigeberedningar ska utvärderas efter
nästkommande mandatperiod.
3 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i
uppdrag att utreda förutsättningarna för att kommunfullmäktiges
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valberedning ska bestå av en ledamot och en ersättare från respektive
parti representerat i kommunfullmäktige.
4 Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda
hur tekniska nämndens ansvarsområden kan delas in i två utskott under
kommunstyrelsen, ett för servicefrågor och ett för samhällsplanering.
Dessa två ska samordnas med kommunstyrelsens befintliga ansvarsområden inom respektive område.
5 Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ge
förslag på antalet ledamöter och ersättare i ovan nämnda utskott.
6 Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda
och lämna förslag på reviderade reglementen och andra styrdokument, ta
fram förslag på budgetförändringar, ta fram förslag på överlämning av
handlingar och arkiv, och att utreda eventuella jävsfrågor.
7 Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att
genomföra en risk- och konsekvensanalys för samhällsbyggnadsförvaltningen kring effekterna av att tekniska nämnden avvecklas och
dess frågor inordnas under kommunstyrelsens ansvar.
8 Beslutspunkterna 4–7 gäller under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med beslutspunkterna 1–3.
Yrkanden
Ingvor Bergman (S) och Fredy Neüman (S) yrkar avslag på arbetsutskottets
förslag till beslutspunkter 1, 4, 5, 6 och 7.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på arbetsutskottets förslag till
beslutspunkter 2, 3 och 8 och finner att kommunstyrelsens beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer sedan proposition på arbetsutskottets förslag till
beslutspunkter 1, 4, 5, 6 och 7 respektive Ingvor Bergmans (S), med fleras,
yrkande om avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs.
Följande propositionsordning godkänns. "Den som stödjer arbetsutskottets
förslag till beslutspunkter 1, 4, 5, 6 och 7 röstar ja. Den som stödjer Ingvor
Bergmans (S), med fleras, yrkande röstar nej."
Vid omröstningen avges 9 ja-röster och 4 nej-röster. Se omröstningslistan
nedan. Kommunstyrelsen beslutar alltså enligt arbetsutskottets förslag till
beslutspunkter 1, 4, 5, 6 och 7.
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Kommunstyrelsen

Omröstningslista § 173
Ledamöter

Ja

Nej

S

Fredy Neüman

X

C

Karola Svensson

X

KD

Dan Hovskär

X

SD

Jonas Larsson

X

S

Ingvor Bergman

X

S

Johanna Svensson

X

M

Caroline Lundberg

X

L

Annika Carp

X

SD

Marita Ljus

X

S

Niclas Hillestrand

V

Erik Kyrkander

X

C

Eva Dahlgren

X

M

Ordförande Adam Johansson

X

Summa

9

X

Paragrafen skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Pia Alhäll, kommundirektör
Adam Johansson (M), kommunstyrelsens ordförande
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Syfte
§1
Enligt 4 kap. 12–13 §§ kommunallagen (2017:725) har förtroendevald rätt
till skälig ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som
de förlorar på grund av uppdraget. Detta gäller dock inte förtroendevalda
som fullgör uppdrag på heltid eller en betydande del av heltid.
Kommunfullmäktige ska besluta enligt vilka grunder ersättning ska betalas.
Enligt 4 kap. 14–16 §§ kommunallagen får kommunfullmäktige även besluta
att förtroendevalda i skälig omfattning ska få ersättning för resekostnader
och andra utgifter som föranleds av uppdraget, arvode för det arbete som är
förenat med uppdraget, pension och andra ekonomiska förmåner.
Syftet med dessa bestämmelser är att reglera den lagstadgade ersättningen
för förlorade arbetsinkomster och ekonomiska förmåner och den frivilliga
ersättningen för resekostnader, arvoden, pension och andra ekonomiska
förmåner. Hanteringen av ersättning och arvoden ska ske på det minst
tidskrävande och mest effektiva sätt för förtroendevalda och förvaltning.
Digital hantering är därför en utgångspunkt.
Tillämpningsområde
§2
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Falköpings kommun. Med
förtroendevalda avses i de här bestämmelserna ledamöter och ersättare i
kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder, av nämnda organ utsedda
ledamöter och ersättare i utskott och beredningar samt revisorer och
överförmyndare.
Dessutom omfattar bestämmelserna av kommunen utsedda ledamöter,
ersättare, ombud, ombudsersättare, revisorer och revisorsersättare i andra
organ, såsom kommunalförbund, stiftelser, föreningar och intressent- och
partsammansatta organ, om ersättning inte utgår från annan part.
Rätten till ekonomisk ersättning upphör när förtroendeuppdraget upphör.
Ansvar
§3
Varje förtroendevald har en skyldighet att hålla sig informerad om dessa
bestämmelser och att lämna de uppgifter och underlag som krävs för att
bestämmelserna ska kunna tillämpas.
Ersättningsformer
§4
Dessa bestämmelser omfattar följande ersättningsformer.
Obligatoriska ersättningar enligt kommunallagen
 Ersättning för förlorad arbetsinkomst
 Ersättning för förlorad pensionsförmån
 Ersättning för förlorad semesterförmån
 Ersättning för resekostnader för funktionsvarierad
 Ersättning för barntillsyn
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Frivilliga ersättningar enligt kommunallagen
 Sammanträdesarvode
 Årsarvode
 Uppdragsarvode
 Ersättning för resekostnader
 Övriga kostnader
 Kommunal pension
Gemensamma förutsättningar för att erhålla ersättning
§5
Vissa av ersättningarna kräver att den förtroendevalda själv varje månad
begär ersättning och vissa ersättningar betalas ut utan föregående begäran
från den förtroendevalda.
I de fall ersättningen kräver en begäran så ska begäran om ersättning,
tillsammans med fullständiga underlag, framställas snarast, dock senast
inom ett halvår räknat från dagen för sammanträdet, eller motsvarande, till
vilken ersättningen hänför sig. För det fall en begäran om ersättning skulle
framställas för sent är rätten till ersättning förlorad, såvida inte särskilda skäl
för dröjsmålet föreligger.
Förtroendevald ansvarar själv för lämnade uppgifters riktighet.
Förtroendevald ska på begäran kunna styrka sina förluster eller kostnader.
Förtroendevald som får felaktigt belopp utbetalt kan bli
återbetalningsskyldig.
Förtroendevald som medvetet lämnar felaktiga uppgifter gör sig skyldig till
brottslig handling.

Obligatoriska ersättningar enligt kommunallagen
Ersättning för förlorad arbetsinkomst
§6
Förtroendevalda har rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster och
ekonomiska förmåner som de förlorar på grund av uppdraget.
Grunden för rätten till ersättning är att den förtroendevalde faktiskt har
förlorat arbetsinkomst. Det innebär till exempel att den förtroendevalde inte
har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst vid ett uppdrag på ledig tid,
vid uttag av flextid eller under semestern. Detsamma gäller om den
förtroendevalde har tagit partiellt eller generellt tjänstledigt eller om den
förtroendevalde har bytt arbetspass för att utföra uppdraget på ledig tid.
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst vid
deltagande i sammanträde och vid deltagande i verksamhet av annat slag än
sammanträde, vilken beslutas av behörigt kommunalt organ eller på dess
uppdrag. Vad som avses med sammanträde framgår i § 16 punkt 1–3.
Utöver vad som anges ovan så ges förtroendevalda även rätt till ersättning
för förlorad arbetsinkomst vid följande tillfällen.
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1. Ledamöter och ersättare i nämnderna har rätt till ersättning för
förlorad arbetsinkomst vid besök motsvarande två dagar per år,
alternativt fyra halvdagar, i den verksamheten respektive nämnd
bedriver. Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige, som saknar uppdrag i nämnd, får besöka valfri
nämnds verksamhet.
2. Partigruppsmöten kan genomföras tre heldagar per år, alternativt sex
halvdagar. Gäller endast efter särskild kallelse från respektive
gruppledare. Kallelsen ska lämnas till kommunstyrelsens
kansliavdelning.
Rätten till ersättning för förlorad arbetsinkomst omfattar nödvändig ledighet
och erforderlig tid för resor och praktiska förberedelser som avgörs av
respektive förtroendevald i samråd med respektive nämndordförande.
Förhållandena på den egna arbetsplatsen, speciella arbetstider eller särskilda
arbetsförhållanden, till exempel nattarbete, ska tas i beaktande när det avgörs
vad som är nödvändig ledighet.
§ 6 gäller inte för förtroendevalda som fullgör det aktuella uppdraget på
heltid eller betydande del av heltid, det vill säga en tjänstgöringsgrad på 40
procent eller mer av en heltidsbefattning.
Rutin för att erhålla ersättning för förlorad arbetsinkomst
§7
Förtroendevald ska själv varje månad begära ersättning för förlorad
arbetsinkomst. Den förlorade arbetsinkomsten ska styrkas med intyg. Se
nedan vad som gäller för förtroendevald som är löntagare, egen företagare
eller uppbär arbetslöshetsersättning, föräldrapenning eller sjukpenning.
Intygen lämnas till löneenheten. Ersättning för förlorad arbetsinkomst
betalas inte ut utan giltigt intyg.
När begäran har lämnats in kontrollerar respektive nämndsekreterare att
blanketten är korrekt ifylld och att fullständiga underlag har lämnats in.
Begäran skickas sedan vidare till respektive budgetansvarig för beslutsattest
och slutligen till löneenheten för utbetalning.
Utbetalning sker endast efter begäran och vid ett tillfälle per månad.
Löntagare
Löntagare ersätts med det timbelopp som motsvarar den förlorade
arbetsinkomsten.
Förtroendevald som är löntagare och begär ersättning för förlorad
arbetsinkomst ska vid förändring styrka sina löneavdrag med intyg från sin
arbetsgivare. Detta gäller även då förtroendevald är anställd av Falköpings
kommun.
Löntagare som förlorar OB-tillägg är berättigad ersättning för detta. Vid
begäran om ersättning för förlorade OB-tillägg ska förlusten styrkas med
intyg från den förtroendevaldas arbetsgivare.
Egna företagare
Egna företagare ersätts med den hos Försäkringskassan registrerade
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årsinkomsten för egen verksamhet delat på heltidsmåttet 2 080 timmar per
år. Egna företagare ska årligen styrka sin registrerade årsinkomst för den
egna verksamheten med intyg från Försäkringskassan.
För förtroendevald som är egen företagare på deltid och även löntagare på
deltid räknas ersättningen ut proportionellt utifrån respektive andel.
Förlusterna ska årligen styrkas med både ett intyg från Försäkringskassan
och ett intyg från arbetsgivaren.
Slutskattebesked från Skatteverket kan användas av den som enbart söker
ersättning för förlorad arbetsinkomst från näringsverksamhet från enskild
firma eller handelsbolag. Ersättning utgår efter uträkningen årsinkomst delat
på heltidsmåttet 2 080 timmar. Den hos Skatteverket registrerade
årsinkomsten ska årligen styrkas.
Arbetslöshetsersättning, föräldrapenning och sjukpenning
Förtroendevald som uppbär arbetslöshetsersättning, föräldrapenning eller
sjukpenning får ersättning med det belopp den förtroendevalde går miste om
på grund av sitt uppdrag. Begärt belopp ska årligen och vid förändring
styrkas med intyg från det organ som betalar ut ersättningen.
Ersättning för förlorad pensionsförmån
§8
Förtroendevalda som har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst har
också rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån.
Ersättning för förlorad pensionsförmån uppgår till 4,5 procent av den
förlorade arbetsinkomsten.
§ 8 gäller inte för förtroendevalda som fullgör det aktuella uppdraget på
heltid eller betydande del av heltid, det vill säga en tjänstgöringsgrad på 40
procent eller mer av en heltidsbefattning.
Rutin för att erhålla ersättning för förlorad pensionsförmån
§9
Ersättning för förlorad pensionsförmån uppgår till 4,5 procent av den
förlorade arbetsinkomsten och räknas upp per automatik vid utbetalning av
förlorad arbetsinkomst. Ersättningen kräver ingen särskild begäran från den
förtroendevalda, utan baseras på begäran om ersättning för förlorad
arbetsinkomst.
Ersättning för förlorad semesterförmån
§ 10
Förtroendevalda som har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst kan
också ha rätt till ersättning för förlorad semesterförmån.
Löneavdrag för tjänstledighet medför inte alltid bortfall av
semesterförmåner. Förtroendevald som har förlorat semesterersättning eller
semesterlön på grund av sitt förtroendeuppdrag har rätt till ersättning
motsvarande det förlorade beloppet. Den förlorade semesterförmånen ska
styrkas.
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§ 10 gäller inte för förtroendevalda som fullgör det aktuella uppdraget på
heltid eller betydande del av heltid, det vill säga en tjänstgöringsgrad på 40
procent eller mer av en heltidsbefattning.
Rutin för att erhålla ersättning för förlorad semesterförmån
§ 11
Förtroendevald ska själv begära ersättning för förlorad semesterförmån.
Förtroendevald ska inkomma med intyg från sin arbetsgivare som visar att
semesterlön har förlorats och hur stor förlusten är.
Begäran om ersättning för förlorad semesterförmån kan göras på två sätt.
1. Om den förtroendevaldes arbetsgivare gör ett löpande avdrag vid
varje tjänstledighet för politiskt uppdrag och avdraget går att påvisa
på ett intyg från arbetsgivaren så kan den förtroendevalde få
ersättning för förlorad semesterförmån löpande i samband med
ersättning för förlorad arbetsinkomst.
2. Om den förtroendevaldes arbetsgivare först vid semesterårets slut
räknar ut minskad semesterförmån för tjänstledighet för politiskt
uppdrag så kan begäran om ersättning för förlorad semesterförmån
göras vid intjänandeårets slut. Dock senast i juni månad varje år.
I båda fallen ska begäran om ersättning för förlorad semesterförmån ske
genom att begäran, med tillhörande intyg från den förtroendevaldes
arbetsgivare, lämnas till löneenheten.
Ersättning för resekostnader för funktionsvarierad
§ 12
Förtroendevalda med funktionsvariation har rätt till skälig ersättning för
resekostnader som uppkommer när de fullgör sina uppdrag.
Ersättning för resekostnad för förtroendevald med funktionsvariation betalas
för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden
eller motsvarande då förtroendevald på grund av funktionsvariation inte kan
använda vanliga kommunikationsmedel och inte blir ersatt för kostnaden på
annat sätt.
Ersättning betalas ut som motsvarar den faktiska kostnaden. Ersättningen
ska vara skälig och kostnaden ska styrkas.
Ersättning kan utgå även för andra kostnader om den förtroendevalda kan
visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader.
§ 12 gäller inte för förtroendevalda som fullgör det aktuella uppdraget på
heltid eller betydande del av heltid, det vill säga en tjänstgöringsgrad på 40
procent eller mer av en heltidsbefattning.
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Rutin för att erhålla ersättning för resekostnader för
funktionsvarierad
§ 13
Förtroendevald ska själv begära ersättning för resekostnader för
funktionsvarierad. Kostnaden ska styrkas.
Ersättning för barntillsyn
§ 14
Förtroendevalda med barn som har behov av tillsyn har rätt till skälig
ersättning för kostnader för barntillsyn som uppkommer när de fullgör sina
uppdrag.
Ersättning för barntillsyn betalas för kostnader som uppkommit till följd av
deltagande vid sammanträden eller motsvarande för tillsyn av barn som
vårdas i förtroendevalds familj och som inte har fyllt 12 år. Om särskilda
skäl föreligger kan ersättning utbetalas även för äldre barn.
Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av
annan närstående och inte heller för tid barnet vistas i den kommunala
barnomsorgen. Ersättning för barntillsyn kan inte heller utgå för samma tid
som förtroendevald uppbär förlorad arbetsinkomst.
Ersättning betalas ut som motsvarar den faktiska kostnaden. Dock som mest
motsvarande den genomsnittliga timlönen för barnskötare anställda i
Falköpings kommuns. Kostnaden ska styrkas.
Den förtroendevalda uppmärksammas på att ersättningen är skattepliktig och
att den förtroendevalda kan bli skyldig att betala sociala avgifter för den
utgivna ersättningen.
§ 14 gäller inte för förtroendevalda som fullgör det aktuella uppdraget på
heltid eller betydande del av heltid, det vill säga en tjänstgöringsgrad på 40
procent eller mer av en heltidsbefattning.
Rutin för att erhålla ersättning för barntillsyn
§ 15
Förtroendevald ska själv begära ersättning för barntillsyn. Kostnaden ska
styrkas.

Frivilliga ersättningar enligt kommunallagen
Sammanträdesarvode
§ 16
Förtroendevalda har i skälig omfattning rätt till sammanträdesarvode så som
kommunfullmäktige har beslutat i dessa bestämmelser.
Sammanträdesarvodet är en kompensation för bland annat inläsning av
sammanträdeshandlingar och övriga förberedelser inför sammanträdet.
Sammanträdesarvode utgår vid deltagande i sammanträde till tjänstgörande
ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts
närvarorätt eller av respektive nämnd har fått uppdrag att delta.
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Med sammanträde avses följande.
1. Sammanträde med kommunfullmäktige, kommunfullmäktigeberedning,
kommunstyrelsen, övriga nämnder, nämndutskott, presidier och
kommunrevisionen.
2. Sammanträde med utrednings-, projekt-, lednings- och arbetsgrupper.
3. Sammanträde med andra organ dit kommunen har valt politiska
representanter, såsom kommunalförbund, stiftelser, föreningar och
intressent- och partsammansatta organ, om inte ersättning utgår från
annan part.
Sammanträdesarvode utbetalas också för följande.
4. Aktivitet som kommunfullmäktige eller ansvarig nämnd beslutat.
Kommunfullmäktige och nämnder kan besluta att aktivitet ska berättiga
till sammanträdesarvode för instansens egna förtroendevalda. Beslut ska
fattas för varje enskild.
5. Besök i verksamheten och partigruppsmöten som beskrivs i § 6.
6. Deltagande på kommuncentralt anordnade budgetdagar, vilket innebär
två halvdagar per år, för gruppledare förtroendevald vars parti finns
representerat i kommunfullmäktige men saknar plats i nämndpresidium.
Sammanträdesarvodets storlek
§ 17
Sammanträdesarvode utbetalas för sammanträde upp till 4 timmar med 1 0,9
procent av riksdagsarvodet kommunstyrelsens ordförandes arvode per
månad.
Sammanträdesarvode utbetalas för sammanträden över 4 timmar med 1,5 1,4
procent av riksdagsarvodet kommunstyrelsens ordförandes arvode per
månad.
Varje sammanträde ger ersättning utifrån sig oberoende av andra
sammanträden som äger rum samma dag.
Vid dygnsskifte under pågående sammanträde räknas det som ett
sammanträde.
Tid för lunch, middag, eller motsvarande, i samband med sammanträde
berättigar inte till sammanträdesarvode och ska dras av från den
sammanräknade tiden för sammanträdet.
Ledamöter och tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige har alltid rätt
att uppbära arvode för tjänstgöring och protokollsjustering med
kommunfullmäktige.
Rutin för att erhålla sammanträdesarvode
§ 18
Sammanträdesarvode, protokollfört sammanträde
Efter ett sammanträde som protokollförts av tjänsteperson i Falköpings
kommun uppger respektive sekreterare till löneenheten, med stöd av
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närvaron i protokollet, vilka förtroendevalda som har närvarat vid
sammanträdet och därmed är berättigade till sammanträdesarvode.
Sammanträdesarvodet betalas ut utan föregående begäran från den
förtroendevalda.
Sammanträdesarvode, föreningar och stiftelser och bolag
Sammanträdesarvode för sammanträden som ej protokollförs av
tjänsteperson i Falköpings kommun betalas ut till förtroendevalda i
föreningar och stiftelser och bolag som är valda av Falköpings
kommunfullmäktige. Sammanträdesarvode för föreningar och stiftelser
betalas ut efter att det ansökta sammanträdets protokoll har inkommit till
kommunen.
Sammanträdesarvodet betalas ut utan föregående begäran från den
förtroendevalda.
Sammanträdesarvodet betalas ut efter begäran från den förtroendevalda.
Sammanträdesarvode, bolag
Sammanträdesarvode för sammanträden inom ramen för kommunala bolag
hanteras utifrån beslutad arvodesnivå vid bolagets årsstämma.
Sammanträdesarvode och andra ersättningar utbetalas av respektive bolag.
Lekmannarevisorer
Till lekmannarevisor i kommunala bolag, föreningar och stiftelser utbetalas
ett årsarvode enligt bilaga.
Sammanträdesarvode, icke protokollfört
Aktivitet som berättigar till sammanträdesarvode ansöks av den
förtroendevalda tillsammans med en kopia eller referens till det nämndbeslut
om berättigande till sammanträdesarvode för aktiviteten.
Justeringsarvode
§ 19
Vid justering av kommunfullmäktiges protokoll har utsedda justerare rätt till
justeringsarvode. Justeringsarvode utbetalas med 150 kronor per justering.
Utsedda justerare har även rätt till eventuell ersättning för förlorad
arbetsinkomst, förlorad pensionsförmån, förlorad semesterförmån och
reseersättning.
Rutin för att erhålla justeringsarvode
§ 20
Efter justering av kommunfullmäktiges protokoll uppger
kommunsekreteraren till löneenheten, med stöd av beslutet i protokollet,
vilka förtroendevalda som har justerat protokollet och därmed är berättigade
till justeringsarvode.
Justeringsarvodet betalas ut utan föregående begäran från den
förtroendevalda.
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Om justerarna vill erhålla ersättning för förlorad arbetsinkomst, förlorad
pensionsförmån, förlorad semesterförmån och reseersättning ska begäran om
detta lämnas in enligt gällande rutiner.
Årsarvode
§ 21
Med årsarvode avses arvode till förtroendevald som fullgör uppdrag på
heltid eller en betydande del av heltid, det vill säga en tjänstgöringsgrad på
40 procent eller mer av en heltidsbefattning.
Förtroendevald har rätt till årsarvode med belopp som kommunfullmäktige
har beslutat i dessa bestämmelser. Årsarvodena framgår av bilaga 1.
Årsarvodena innefattar även ersättning för eventuellt förlorad arbetsinkomst,
förlorade pensionsförmåner och förlorade semesterförmåner.
Årsarvodena ska justeras i enlighet med det av Riksdagsarvodesnämnden
fastställda arvodet för riksdagsledamöter.
Årsarvodena för ordförande, förste vice ordförande och andre vice
ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i respektive nämnd inkluderar
en generell ersättning för det ansvar och de arbetsuppgifter som följer med
respektive uppdrag. Exempel på arbetsuppgifter är följande.


Sammanträden med den egna nämnden/styrelsen/utskottet



Beredningar inför sammanträden med förvaltningschef och
nämndsekreterare



Deltagande i budgetarbete



Övriga sammanträdesförberedelser



Deltagande i protokollsjustering för den egna nämnden/
styrelsen/utskottet



Sammanträden med nämndens/styrelsens presidium



Regelbundna förvaltningskontakter



Kontakter med allmänheten i frågor som rör den egna
nämndens/styrelsens verksamhet



Kontakter med andra nämnder/styrelser i frågor som rör den egna
nämndens/styrelsens verksamhet



Uppdrag från den egna nämnden/styrelsen att tillsammans med andra
förtroendevalda från andra nämnder bereda eller utreda gemensamma
frågor

Utöver sitt årsarvode har kommunstyrelsens ordförande, förste vice
ordförande, andre vice ordförande i kommunstyrelsen samt ordförande i
respektive nämnd rätt till sammanträdesarvode och justeringsarvode för
sammanträde med kommunfullmäktige under förutsättning att vederbörande
är ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens ordförande, förste vice ordförande och andre vice
ordförande deltar inom ramen för sina uppdrag även i aktiviteter riktade till
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innehavare av dessa uppdrag som anordnas av partiorganisationer eller andra
jämförliga organisationer.
En förtroendevald som innehar uppdrag som ordförande, förste vice
ordförande eller andre vice ordförande i kommunstyrelsen eller ordförande i
respektive nämnd och som av kommunfullmäktige väljs till uppdrag även i
ett annat organ, är för det uppdraget berättigad till ersättning i likhet med
andra förtroendevalda i det organet.
En förtroendevald som genom av kommunfullmäktige beslutade uppdrag
uppbär ett eller flera årsarvoden eller uppdragsarvoden kan aldrig erhålla
årsarvode eller uppdragsarvode som motsvarar mer än 100 procent
av Riksdagsarvodesnämndens fastställda arvode för riksdagsledamöter per
månad.
Rutin för att erhålla årsarvode
§ 22
Årsarvoden utbetalas löpande med en tolftedel per månad utan föregående
begäran från den förtroendevalda.
Uppdragsarvode
§ 23
Med uppdragsarvode avses arvoden som betalas ut till uppdrag som
motsvarar mindre än 40 procent av en heltidsbefattning.
Förtroendevald har rätt till uppdragsarvode med belopp som
kommunfullmäktige har beslutat i dessa bestämmelser. Uppdragsarvodena
framgår av bilaga 1. Förtroendevald som uppbär uppdragsarvode har även
rätt till ersättning för eventuellt förlorad arbetsinkomst, förlorade
pensionsförmåner och förlorade semesterförmåner.
Uppdragsarvodena ska justeras i enlighet med det av
Riksdagsarvodesnämnden fastställda arvodet för riksdagsledamöter.
En förtroendevald som genom av kommunfullmäktige beslutade uppdrag
uppbär ett eller flera årsarvoden eller uppdragsarvoden kan aldrig erhålla
årsarvode eller uppdragsarvode som motsvarar mer än 100 procent
av Riksdagsarvodesnämndens fastställda arvode för riksdagsledamöter per
månad.
Uppdragsarvode för kommunfullmäktiges ordförande
§ 24
Uppdragsarvodet för ordföranden i kommunfullmäktige inkluderar en
generell ersättning för det ansvar och de arbetsuppgifter som följer med
uppdraget. Exempel på arbetsuppgifter är följande.


Sammanträden med kommunfullmäktige



Sammanträdesförberedelser



Deltagande i protokollsjustering för kommunfullmäktige



Regelbundna förvaltningskontakter
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Sammanträden med kommunfullmäktiges presidium



Sammanträden med gruppledarna i kommunfullmäktige



Kontakter med allmänheten i frågor som rör kommunfullmäktiges
verksamhet



Kontakter med andra nämnder/styrelser i frågor som rör
kommunfullmäktiges verksamhet



Deltagande i ceremoniella uppdrag i egenskap av
kommunfullmäktiges ordförande.

Uppdragsarvode för förste och andre vice ordförande i
respektive nämnd, inklusive kommunfullmäktige
§ 25
Uppdragsarvodet för förste och andre vice ordförande i respektive nämnd,
inklusive kommunfullmäktige, inkluderar en generell ersättning för det
ansvar och de arbetsuppgifter som följer med respektive uppdrag. Exempel
på arbetsuppgifter är följande. att ersätta ordföranden vid tillfällig frånvaro.


Ersätta ordföranden vid tillfällig frånvaro, i beredningar och övriga
sammanträdesförberedelser.



Deltaga på kommuncentralt anordnade budgetdagar, vilket innebär
två halvdagar per år.



Justering av den egna nämndens, styrelsens eller utskottets
protokoll.

Utöver sitt uppdragsarvode har förste och andre vice ordförande i respektive
nämnd, inklusive kommunfullmäktige, rätt till sammanträdesarvode för
sammanträde med den egna nämnden samt för andra möten och
överläggningar som de kallas till av ordföranden i respektive nämnd,
inklusive kommunfullmäktige.
Uppdragsarvodet för ordförande och vice ordförande i valnämnden är
dubblerat för valår. Som valår räknas de år det sker allmänna val. till
kommunen, region, riksdagen och EU-parlamentet.
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Uppdragsarvode för kommunstyrelsens arbetsutskotts
ledamöter
§ 26
Uppdragsarvodet för kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter inkluderar
en generell ersättning för det ansvar och de arbetsuppgifter som följer med
uppdraget. Exempel på arbetsuppgifter är sammanträden med
kommunstyrelsens arbetsutskott, övriga sammanträden som arbetsutskottet
fastställer sammanträdesdagar för samt i övrigt förekommande verksamhet
som representant för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Uppdragsarvodet för kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter inkluderar
sammanträdesarvode för de arbetsuppgifter som nämns ovan.
Rutin för att erhålla uppdragsarvode
§ 27
Uppdragsarvoden utbetalas löpande med en tolftedel per månad utan
föregående begäran från den förtroendevalda.
Förtroendevald med årsarvode eller uppdragsarvode som avgår
eller är frånvarande
§ 28
Om förtroendevald som uppbär årsarvode eller uppdragsarvode avgår under
tjänstgöringsperioden, fördelas arvodet mellan den tillträdande och den
avgående förtroendevalde i förhållande till den aktuella tjänstgöringstiden.
Om förtroendevald som uppbär årsarvode eller uppdragsarvode under en
sammanhängande tid som överstiger trettio dagar, på grund av sjukdom,
eller av annan anledning, blir förhindrad att fullgöra sitt uppdrag, ska
arvodet minskas i motsvarande mån. Den förtroendevalde ska omgående
anmäla sjukskrivning till personalavdelningen, löneenheten. Även
friskanmälan ska anmälas för att erhålla arvodet igen. Den förtroendevalde
ansvarar för att samordning sker med försäkringskassan.
Om ersättare har utsetts uppbär denne arvode som motsvarar
tjänstgöringstiden.
Förtroendevald med årsarvode vid föräldraledighet
§ 29
Förtroendevald som har uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, det
vill säga en tjänstgöringsgrad av minst 40 procent av heltid, har vid
föräldraledighet rätt till samma ekonomiska förmåner som enligt lag och
kollektivavtal tillkommer kommunens anställda.
Enligt OPF-KL18 (pensionsavtal för förtroendevalda) ska förtroendevald
med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, det vill säga en
tjänstgöringsgrad av minst 40 procent av heltid, den pensionsgrundande
lönen räknas upp med det avdrag som förtroendevald fått från sitt fasta
arvode med anledning av ledighet med föräldrapenning eller tillfällig
föräldrapenning.
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Kommunfullmäktige avgör hur ersättare ska utses för förtroendevalda som
beviljas ledighet till följd av bestämmelsen i första stycket, § 29.
Ersättning för resekostnader
§ 30
Förtroendevalda har i skälig omfattning rätt till ersättning för resekostnader
så som kommunfullmäktige har beslutat i dessa bestämmelser.
Förtroendevalda har rätt till ersättning för kostnader för resor som har direkt
samband med uppdrag som genererar kan generera ersättning för förlorad
arbetsinkomst enligt § 6.
Ersättning för resekostnader utbetalas för resa med allmänna färdmedel eller
egen bil om avståndet mellan förtroendevalds varaktiga bostad och
sammanträdesplatsen överstiger fem kilometer enkel väg.
Ersättningsberättigad färdväg är den mellan bostaden och platsen för
sammanträdet eller beslutad förrättning.
I de fall förtroendevald bor i en veckobostad på annan ort ska denna bostad
betraktas som ordinarie bostad och ersättning för resa till och från
sammanträde utbetalas, om resor genomförs i omedelbar anslutning till ett
sammanträde. Om den ordinarie bostaden i kommunen besöks under resan
gäller att den ersättningsberättigade färdvägen är sträckan mellan hemmet
och sammanträdesplatsen. Förtroendevald ska följa kommunens resepolicy
vid val av färdsätt.
Resor för årsarvoderade förtroendevalda mellan bostad och egen förvaltning,
när den förtroendevalde utför sådana uppgifter som enligt § 21 inkluderas i
årsarvodet, ska däremot betraktas som resor till och från arbetet och utgör
inte grund för ersättning från kommunen.
Traktamente
Vid förrättningar, det vill säga när uppdrag fullgörs på annat ställe än
tjänstestället, erhålls ersättning för resekostnader med allmänna färdmedel,
eller för egen bil, samt traktamente.
Rutin för att erhålla ersättning för resekostnader
§ 31
Förtroendevald ska själv varje månad begära ersättning för resekostnader.
Bilersättning utbetalas enligt kommunens bilersättningsavtal (BIA).
Traktamente utbetalas enligt de grunder som framgår av traktamentsavtalet
(TRAKT 04).
Övriga kostnader
§ 32
För andra kostnader än vad som avses i dessa bestämmelser betalas
ersättning om den förtroendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat för
dessa kostnader.
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Kommunal pension
§ 33
PBF
För heltidspolitiker med en tjänstgöringsgrad på 40 procent eller mer, valda
före år 2014, gäller pensionsbestämmelserna PBF (Pensionsbestämmelser
för förtroendevalda). För mer information se de av kommunfullmäktige
antagna pensionsbestämmelserna.
OPF-KL
För övriga förtroendevalda gäller pensionsbestämmelserna OPF-KL
(Omställningsstöd och pensionsbestämmelser för förtroendevalda –
Kommun och Landsting). Bestämmelserna tillämpas på förtroendevalda som
väljs för första gången i samband med valet år 2014, eller senare, och som i
tidigare uppdrag inte omfattats av pensionsbestämmelserna PBF, PRF eller
andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
Den pensionsgrundande inkomsten beräknas per kalenderår och utgörs av
den förtroendevaldas årsarvode, sammanträdesarvode och andra i det
pensionsgrundande uppdraget/uppdragen utgivna kontanta ersättningar.
I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut
till förtroendevald för förlorad arbetsinkomst, förlorad semesterförmån,
förlorad tjänstepensionsförmån, ersättning som utgör traktamente eller
kostnadsersättning. För mer information se de av kommunfullmäktige
antagna pensionsbestämmelserna.
Rutin för att erhålla kommunal pension
§ 34
Kommunal pension utbetalas i enlighet med gällande pensionsbestämmelser.
Försäkringsskydd
§ 35
I respektive pensionsbestämmelse finns bestämmelser om försäkringsskydd.
Tolkning
§ 36
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av
kommunstyrelsens personalutskott arbetsutskott.
Kommunledningsförvaltningen fastställer de rutiner och formkrav som ska
tillämpas vid begäran om ersättning enligt dessa bestämmelser.
Denna kommunala författning ersätter författningen 2015:18
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Bilaga 1
Årsarvodet till kommunstyrelsens ordförande fastställs till 100 procent av
det vid varje särskilt tillfälle av Riksdagsarvodesnämnden fastställda arvodet
för riksdagsledamöter. Tjänstgöringsgraden ska anses motsvara 100 procent
av en heltidsbefattning. I förteckningen anges arvodena uttryckta i procent
av kommunstyrelsens ordförandes Riksdagsarvodesnämndens fastställda
arvode för riksdagsledamöter. Siffrorna inom parentes anger vilken procent
av en heltidsbefattning som tjänstgöringsgraden ska anses motsvara.

Organ

Ordförande

Vice
ordförande,
förste vice
ordförande

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges
valberedning

10,8

1,4

1,4

1,4

0,5

0,5

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Kommunstyrelsens
utskott för stöd och
service
Kommunstyrelsens
utskott för social
hållbarhet
Barn- och utbildningsnämnden

100 (100)

86 (100)

81 (100)

Andre vice
ordförande

0,9*
18

18 (40)

4,5

4,5

-

-

-

54 (60)

7,2

7,2

Byggnadsnämnden
Kompetens- och
arbetslivsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Samhällsskydd
Mellersta Skaraborg

27 (40)

4,5

4,5

31,5 (40)

4,5

4,5

27 (40)

4,5

4.5

18 (40)

4,5

Socialnämnden
Valnämnden

54 (60)
0,9 (1,8
under valår)

9
0,4 (0,8
under valår)

Kommunrevisionen

18

7,2

Lekmannarevisor

Övriga
ledamöter

9

4,5
3**

Överförmyndaren
13
6,8
*Uppdragsarvode utbetalas till ledamöter i kommunstyrelsen som inte uppbär
heltidsarvode
**Utgör en engångssumma för utfört uppdrag och utbetalas efter räkenskapsårets slut i
samband med inlämning av granskningsrapport.
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Regler för kommunalt partistöd
Antaget av kommunfullmäktige den 26 oktober 2015
Gäller från och med den 1 januari 2016

Kommunalt partistöd
I kommunallagen (1991:900) (2017:725) finns de grundläggande
bestämmelserna om kommunalt partistöd. I Falköpings kommun ska
därutöver följande gälla.
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§1
Syfte
Det lokala partistödet syftar till att stärka de politiska partiernas ställning i
den kommunala demokratin.

§2
Rätt till partistöd
Det lokala partistödet i Falköpings kommun utgår till politiska partier som
är representerade i kommunfullmäktige. Ett parti är representerat om det har
fått mandat i kommunfullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd
enligt 14 kap. vallagen (2005:837). Partistöd får bara ges till ett parti som är
en juridisk person. Partistöd får ges till de politiska partier som är
representerade i fullmäktige och som är juridiska personer.

§3
Grundstöd och mandatstöd
Partistödet består av
- ett grundstöd, som uppgår till 40 000 kronor per parti och år, samt
- ett mandatstöd, som uppgår till 15 176 kronor per mandat och år.
- ett grundstöd, som uppgår till en riksdagsledamots månatliga
grundarvode, per parti och år.
- ett mandatstöd, som uppgår till 25 % av en riksdagsledamots
månatliga grundarvode, per mandat och år.

§4
Fördelning av partistöd
Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av kommunfullmäktige en gång
per år. Upphör ett parti att vara representerat under ett verksamhetsår ska
partistödet upphöra för kommande verksamhetsår.
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilket en vald
ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). Om ett mandat i
kommunfullmäktige blir vakant, det vill säga att det inte längre finns
valbara kandidater enligt 14 kap. vallagen (2005:837), upphör mandatstödet
som är kopplat till det mandatet vid kommande fördelning av partistöd.

§5
Redovisning och granskning
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning och en
granskningsrapport. Redovisningen ska visa ge en rättvisande bild av hur
partistödet har använts. för att stärka partiets ställning i den kommunala
demokratin. Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december.
En av mottagaren partiet utsedd särskild granskare ska granska om
redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren partistödet har
använts. har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen
Granskningsrapporten ska bifogas redovisningen.
Redovisningen och granskningsrapporten ska lämnas in till
kommunstyrelsen senast den 30 juni året efter stödet betalats ut.

§6
Årlig utbetalning
Partistöd betalas ut årligen i förskott efter beslut av kommunfullmäktige.
Efter att kommunfullmäktige beslutat vilka partier som ska få partistöd för
kommande år betalas stödet ut i två lika stora delar i januari och juli månad.
Har redovisning och granskningsrapport enligt 5 § inte lämnats in till
kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för
nästkommande år.

_______________________________________________________________

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Jacob Kahrs
den 25 maj 2022 10:49
kommunen@falkoping.se
Entledigad position som ersättare

Hej,
Jag, Jacob Kahrs önskar bli entledigad min position som ersättare i tekniska nämnden snarast.
Skickat från min iPad
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Socialnämnden

§ 46

2022-05-25

Dnr 2022/00063

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 1, 2022
Socialnämndens beslut
1 Socialnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av ej verkställda
gynnande beslut för kvartal 1, perioden 2022-01-01 till och med 2022-0430.
2 Socialnämnden beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige
och kommunens revisorer.
Bakgrund
Socialnämnden har sedan den 1 juli 2006 en rapporteringsskyldighet enligt
kapitel 16 § 6f Socialtjänstlagen (Sol). Rapporteringen gäller ej verkställda
gynnande beslut enligt kapitel 4 §1 Sol. Vidare har socialnämnden sedan den
1 juli 2008 en skyldighet enligt 28 f-h §§ LSS att rapportera beslut om
bistånd enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader eller där avbrott
i verkställigheten överstiger tre månader. Rapporten ska ske till inspektionen
för vård och omsorg (IVO) som ansvarar för tillsynen gällande dessa beslut.
Till kommunfullmäktige och kommunens revisorer ska socialnämnden en
gång per kvartal lämna en statistikrapport över antalet gynnande beslut enligt
kapitel 4 §1 Sol som inte verkställts inom tre månader från dagen för
respektive beslut eller om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt
inom tre månader. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd besluten avser
och hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Det ska
framgå hur stor del av besluten som gäller kvinnor respektive män.
Beslutsunderlag
 Socialnämndens arbetsutskott, SNAU § 148/2022
 Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2022-04-26
 Rapport över de beslut som rapporterats till IVO.

Paragrafen skickas till
Kommunrevisionen
Kommunfullmäktige

1 (1)

2022-04-25

Sammanställning av pågående ej verkställda beslut kvartal 1 2022, IFO
Kön

Typ av
bistånd/
insats

Beslutet

Beslutsdatum

LSS FUNK - 9§9
Bostad för vuxna i
form av
servicebostad

210324

LSS FUNK - 9§9
Bostad för vuxna i
form av
servicebostad

210324

LSS FUNK - 9§9
Bostad för vuxna i
form av
gruppbostad

210525

LSS FUNK - 9§9
Bostad för vuxna i
form av
gruppbostad

210618

Dröjsmålet

Avbrott
Datum

Datum
för
erbjuda
nden

220317

Verkställt
Datum

Delvis
verkställd

Har
kompenserande
insats erbjudits

Ja, boendestöd

Avslutad
utan
verkställighet
Datum

1. Huvudskäl
till ej verkställt
beslut
(Välj antingen
Hos kommunen,
Utanför
kommunen eller
Den enskilde)
Hos kommunen
- Saknar plats

Man

Kvinna

Kvinna

Man

Ja, Daglig
verksamhet
200615,
Ledsagarservice
190906 7 tim/v,
Korttidsvistelse
utanför hemmet
211101,
2 dygn/månad
Ja, daglig
verksamhet
081102,
ledsagarservice
201001 3 tim/v,
Hemtjänst 990621
Hög omfattning,
Trygghetslarm
211209.

Hos den
enskilde - Har
specifika
önskemål om
boende/områden
/personal/utförar
e/verksamhet/up
pstart
Hos kommunen
- Saknar plats

Hos kommunen
- Saknar plats

Dröjsmål
relaterat
till covid19? Om ja
finns kryss
i rutan (x)

Förtydligande kommentar att
använda vid behov

2022-04-25
LSS FUNK - 9§9
Bostad för vuxna i
form av
gruppbostad

210920

220101

LSS FUNK - 9§9
Bostad för vuxna i
form av
gruppbostad

210921

LSS FUNK - 9§9
Bostad för vuxna i
form av
gruppbostad

211123

LSS FUNK - 9§9
Bostad för vuxna i
form av
gruppbostad

211125

LSS FUNK - 9§9
Bostad för vuxna i
form av
servicebostad

211125

LSS FUNK 9§10 Daglig
verksamhet

201029

211222

LSS FUNK 9§10 Daglig
verksamhet

111020

210825

Daglig
verksamhet
210601.

Hos kommunen
- Saknar plats

Man
Korttidsvistelse
190501 8
dygn/mån,
Korttidstillsyn
140616, Daglig
verksamhet
210614
Korttidstillsyn
100816. Går även
på internat sedan
flera år tillbaka
med
inackordering.
Klar sommaren 22
Korttidstillsyn
140801,
Korttidsvistelse
200601 8
dygn/mån.
Daglig
verksamhet
190601.

Kvinna

Man

Kvinna

220408

Hos kommunen
- Saknar plats

Brukaren flyttar med sin familj till en
annan kommun och önskar därför inte
insatsen i Falköpings kommun längre.

Hos kommunen
- Saknar plats

Hos kommunen
- Saknar plats

Hos kommunen
- Saknar plats

Kvinna
210305,
210310,
210329,
210512,
220225

Hos den
enskilde Annat. Se
förklaring.

Kvinna

Kvinna

Hos den
enskilde Annat. Se
förklaring.

Har haft större motivation till
sysselsättning genom Lärcenter
(komvux), har studerat enstaka kurser
(ej godkänd). Senaste kurs avslutades
efter höstterminen 2021. Därefter ingen
sysselsättning trots erbjudanden utifrån
egna önskemål. Svårigheter att komma i
kontakt med brukaren.
Pga omständigheter på hemmaplan.
VAB, egen sjukfrånvaro, anhörigas
bortgång, stress över ekonomin m.m.

2022-04-25
LSS FUNK 9§10 Daglig
verksamhet

180827

200424

181017,
200117,
200423,
211006,
211207

Ja,
Ledsagarservice
191001, 12 tim/v

LSS FUNK 9§10 Daglig
verksamhet

090430

210310

220331,
1 dag/månad

Boende vuxna
150513

LSS FUNK 9§10 Daglig
verksamhet

190101

211029

220113, 1
av 5 dagar

211007 besök på
"Träffpunkten" för
möjlighet till
social samvaro
(kommunal
fritidsverksamhet
dagtid/kväll).
Ledsagarservice
200101, 10 tim/v.

LSS FUNK 9§10 Daglig
verksamhet

141006

LSS FUNK - 9§3
Ledsagarservice

201029

Kvinna

Hos den
enskilde Hälsotillståndet
är/har varit ett
hinder
merparten av
väntetiden
Hos den
enskilde Hälsotillståndet
är/har varit ett
hinder
merparten av
väntetiden

x

Omständigheter i hemlivet, ekonomi,
behov av att specifik ledsagare till och
från sysselsättningen, kan ej åka
kollektivt eller taxi.

Brukaren kommer iväg till sin
sysselsättning vid fåtal tillfällen,
boendepersonal försöker motivera
honom och följer denne till sysselsättningen.

Man

Man
210826

151119,
190509

Kvinna

Man

211007

Hos den
enskilde - Har
specifika
önskemål om
boende/områden
/personal/utförar
e/verksamhet/up
pstart (ange
förklaring i
kommentar)
Hos den
enskilde Hälsotillståndet
är/har varit ett
hinder
merparten av
väntetiden
Hos den
enskilde - Har
specifika
önskemål om
boende/områden
/personal/utförar
e/verksamhet/up
pstart (ange
förklaring i
kommentar)

Återkommande bristande motivation för
sin sysselsättning, svårigheter kring
dygnsrytm.

x

Över tid haft svårigheter att komma iväg
till sysselsättning, med oregelbunden
närvaro. Pga inre/yttre omständigheter.

x

Avböjde fram till november 2021.
Därefter påbörjades rekrytering åter
igen.

2022-04-25
LSS FUNK 9§10 Daglig
verksamhet

200302

210823

LSS FUNK 9§10 Daglig
verksamhet

200601

220209

LSS FUNK 9§10 Daglig
verksamhet

210617

220204

LSS FUNK 9§10 Daglig
verksamhet

200601

201204

LSS FUNK - 9§3
Ledsagarservice

201029

211007

LSS FUNK 9§7 Korttidstillsyn

210205

LSS FUNK - 9§7
Korttidstillsyn

200201

210222

LSS FUNK - 9§3
Ledsagarservice

201001

211007

LSS FUNK - 9§2
Personlig assistans

210610

220325

Man

Kvinna

Kvinna

Man

Man
211102

Man

Man

Man

Man

211124

Hos den
enskilde Annat. Se
förklaring.
Hos den
enskilde Annat. Se
förklaring.
Hos den
enskilde Annat. Se
förklaring.
Hos den
enskilde Annat. Se
förklaring.
Hos den
enskilde Annat. Se
förklaring.
Vårdnadshavare
meddelar att
brukaren inte
längre är i behov
av insatsen.
Hos den
enskilde Annat. Se
förklaring.
Hos den
enskilde Annat. Se
förklaring.
Hos kommunen
Personalrelatera
de skäl (ex. stor
omsättning,
långvarig
sjukdom,
rekryteringsprob
lem,
arbetsmiljöprobl
em)

Den enskilde är tveksam till beviljad
insats.

x

Utvandrad 2022-02-09. Vistades under
större delen av insatsens tid i hemlandet.

x

Är rädd för smittspridning.

x

x

Rädd för smittspridningen men heller
inte särskilt intresserad av att starta upp
daglig verksamhet. Svarade ej på sms
och meddelade ej att han bytt nummer.
Avvaktade på grund av pandemin.

x

Är rädd för smittspridning.

x

Är rädd för smittspridning.

Barnet vistades på sjukhus och
rekryteringen påbörjades direkt innan
sommaren 2021 men då det efterfrågades 12 tillsvidareanställda och 4
vikarier som alla skulle gå minst 2
veckor på sjukhuset bredvidgång samt
utföra 2 praktiska prov innan
egenvårdsbeslut kunde skrivas ut så tog
det fram till mars 2022 innan alla var
färdiga. Snabbare än så var ej möjligt.

2022-04-25

Kvinna
Kvinna

Man

Kvinna

Man

SOL FUNK Funktionshindero
msorg Ledsagning

210110

220316

SoL IFO Kontaktfamilj

211011

SoL IFO Öppenvårdsverksa
mhet (inkl.
familjebehandland
e insatser)
SoL IFO Kontaktfamilj

210203

210630

210324

210922

SoL IFO Kontaktfamilj

210303

Stödkontakt till
förälder via
familjepedagog
fram till mars
2022

210510

Hos den
enskilde –
tackar nej till
insats.

Hos kommunen
Personalrelatera
de skäl (ex. stor
omsättning,
långvarig
sjukdom,
rekryteringsprob
lem,
arbetsmiljöprobl
em)
Hos kommunen
- Ny utredning
pågår/kommune
n utreder den
enskildes förslag
Hos den
enskilde Annat. Se
förklaring.
Hos den
enskilde –
tackar nej till
insats.

Familjen har vid minst två tillfällen
under beslutsperioden erbjudits
ledsagare (senast december 2021) . Vid
kontakt efter att beslutet gått ut 202202-28 tackar brukaren nej till insatsen.

Relationerna inom familjen har
förbättrats och behov finns inte längre
av insatsen.
Tackar nej till föreslagen kontaktfamilj
då de har kännedom om denna familj.
Önskar fortfarande kontaktfamilj till
barnet.

Fonder och Stiftelser
Anders och Estrid Nilssons donationsfond för socialt arbete

Klicka här för att ändra format

Fonder och Stiftelser
Anders och Estrid Nilssons donationsfond för socialt arbete

Klicka här för att ändra format

Fonder och Stiftelser
Anders och Estrid Nilssons donationsfond för socialt arbete
Anders och Estrid Nilssons donationsfond
för socialt arbete

Finns nu ej i kommunens
sammanställning.

Klicka här för att ändra format

Fonder och Stiftelser
Anders och Estrid Nilssons donationsfond för socialt arbete

Klicka här för att ändra format

Fonder och Stiftelser
Anders och Estrid Nilssons donationsfond för socialt arbete

Klicka här för att ändra format

Fonder och Stiftelser
Anders och Estrid Nilssons donationsfond för socialt arbete

Klicka här för att ändra format

Fonder och Stiftelser
Anders och Estrid Nilssons donationsfond för socialt arbete

Klicka här för att ändra format

Fonder och Stiftelser
Anders och Estrid Nilssons donationsfond för socialt arbete

Klicka här för att ändra format

Fonder och Stiftelser
Anders och Estrid Nilssons donationsfond för socialt arbete

Klicka här för att ändra format

Fonder och Stiftelser
Anders och Estrid Nilssons donationsfond för socialt arbete

Klicka här för att ändra format
Fanns ca 18 tkr år 2004

Fonder och Stiftelser
Anders och Estrid Nilssons donationsfond för socialt arbete

Klicka här för att ändra format
Kapitalet utdelades 2005-2008

Fonder och Stiftelser
Anders och Estrid Nilssons donationsfond för socialt arbete
• Kommunen försökt sammanlägga de 10 till Fonderna till en fond för Sociala ändamål (Nr 200)
• Vad gäller den 10:e fonden, Anders och Estrid Nilssons donationsfond för socialt arbete så har utdelning skett
av kapitalet. Utdelning har skett 2004,2006, 2007 och sista gången 2008, tot 19 155 kr.
• Förslagsvis sammankallas styrelsen som beslutar att fondens kapital är utdelat sin helhet enligt kommunens
utredning och fonden upphör därmed.

Klicka här för att ändra format

• Stäms av med Kommunens och Stiftelsernas revisorer.
• Meddela kommunens kansli, Valberedning och KF

