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Förslag till beslut 
 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om följande finansiella mål: 

 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.  

 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.   

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att skattesatsen på 21,95 ska vara oförändrad 

under år 2022. 

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna driftsbudgeten för år 2022 och plan 2023-

2024. 

4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna investeringsbudgeten för år 2022 och plan 

2023-2026. 

5. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna resultatbudget, balansbudget och 

finansieringsbudget för år 2022 och plan 2023-2024. 

6. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delegera till kommunstyrelsen att följa upp 2022 års 

löneöversyn och vid behov utfördela avsatta centrala medel för löneöversyn till nämnderna. 

7. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delegera till kommunstyrelsen att besluta om 

användning och fördelning av centrala budgetpotter, tillfällig budgetpott för oförutsett, strategiska 

utvecklingsmedel, utredning lokalbehov samt utredning driftkostnader MEX/fastigheter. 

8. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen och nämnderna i uppdrag att ta 

fram verksamhetsplan för år 2022-2024 med verksamhetsmål och verksamhetsbudget utifrån fastställd 

budgetram.   

9. 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. 

10. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomlysa 

re/löpande investeringsbudgeten. Uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen under år 2022. Till 

budgetprocessen för år 2023-2025 ska underlag för periodens re/löpande investeringar presenteras samt 

till budgetprocess för år 2024-2026 ska nytt förslag på re/löpande investeringar tas fram. 
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En hållbar framtid för Falköpings kommun
År 2020 och 2021 har för många varit utmanande år 

där den globala pandemin har medfört mycket li-

dande, oro och frustration. Hoppet om en ljusare tid 

bortom pandemin växer sig dock allt starkare. Den 

omfattande vaccineringen möjliggör lättade restrikt-

ioner och vi återgår sakta men säkert till det liv vi 

hade före pandemin.  

Det ekonomiska läget ser betydligt ljusare ut än vad 

det gjorde för ett år sedan. Den stora arbetslöshet 

med minskning av skatteintäkter som följd som Sve-

riges kommuner och regioner prognostiserade har 

inte slagit in, och SKRs prognoser är nu mycket mer 

positiva. Detta innebär att kommunens ekonomi ser 

starkare ut och vi har därför möjligheten att göra ett 

antal politiska satsningar.  

Den enskilt största satsningen i vår budget går till 

barn- och utbildning, och den är en fortsättning på 

de satsningar vi gjort i budgetarna för både år 2020 

och 2021. Skolan är avgörande för att alla barn, oav-

sett bakgrund, ska få goda chanser att förverkliga 

sina drömmar. I den formas även morgondagens 

kompetensförsörjning och därför behöver det ges 

goda möjligheter att skapa fler trygga och självstän-

diga individer. Majoriteten är fast besluten att ge 

våra förskolor och skolor bästa möjliga förutsätt-

ningar även år 2022, och skjuter därför till 5,0 miljo-

ner för att komma till rätta med det underskott som 

nämnden har haft sedan många år tillbaka och gör 

samtidigt en riktad satsning på förskolan och grund-

skolan om 10 miljoner. Båda dessa satsningar är per-

manenta tillskott vilket skapar förutsägbarhet och 

långsiktighet.  

Pandemin har slagit särskilt hårt mot våra äldre invå-

nare. Det är därför viktigt att fokusera på att bryta 

den ofrivilliga ensamheten och skapa fler aktiviteter 

som ger mervärde för målgruppen. Vi väljer därför 

att göra en satsning om 2,0 miljoner till en förstärk-

ning av den öppna dagverksamheten för äldre.  

Falköpings kommun ska ha ett av Sveriges bästa nä-

ringslivsklimat. Växande och välmående företag läg-

ger grunden för en trygg välfärd och en attraktiv 

kommun även i framtiden. När fler företagare finner 

det attraktivt att satsa i vår kommun, ger det möjlig-

het för fler invånare att få jobb och det medför också 

att färre invånare riskerar att hamna i bidragsbero-

ende och utanförskap. Fortfarande står alltför många 

människor långt ifrån arbetsmarknaden i vår kom-

mun och det ställer krav på att kommunen har en 

tydlig lokal arbetslinje. Vi tillför därför 5,0 miljoner 

för att kunna genomföra arbetsmarknadsåtgärder 

med syfte att få fler i egen försörjning och färre med 

ekonomiskt bistånd.  

Med en ny och ambitiös klimatstrategi på plats ökar 

vi nu tempot för att nå målet att Falköping ska vara 

en fossilfri kommun år 2030. Det är helt nödvändigt 

att vi fortsätter ta vårt ansvar för att nå de globala 

målen och respektive nämnd ska nu genomföra om-

ställningar i sina verksamheter för att bidra till att 

uppnå målet. Vi ser ett behov av att kunna ha bra 

verktyg för att mäta och följa upp våra utsläpps-

minskningar och avsätter därför ekonomiska resurser 

för att ta fram detta tillsammans med en koldioxid-

budget. Därutöver skjuter vi till medel för att stötta 

och samordna genomförandet av klimatstrategin. 

Sammantaget görs en förstärkning av det centrala 

klimatarbetet med 1,2 miljoner kronor. 

Hela Falköpings kommun ska leva, det är viktigt för 

vår oss i den politiska majoriteten! Det gäller såväl 

tillgången på kommunal service i form av exempel-

vis förskola och skola, som betydelsen av det finns 

en stor gemenskap och stolthet över den ort eller 

bygd vi lever i. Vi vill därför förstärka arbetet med 

områdesbaserad utveckling och skjuter till 1 miljon 

för att arbeta med detta i hela kommunen. Därtill ser 

vi ett behov av att lyfta nivån på gestaltning och ut-

smyckning runt om i våra tätorter och avsätter 1,0 

miljon för detta. 

Falköpings kommun ska vara en fantastisk plats att 

leva, bo och verka på. Det är en känsla vi skapar till-

sammans. Vi i den politiska majoriteten fortsätter 

med denna budget att visa på ett tryggt ledarskap, 

ordning i ekonomin och ett miljö- och klimatarbete 

på frammarsch.  

En kommun – vår kommun – är dock så oändligt 

mycket mer än en plats och geografisk yta. Den är 

lager på lager av historia, nutid och planer för fram-

tiden. Den är resultatet av många generationers ar-

bete, strävan och drömmar. Vår kommun är alla 

människor som levt i den, alla som bor i den i dag 

och alla de som ska komma. Vår uppgift är att fort-

sätta skapa en hållbar framtid för Falköpings kom-

mun.  

 

Adam Johansson (M) 

Karola Svensson (C) 

Dan Hovskär (KD) 

Annika Carp (L) 

Erik Kyrkander (V) 

Camilla Funke (MP) 
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Inledning
syfte 

Falköpings kommuns flerårsplan för år 2022-2024 

tas fram enligt gällande riktlinjer för ekonomi- och 

verksamhetsstyrning. Syftet med flerårsplanen är att 

fungera som ett verktyg för nämnder och medbor-

gare hur Falköpings kommun fördelar resurser och 

ramar till verksamhet och mål för kommande tre 

åren. 

Flerårsrapporten ska ta sin utgångspunkt i kommu-

nen som helhet, men där varje nämnd har ansvar att 

bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål. 

Varje nämnd ska utifrån flerårsplanen för år 2022-

2024 ta fram verksamhetsplaner där de övergripande 

målen bryts ner till nämndsnivå samt uppföra verk-

samhetsbudget utifrån de ramar som antas i flerårs-

planen. 

Flerårsplan och budget ska användas av kommunens 

verksamheter men också av kommuninvånare och 

aktörer som vill verka i Falköpings kommun. När 

Falköpings kommun eller Falköping skrivs i doku-

mentet menas den geografiska ytan och när kommu-

nens verksamheter eller kommunen används relate-

rar detta till Falköpings kommun som organisation. 

kommunens uppdrag 

Falköpings kommun har ansvar för viktiga samhälls-

funktioner som en del av den service som samhället 

ger till sina medborgare. Kommunens verksamheter 

styrs till stor del av kommunallagens bestämmelser 

där det framkommer att den ansvarar för barnom-

sorg, utbildning, socialtjänst och äldrevård liksom 

ansvaret för byggande av bostäder, hälsoskydd, mil-

jöskydd och räddningstjänst. Centralt i kommunalla-

gen är att kommunen genom sitt självstyre får be-

stämma vad den ska arbeta med och i vilken omfatt-

ning, men allt måste ta sin utgångspunkt i att kom-

munen är till för medborgaren. Syftet är att omsätta 

och nå nationella krav, statliga och kommunala mål. 

Kommunen som huvudman fördelar olika ansvarom-

råden tillsammans med budget ut till nämnderna.  

organisation 

Förutom traditionell kommunal förvaltningsform be-

drivs kommunal verksamhet även i annan juridisk 

form. Falköpings kommun äger 100 procent av Fal-

köpings Hyresbostäder AB och Ekehagens Forn-

tidsby AB. 

Dessutom äger kommunen 49 procent av Falbyg-

dens Bredband AB, resterande 51 procent ägs av 

Solör Bioenergi AB. 

 

 

  

 

KOMMUNAL VERKSAMHET I ANNAN JURIDISK FORM 

 Skaraborgs kommunalförbund 
 

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

 

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

 

 Kommunalförbundet Skaraborgsvatten 
(Falköping, Skara och Skövde) 
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Vision, mål och styrning 
kommunens vision – Det goda livet 

Det Goda Livet är kommunens vision om det håll-

bara samhället, ett samhälle i balans och harmoni, 

även för kommande generationer. Det Goda Livet 

bygger på allas lika värde och på samhällsaktiva in-

vånare. Livskvalitetsfrågorna värnas för att öka väl-

befinnandet och trivseln för invånarna i Falköpings 

kommun.  

 

Det finns tydliga kopplingar mellan delaktighet, in-

flytande och hälsa. När enskilda individer och grup-

per får möjlighet att påverka sin livskvalitet och ut-

vecklingen av samhället i stort, uppstår en känsla av 

medskapande som bidrar till meningsfullhet. Me-

ningsfullhet är avgörande för att skapa det goda livet 

för Falköpings kommuns invånare.  Falköping tar 

ansvar för en gemensam framtid och en hållbar ut-

veckling. Kommunen vill skapa det goda livet för 

kommunens invånare och för kommande generat-

ioner.    

Viljan är att driva en förändringsprocess där kom-

munen går före i utvecklingen av ett hållbart sam-

hälle, där naturens och de mänskliga resurserna an-

vänds medvetet och balanserat. Ekologin sätter ra-

marna och villkoren med planetens absoluta gränser, 

ekosystem och naturens resurser. Ekonomin är ett 

medel för att skapa social hållbarhet. Det är själva 

målsättningen med det dynamiska och rättvisa sam-

hället där de mänskliga behoven uppfylls. Kommu-

nen ser ett tydligt samband mellan hållbara sats-

ningar och den lokala utvecklingen.  Falköping ska 

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

och i framtiden. Kommunen som organisation är till 

för Falköpingsborna och strävar efter att alla ska be-

handlas rättvist och lika, att relationer kännetecknas 

av öppenhet, respekt och ett gott bemötande, att 

goda resultat uppnås genom effektivitet, tillit och 

samverkan.   

agenda 2030 

Kommunens vision om det goda livet, med de tre 

hållbarhetsdimensionerna, samt de prioriterade må-

len hänger tätt ihop med FNs Agenda 2030.  

Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar ut-

veckling. Dessa syftar till att utrota fattigdomen, 

stoppa klimatförändringarna samt skapa trygga och 

fredliga samhällen. Genom att koppla de globala 

målens ikoner till kommunens övergripande mål 

stärks styrkedjan. Agendan ska tillsammans med 

kommunens övergripande mål, det lokala målet om 

fossilfrihet år 2030 samt kommunens klimatstrategi 

vara styrande för att kommunen långsiktigt ska 

kunna leverera välfärd till invånarna. 

 

Arbetet med att utveckla kommunens arbete med 

hjälp av Agenda 2030 fortsätter. Flera av de utma-

ningar kommunen ställs inför är komplexa och agen-

dan kan vara ett verktyg för att sortera, prioritera 

hitta synergieffekter och följa upp resultatet av det 

arbete kommunen gör. 

politisk prioritering 

I förarbetet till flerårsplan för år 2022-2024 har den 

styrande politiska majoriteten identifierat följande 

fokusområden: 

 Arbetsmarknad 

 Digitalisering 

 Klimat 

 Trygghet 
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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 

Ett socialt hållbart Falköping utgår från 

alla människors lika värde och mänskliga 

rättigheter och skapas tillsammans med 

kommuninvånarna. Det handlar om att bygga ett 

långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där alla 

invånare ska känna respekt och delaktighet, ha in-

flytande i samhället och ha resurser att styra över 

ekonomi, arbete, bostad, utbildning, kultur, rekreat-

ion, hälsa, trygghet och sociala nätverk. Ett sam-

hälle med öppna och toleranta invånare möjliggör 

nya möten mellan invånare med skilda bakgrunder, 

erfarenheter och referensramar som är nödvändiga 

för den socialt hållbara samhällsutvecklingen. 

Medborgardialog är av central betydelse i kommu-

nens arbete med de övergripande målen och mot 

visionen Det goda livet i Falköping. Genom att 

skapa arenor för dialog kan invånare medskapa 

framtidens hållbara kommun och vara en del av 

samhällsgemenskapen och utvecklingen. För att alla 

ska känna att de är en del av samhället och kan ut-

öva sitt medborgarskap förutsätts i allt högre grad 

också en digital delaktighet.  

Med delaktighet följer en ökad trygghet. Den fak-

tiska och den upplevda tryggheten skapas genom 

möten mellan människor och när relationer byggs. 

Det är ett ansvar som delas av alla i Falköpings 

kommun. En förutsättning för att uppnå visionen av 

Det goda livet är att Falköpings kommun är en 

trygg plats att leva och bo på. Social hållbarhet ska 

ge alla invånare lika möjligheter till en god livs-

miljö. 

Förebyggande insatser barn och unga 

I arbetet med social hållbarhet ska förebyggande in-

satser för barn och unga prioriteras. Det handlar om 

tidiga insatser och ett långsiktigt perspektiv för att 

kommunen ska växa och utvecklas. Det görs genom 

satsningar på verksamheter för barn och unga där 

socioekonomiska faktorer beaktas. Alla barn och 

unga som lever och verkar i kommunen ska känna 

sig delaktiga i och medansvariga för samhällsut-

vecklingen. Kommunen ska skapa förutsättningar 

för ett socialt hållbart Falköping genom samverkan 

både internt och externt. Det innebär att kommunen 

ska ha en fungerande och flexibel struktur för att 

samarbeta med och stödja nätverk, civilsamhället 

och föreningsliv. Ledorden är framåtanda, mångfald 

och öppenhet i nätverk och föreningar. 

 

Fullföljda studier och etablering på arbetsmark-
naden 

Kommuninvånares inträde på arbetsmarknaden är 

avgörande för en hållbar arbetsmarknad och ett so-

cialt hållbart samhälle. I en alltmer komplex värld 

som genomgår snabba förändringar blir kompetens-

kapitalet allt mer betydelsefullt. Kommunen ska 

vara en motor som bidrar till att skapa goda förut-

sättningar för en långsiktig och framgångsrik verk-

samhet för utbildning och etablering på arbetsmark-

naden. Det handlar om insatser för att stödja ett 

ökat arbetsdeltagande med betoning på fullföljda 

studier och livslångt lärande. Utbildning är den vik-

tigaste investeringen samhället kan göra för en indi-

vid. Med utbildning och möjlighet till egen försörj-

ning kommer också en mer jämlik hälsa vilket har 

stor betydelse för en hållbar samhällsutveckling.  

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-1-ingen-fattigdom
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-2-ingen-hunger
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen
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Kommunen ska verka för att fler ska komma i ar-

bete och nå egen försörjning. Arbetslösheten i Fal-

köpings kommun är idag relativt hög med framför 

allt en stor grupp långtidsarbetslösa. Det är nödvän-

digt att utgå från individens behov och förutsätt-

ningar samt att ha en fungerande samverkan mellan 

kommun och näringsliv för att matchning mellan 

invånare utbildning och arbetsgivare ska kunna ske. 

Kommunen ska främja utveckling av nya samver-

kansformer mellan de olika aktörerna utifrån befint-

liga arbetsmarknadspolitiska insatser, systematiskt 

utvärdera effekter av insatser och arbeta för förbätt-

ringar genom att skapa nya initiativ.  
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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 in-
vånare känner stolthet och trygghet 

För att stärka attraktiviteten är det avgö-

rande att kommunen är en bra plats att bo, 

verka och leva på. En god boendemiljö 

med tillgång till fina naturvärden och attraktiva mil-

jöer ökar Falköpings kommuns attraktionskraft. Fal-

köpings kommun har under tiotalet år ökat sin be-

folkning. Denna utveckling ska fortsätta.  

Ett attraktivare Falköping handlar om kommunens 

möjligheter att stärka sin position och bli intressant 

för invånare, näringsliv och civilsamhället. Kommu-

nen ska vara i framkant och i ständig rörelse och 

samtidigt förstärka det som är unikt för Falköping. 

En kommun med egen växtkraft där invånare trivs, 

utvecklas och känner stolthet.  

Kommunen vinner på att samverka, skapa nätverk 

och mötesplatser, både internt och externt mellan 

olika aktörer i samhället. Kommuninvånare rör sig 

mellan olika platser i sitt arbetsliv och på sin fritid 

vilket sällan begränsar sig till en enda kommun. En 

kommun som samverkar väl blir därför en attrakti-

vare kommun och genom ett rikt kulturliv kan kom-

muninvånarnas livskvalitet stärkas. 

Det handlar också om fokus på sociala perspektiv 

inom ramen för den fysiska samhällsplaneringen och 

boenderelaterade åtgärder som verkar för inklude-

ring. Samhällsplaneringen ska utformas så att socialt 

utanförskap motverkas, naturliga mötesplatser 

skapas och trygghet upplevs.   

Attraktiva stads- och landsbygdsmiljöer med bra 
bostäder 

För att vara en attraktiv kommun att bo i ska kom-

munen ta vara på samspelet mellan stad och land.  

Landsbygdens värden i form av naturskönt boende, 

företag, rekreativa kvaliteter och ekosystemtjänster 

ska samspela med de olika tätorternas service, han-

del och kommunikationsmöjligheter. Naturens vär-

den, den biologiska mångfalden och resurser skapar 

en levande landsbygd när de tas tillvara och utveck-

las. För att stärka attraktiviteten ska kommunen ar-

beta för att försköna stads- och landsbygdsmiljöerna 

och därmed göra det offentliga rummet till en nära, 

trygg och inspirerande miljö med mötesplatser.  

Människan ska vara utgångspunkt i samhällsbyggan-

det och invånarnas kvalitativa värden sätts i fokus i 

skapandet av stads- och landsbygd. Att ha en bostad 

i en väl fungerande boendemiljö ökar möjligheterna 

att klara andra delar såsom utbildning, arbete och fri-

tid. 

Falköpings kommun har fantastiska förutsättningar 

med sin geografiska utsträckning med Falköpings 

tätort i centrum och landsbygd med mindre tätorter i 

kringlandet. Allt tillsammans innebär att kommunen 

kan erbjuda attraktiva boendemiljöer till många. Bra 

bostäder och goda boendemiljöer med närhet till 

både natur, kultur och förskola/skola för de yngre 

barnen är grundläggande kvaliteter som påverkar 

välfärden i Falköpings hela kommun.  

En hållbar kommun med goda kommunikationer  

Ett prioriterat område för att stärka attraktiviteten är 

goda kommunikationer och väl utbyggd infrastruk-

tur. Attraktiviteten för landsbygdsboende ska stärkas 

ytterligare genom fortsatta satsningar på utveckling 

av infrastruktur. Tillgång till bredband utgör en nöd-

vändig infrastruktur för att skapa inkluderande digi-

talisering. Den digitala utveckling har skapat möjlig-

het till nya arbetssätt vilket kan gynna Falköping 

kommuns attraktivitet som boställe oavsett arbets-

plats. 

Förutsättningar för hållbar kommunikation ska tas 

tillvara och kommunen ska aktivt arbeta för en fort-

satt bra kollektivtrafik såväl lokalt, regionalt som 

nationellt samt hållbara mobilitetslösningar.   

Kommunen ser ett tydligt samband mellan hållbara 

satsningar och den lokala utvecklingen, därmed ska 

kommunen arbeta mot regionala, nationella och glo-

bala hållbarhetsmål. Kommunen ska bidra till att 

minska klimatpåverkan och skapa ett hållbart energi-

system som bygger på lokala och förnybara resurser 

och aktivt arbeta med hållbara livsstilar. Falköpings 

kommun ska vara en fossilfri kommun år 2030. Syf-

tet är också att skapa förutsättningar för invånare att 

göra hållbara val ur ett långsiktigt perspektiv ef-

tersom samhället ska lämnas över till kommande ge-

nerationer. 

 

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

 

 

Falköping – en drivande aktör 

Falköpings kommun ska vara och upple-

vas som en kreativ och drivande kommun 

som skapar goda förutsättningar för såväl 

nya etableringar och befintliga företag i 

både stad och på landsbygd.  

Kommunen har ambition att bidra till en utveckling 

av näringar inom den gröna sektorn samt öka med-

vetenheten kring hållbarhetsfrågor. Kommunen ser 

besöksnäringen utifrån natur- och kulturvärden som 

ett starkt tillväxtområde där arbetet med affärsut-

veckling är centralt med fokus på marknadskunskap 

och produktutveckling. I Falköpings kommun finns 

goda förutsättningar för en ökad hållbar livsmedels-

produktion, en utveckling som kommunen ska 

främja. Kommunen ska också arbeta proaktivt för 

utveckling av hållbar handeln, till exempel genom 

en omställning mot cirkulära ekonomier.  

Kommunen ska vara en drivande aktör i Skaraborg 

som verkar för ökad samverkan med grannkommu-

ner och bidrar till att tydliga strukturer utvecklas för 

Skaraborgs tillväxtarbete. 

Bibehålla och utveckla kommunens bemötande och 
servicekvalitet 

Utveckling av näringslivet är avgörande för välfär-

den. Det kan bara fortsätta utvecklas genom ett öm-

sesidigt förtroende mellan kommun och näringsliv. 

För detta krävs en framtidstro och en gemensam vil-

jeriktning men även ett kraftfullt lokalt engagemang. 

Kommunen ska finnas som en aktiv och naturlig part 

i utvecklingsarbetet och såväl nya som etablerade fö-

retag ska få ett gott bemötande och en hög kommu-

nal servicekvalitet. Falköpings kommun ska ha ett 

öppet företagsklimat med ett gott värdskap och vara 

ett självklart alternativ för företag som vill etablera 

sig. Samtidigt ska kommunen vara förberedd för 

långsiktiga förändringar inom arbetsmarknaden och 

skapa förutsättningar för diversifiering av näringsli-

vet.  

Stimulera företagande och matcha kompetens 

Ett levande näringsliv förutsätter nytänkande och 

nytillskott. Kommunen ska både aktivt stödja och 

stimulera det befintliga näringslivet och verka för 

nyföretagande.  

Kompetensförsörjning ses som en viktig förutsätt-

ning för att utveckla arbetsmarknaden och skapa 

konkurrenskraft. En god samverkan med näringsli-

vet gynnar strukturer för hållbar matchning.  En fun-

gerande och ledande kompetensförsörjning kräver 

utbildningsmatchning till både dagens och morgon-

dagens efterfrågade kompetens.  

Kommunen ska främja och motivera näringslivet att 

stärka sitt ansvar i att bidra till ett ekonomiskt, eko-

logiskt och inte minst socialt hållbart Falköping.  

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 lo-

gistikutveckling, nyetableringar och stärker befint-

ligt näringsliv.  

En infrastruktur med hög ambitionsnivå påverkar ut-

vecklingen av företagande. Arbetet med att attrahera 

nya företag för etablering förutsätter en utvecklad in-

frastruktur där expansion och etableringar möjlig-

görs genom en god markreserv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

 

 

 Verksamheterna är till för kommuninvå-
narna 

Kommunen ska vara en väl fungerande ser-

viceorganisation 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 för-

enklar vardagen för kommuninvånarna och dem som 

kommunen är till för. 

Kommunens alla verksamheter och varje medarbe-

tare bidrar till en god kvalitet genom att alla behand-

las rättvist och att relationerna kännetecknas av öp-

penhet, respekt och ett gott bemötande. Kommunen 

är till för invånarna. 

En lärande och utvecklande verksamhet 

Kommunens organisation ska genom tillitsstyrning 

balansera behovet av kontroll med förtroende till 

medarbetarnas verksamhetsnära kunskap och erfa-

renhet. Detta gör också kommunen till en mer attrak-

tiv arbetsgivare. God kvalitet säkerställs genom att 

kommunen kan attrahera, rekrytera, utveckla och be-

hålla den kompetens som krävs för att möta invåna-

rens behov och nå verksamheternas mål. Kommunen 

eftersträvar ett förändringsledarskap och ett tillitsba-

serat arbetsklimat som kännetecknas av dialog och 

delaktighet där politiker, chefer och medarbetare ge-

mensamt medverkar till att skapa en god arbetsmiljö 

och en effektiv verksamhet med god kvalitet.  

En god kvalité i verksamheten förutsätter att verk-

samheterna samverkar och organiseras utifrån upp-

drag och att resurserna används på ändamålsenligt 

och effektivt sätt för att nå uppsatta mål.  

Kommunen ska också ha ett långsiktigt perspektiv i 

syfte att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle 

som tar miljö- och klimatansvar för att göra så litet 

klimatavtryck som möjligt. Kommunen ska ha ett 

aktivt klimat- och energiarbete i syfte att skapa en 

god livskvalitet för framtidens invånare. Kommunen 

ska genom sina investeringar, inköp och upphand-

lingar minska sitt klimatavtryck och därmed öka sitt 

miljöansvar.  

Processbaserat arbetssätt som stärker verksam-
heternas kvalitet 

Ett systematiskt kvalitetsarbete säkerställer målupp-

fyllelsen och identifierar utvecklingsområden utifrån 

såväl invånarnas behov och förväntningar som lag-

ställda krav och verksamheternas uppdrag. Genom 

att arbeta processbaserat kan kommunens organisat-

ion utvärdera såväl de tjänster och aktiviteter som 

når invånaren likväl som hållbarheten och stabilite-

ten av de verksamheter som levererar den.  

Utveckling och uppföljning ska ha sin utgångspunkt 

i verksamheternas kärnuppdrag och möta omvärl-

dens förändringar på ett lämpligt sätt. Kontinuerlig 

uppföljning av kommunens mål och verksamheter 

tillsammans med en relevant omvärldsanalys skapar 

förutsättningar för ett proaktivt agerande och ut-

veckling av relationer med omvärlden.  

Digitala system och tekniska lösningar ska verka för 

att verksamheterna blir effektivare, når sina mål och 

bidrar till att kvalitetssäkra de processer som säker-

ställer välfärden. Digitaliseringen anses som den en-

skilt största förändringsfaktorn i vår tid och den på-

verkar alla delar av vårt samhälle. Den viktigaste re-

sursen är medarbetarna, deras omställningsförmåga, 

kompetens och kunskap. Medarbetare med en rele-

vant digital kompetens kan också ta tillvara möjlig-

heter till ökade resultat och effektivisering. Kommu-

nen ska ses som möjliggörare och möta utmaningar 

med mod, nytänkande och samarbete. 

  

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

 

Flerårsplanen syftar till att mål och ambitioner ska 

samspela med de resurser som kommunen råder 

över. Samtidigt syftar flerårsplanen till att få bättre 

framförhållning och beredskap för verksamhetsför-

ändringar som kommer att bli nödvändiga.  

uppföljningsarbete  

Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verk-

samhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och 

lokala politiska mål, kommunala styrdokument och 

ekonomisk tilldelning genom budget.  

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styr-

kedja som binder ihop de olika nivåerna i den kom-

munala organisationen från kommunfullmäktiges 

vision till verksamheterna.  

 

 

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål– och 

resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet 

och analys av resultat. Kommunen har initierat och 

påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en gemensam 

struktur i uppföljnings-processen. Arbetet är långsik-

tigt och ska bidra till en ökad samsyn och systematik 

samt skapa förutsättningar för en helhetsbild och 

ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning av kommu-

nens fyra övergripande mål görs som en samlad be-

dömning av måluppfyllelse och baseras bland annat 

på nämndernas analyser av måluppfyllelse, trender 

och utfall för indikatorer, uppföljning av strategier 

och andra styrdokument samt effekter av olika insat-

ser. Syftet är att få en så övergripande och trovärdig 

bild som möjligt av hur kommunen klarar sitt upp-

drag och vilken effekt olika kommunala satsningar 

har. Vid resultatredovisning presenteras bedömning 

av måluppfyllelse följt av identifierade utvecklings-

områden.  

Kommunen redovisar också viktiga förutsättningar 

som krävs för att bidra till utveckling. 

Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan 

kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa 

möjliga underlag finns inför kommande beslutspro-

cesser.   
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Planeringsförutsättningar 
omvärldsanalys 

Omvärldsanalysen ska ge ett helhetsperspektiv och 

långsiktighet i hur trender och förändringar påverkar 

möjligheterna med att skapa det Goda Livet i Falkö-

ping. Genom att bevaka trender och osäkerheter i 

omvärlden skapas en förståelse och handlingsbered-

skap i den kommunala organisationen och fungerar 

som underlag för strategiska frågor i flerårsplanen.  

De sex megatrenderna globalisering, demografi, in-

dividualisering, urbanisering, klimatförändring, tek-

nikutveckling som identifierats i tidigare flerårsplan 

kvarstår. Det är förändringskrafterna som starkt på-

verkar såväl Sverige som övriga världen. Föränd-

ringar som kan utgöra möjligheter, hot eller både 

och. Oavsett behövs strategier för att möta föränd-

ringarna och då dra fördelar av dem.   

Under pandemin har det blivit än mer tydligt hur en 

sammankopplad värld ökar den globala sårbarheten. 

Det som händer i övriga världen får snabbt konse-

kvenser även lokalt.  

Den demografiska utvecklingen påverkar ett lands 

ekonomi och arbetsmarknad. Trenden i västvärlden 

visar låga födelsetal och en ökad livslängd, Sverige 

följer trenden, men läget är bättre än i många andra 

EU-länder. Dock utmanas välfärdsystemet när färre 

ska försörja fler. Kompetensbehoven inom skola, 

vård och omsorg kommer öka. Samtidigt sker en 

omvandling på arbetsmarknaden där en del yrken 

försvinner medan andra branscher växer och behö-

ver rekrytera. För att bemöta den strukturella arbets-

lösheten som uppstår i pandemins spår kommer fler 

behöva utbildning och kompetensutbildning för att 

matcha framtidens arbetsmarknad.  

Att möta och minska klimatförändringar har präglat 

världsagendan under lång tid. Koldioxidutsläpp le-

der till snabbare global uppvärmning och synbara 

konsekvenser av klimatförändringen har blivit tydli-

gare. I somras kom FNs klimatpanel ut med den 

största klimatrapporten på åtta år. I den framgår att 

vi befinner oss i ett krisläge. Det har aldrig varit tyd-

ligare att en klimatomställning krävs. För länder, fö-

retag och individer skapas nya förväntningar och 

krav på att förändra beteenden och vanor för att be-

gränsa effekterna av klimat-förändringarna. Det 

finns också en viss förväntan på att ny teknik ska bi-

dra till att hantera effekterna av klimatförändringen.  

Digitalisering handlar om att med hjälp av digital 

teknik, förbättra och effektivisera en verksamhet. 

Det kan handla om snabbare utveckling och högre 

effektivitet inom befintlig verksamhet, men också 

om att uppfinna helt nya innovationer med hjälp av 

nya tekniska lösningar. Under pandemin har utveckl-

ingen av digitala lösningar tagit stora kliv. I takt med 

ökad användning av digitala tjänster förändras också 

vårt sätt att leva. Distansarbete skapar möjligheter 

till mer flexibla arbetsplatser för vissa delar av den 

yrkesverksamma befolkningen. Det är inte längre 

nödvändigt att bo på samma ort där arbetsplatsen är 

placerad. Effekter av detta kan komma att märkas på 

bostadsmarknaden och miljön utifrån minskad pend-

ling.  

Den snabba digitala resan kommer innebära att med-

borgare har ökade förväntningar på att kommunen 

tillhandahåller moderna stöd och tjänster. Enligt 

Sveriges Kommuner och Regioner är utmaningen 

för kommuner att förstå och möta nya förväntningar 

samt de förändrade livsmönster som både driver på 

och drivs av digitaliseringen.  

dagens komplexa samhälle   

De samhällsutmaningar som kommuner står inför är 

komplexa och innebär att en enskild aktör inte en-

sam bär ansvaret eller har lösningen. Att möta de 

komplexa frågorna kring hållbar utveckling kräver 

helhetssyn.  Ofta är det olika kunskapsområden som 

berörs och det behövs samverkan och samspel mel-

lan olika aktörer för att kunna hantera utmaningarna.  

Det är ur mångfalden och dialogen som de gemen-

samma visionerna om morgondagen och framtiden 

kan formas. En högre grad av tvärfunktionellt sam-

arbete gynnar medborgaren samt stärker den tillits-

baserade styrkedjan. En tillitsbaserad styrning är 

nödvändig för att hantera en komplex verklighet. 
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Ekonomiska förutsättningar

Det finns alltid utmaningar och osäkerheter i de eko-

nomiska förutsättningar när en kommun skall pla-

nera för sin ekonomi för kommande år. De senaste 

två åren har dock inneburit särskilda utmaningar i 

och med Coronapandemins intåg i februari/mars år 

2020. När vi föregående år (2020) vid samma tid 

gick in skarpt i budgetarbetet inför flerårsplan för år 

2021-2023 var det minst sagt osäkert och mycket 

dystra med hög förväntad arbetslöshet och svaga 

skatteprognoser. Nu står kommunen ett år senare 

och kan konstatera att det inte blev så stort ekono-

misk negativ påverkan som befarades. Det skall 

dock understrykas i detta sammanhang att det här 

handlar kommunal ekonomi. Det mänskliga lidandet 

och påfrestningar på människor och samhället är na-

turligtvis en helt andra aspekter.  

Som sagt, om vi håller oss till de ekonomiska effek-

terna senaste året så har kommunal ekonomi varit 

gynnat. Staten har lånat upp mycket pengar och 

skjutit ut till Sveriges kommuner. Kommunen har 

även fått ersättningar för sjuklönekostnader och 

andra kostnadsersättningar. Det ekonomiska resulta-

tet kommer därför att bli högt, liksom år 2020, i 

många av Sveriges kommuner. Falköpings kommun 

är inget undantag utan resultatnivå ser ut att enligt 

våra prognoser bli hög för 2021. De höga resultaten 

beror dels på högre skatter och bidrag än förväntat 

men också på att våra kostnader varit lägre än beräk-

nat. Det är viktigt att ha med sig denna analys nu när 

vi går in och skall planera ekonomi för kommande 

år. Kommunens kostnader kommer succesivt att öka 

i takt med att hjulen börjar snurra och våra verksam-

heter börjar återgå till ett mer normalläge.     

Den senaste samlade informationen har vi från SKR, 

Cirkulär 21:34, från den 21 september 2021 som be-

lyser budgetpropositionen den 20 september 2021 

som syftar till att ange politikens inriktning för peri-

oden år 2022–2024. I nästa kolumn sammanfattas 

några av satsningarna:  

• 2 100,0 miljoner kronor i generella statsbidrag 

till kommunerna. 

• Förstärkt äldreomsorgslyft jämfört med tidigare 

besked, 1 190, miljoner kronor för år 2022 samt 

1 490,0 miljoner kronor för år 2023. Satsningen 

omfattar nu 1 700,0 miljoner kronor respektive 

år. 

• Statsbidraget för regionalt yrkesvux tillförs 1 540 

miljoner kronor för år 2022. 

• Skolmiljarden fortsätter även år 2022. 

Vidare innehåller budgetpropositionen innehåller en 

rad satsningar inom skola, omsorg, miljö- och natur-

skydd, plan- och stadsbyggnad, arbetsmarknad, in-

tegrationsfrågor mm.  

 

Det kommer en ny skatteprognos som SKR presen-

terarar den 30 september 2021. Ekonomiavdelning-

ens bedömning är att den inte kommer innebära 

några större förändringar och varför förutsättning-

arna inte kommer revideras. 

ekonomiska förutsättningar, risker och 
osäkerhet i budgeten 

Kommunen har inga större marginaler i flerårsplan 

för år 2022-2024 för att möta eventuella svängningar 

i konjunkturen, men har god ekonomisk stabilitet 

tack vare tidigare års starka resultat. Liksom andra 

kommuner har Falköpings kommun utmaningar i att 

rekrytera personal med rätt kompetens vilket kan 

leda till att det blir dyrare att rekrytera personal. De 

kommande åren kommer kommunen att investera i 

framför allt fastigheter/lokaler i en omfattning och 

volym som är den största i kommunens historia.  

Detta är stora och glädjande satsningar men det in-

nebär också ekonomiska risker och utmaningar. Lå-

nevolymen kommer att öka kraftigt de närmsta åren 

och kommunen blir då mer räntekänslig vilket kan 

påverka driftsbudgeten i form av ökade räntekostna-

der. 

Nedan finns en känslighetsanalys för att tydliggöra 

effekterna av olika ekonomiska scenarier.  

Känslighetsanalys 
• 1 procents sämre eller bättre skatteunderlagsutveckling i riket ger 

kommunen cirka 20,0 miljoner kronor i lägre eller högre 

skatteintäkter. 

• En investering på 100,0 miljoner medför årliga kostnader på i 

genomsnitt 7,0 miljoner kronor per år (7 procent) 

• 1 procents löneökning för alla anställda ger cirka 17,0 miljoner 

kornor i ökade personalkostnader. 

• 1 procents höjning av den rörliga årliga låneräntan ökar 

kommunens lånekostnad med 11,0 miljoner kronor per år, vid 2021 

års nivå på låneskuld, 1 100,0 miljoner kronor. 

• 100 invånare mer eller mindre påverkar skatteintäkterna med 

cirka 5,0 mnkr 

• 1 procents höjning av den rörliga årliga låneräntan ökar 

kommunens lånekostnad med 15,5 miljoner kronor per år vid 2024 

års förväntade på låneskuld på 1 550,0 miljoner kronor.  

• 25 öre i utdebitering, högre eller lägre, ger cirka 17,0  miljoner 

kronor i ökade eller minskade skatteintäkter. 

• Av en generell statlig satsning på kommunerna får Falköpings 

kommun cirka 0,33 procent. Detta innebär att en statlig 

välfärdssatsning på 1 000,0 miljoner kronor ger Falköpings 

kommun 33,0 miljoner kronor i ökade intäkter.   
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God ekonomisk hushållning 

definition – god ekonomisk hushållning 

Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekono-

min både i ett kortare och i ett längre tidsperspektiv. 

Om kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger in-

täkterna innebär det att kommande generationer får 

betala för denna överkonsumtion. Normalt sett ska 

ekonomin visa på ett positivt resultat på en nivå som 

gör att förmögenheten inte urholkas av inflation eller 

av för låg självfinansieringsgrad av investeringar.  

finansiella mål 

Målsättningen för nivåerna på exempelvis ekono-

miskt resultat, skuldsättning och förmögenhet ska 

beslutas lokalt av varje kommun och landsting. För 

att Falköpings kommun ska uppnå god ekonomisk 

hushållning ska det finansiella resultatet uppgå till 

det högsta av följande resultatkrav:  

 Resultatet ska över tid uppgå till minst 2 pro-

cent  av skatter och statsbidrag. Över tid avser 

en tioårsperiod. 

För perioden år 2022-2024 skall dock resulta-

tet årligen uppgå till minst 45,0 miljoner kro-

nor.  

 Kommunens lån får högst uppgå till 1 700,0 

miljoner kronor vid utgången av perioden år 

2022-2024.  

Från år 2024 får kommunens investeringar år-

ligen högst uppgå till summan av avskrivningar 

och resultat, dvs låneskulden skall inte öka.   

Falköpings kommun klarar enligt planen investe-

ringar i nivån cirka 150,0 miljoner kronor årligen 

utan att behöva öka låneskulden. Detta täcks då av 

årliga resultat och avskrivningar. De kommande tre 

årens planerade investeringsnivåer gör att låneskul-

den kommer att öka kraftigt. Långsiktigt kommer 

detta att innebära ökade krav på resultat.  

I tillägget till det andra finansiella målet, att kommu-

nens investeringar ska uppgå till högst summan av 

avskrivningar och resultat från år 2024, kommer 

kommunen inte att nå denna del av målet kopplat till 

förseningen av den nybyggda högstadieskolan. Tan-

ken med målet var att detta skulle börja gälla efter 

kommunens investeringspuckel som tar slut i sam-

band med nämnda skola. Utifrån detta går det ändå 

att argumentera för att kommunen har en god ekono-

misk hushållning och når upp till de finansiella må-

len. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING (mnkr) 

Budget 

2021 

Budget 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

FINANSIELLT MÅL OM RESULTAT ÖVER 2 PROCENT AV SKATTER OCH GENERELLA BIDRAG 

Skatter och generella statsbidrag 2 192,3 2 285,7 2 336,1 2 376,2

2 % resultatkrav 43,8 45,7 46,7 47,5

Budgeterat resultat 45,0 49,7 56,0 47,6

Uppfylls finansiellt mål Ja Ja Ja Ja 

FINANSIELLT MÅL OM ATT LÅNGSIKTIG LÅNESKULD EJ FÅR UPPGÅ TILL MER ÄN 1 7000 MNKR

Maximal långfristig låneskuld 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0

Långfristiglåneskuld 1 520,0 1 350,0 1 450,0 1 550,0

Uppfylls finansiellt mål Ja Ja Ja Ja 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Ja Ja Ja Ja 
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Befolkningsutveckling

befolkningsförändring 

Falköpings befolkning minskade med 8 personer un-

der år 2020. Trots ett födelseöverskott minskade 

kommunen kopplat till fler utflyttningar än inflytt-

ningar till kommunen. Falköping kommun har de tre 

senaste åren haft som grund i budgetförutsättning-

arna att öka med 200 personer per år. För perioden 

år 2017-2020 ökade kommunens befolkning totalt 

med 432 personer. Beräkning av befolkningsökning 

i budgetförutsättningarna är viktiga för att ta fram 

prognoser för periodens skatteintäkter och statliga 

bidrag. Vidare påverkar även befolkningsföränd-

ringen verksamheterna på olika sätt som behöver ju-

steras för att bibehålla samma kvalité och utbud av 

offentliga tjänster. 

Falköpings kommuns beräkning av befolkningsut-

veckling bygger på Västra götalandsregionens be-

folkningsframskrivning för hela åldersstrukturen, 

men med utgångpunkt från Falköpings egna beräk-

ningar av antalet medborgare vid årsskiftet. I dessa 

budgetförutsättningar beräknas befolkningsökningen 

till 62 personer inför år 2022 och sedan 50 personer 

per år för år 2023-2024 Detta innebär att 1 november 

beräknas Falköpings befolkning till 33 300 personer 

baserat på tidigare års befolkningsunderlag.  

 

ekonomisk påverkan 

Varje ny invånare innebär cirka 50-70 tusen kronor i 

ökade inkomster för kommunen, i form av skatter el-

ler generella bidrag, beroende på ålder och inkomst. 

Varje ny invånare i åldersspannet 1-18 år och över 

80 år ger även ett tillskott i kostnadsutjämningen 

samtidigt som personer mellan 19 och 79 år ger en 

minskad kostnadsutjämning.  

För kommunen kan därför befolkningsökning vara 

positivt för ekonomi, om ökningen blir i de områden 

där den kommunala servicen har utrymme i sin verk-

samhet, alltså där exempelvis nyinflyttade barn kan 

gå in i befintliga klasser i en skola. Om det däremot 

flyttar in barn i ett område som gör att kommunen 

behöver dela upp en stor klass i två mindre kan det 

istället bli kostnadsdrivande för kommunen med be-

folkningsökning.  

Det är därför av stor vikt att kommunen även i sina 

verksamheter planerar för en befolkningsökning på 

50 personer per år och vart de nya medborgarna 

kommer att bosätta sig, för att bidra positivt till eko-

nomin istället för att bli kostnadsdrivande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DEMOGRAFI 

Ålder vid 
årets slut 2015 2016 2017 2018 2019
Budget

2021 

2020 (2020-

12-31) 
Avviekelse 

Budget

2022 

Plan 

2023 

Plan

2024 

0 år 386 402 393 395 397 388 374 -14 395 392 392

1 - 5 år 1 975 2 007 2 089 2 069 2 066 2 069 2 067 -2 2 045 2 018 2 021

6 - 15 år 3 897 3 971 4 044 4 105 4 151 4 225 4 127 -98 4 267 4 306 4 313

16 - 18 år 1 087 1 118 1 138 1 187 1 249 1 231 1 245 14 1 216 1 225 1 227

19 - 24 år 2 434 2 371 2 283 2 173 2 135 2 213 2 116 -97 2 232 2 276 2 280

25 - 64 år 15 642 15 803 15 943 15 987 15 984 15 932 15 947 15 15 791 15 733 15 756

65 - 74 år 3 666 3 672 3 656 3 698 3 666 3 637 3 670 33 3 612 3 579 3 584

75 - 84 år 2 376 2 370 2 431 2 446 2 521 2 584 2 589 5 2 626 2 690 2 694

85 - 94 år 969 1 004 1 016 1 008 988 1 025 1 020 -5 1 027 1 044 1 046

 + 95 år 79 88 84 87 89 95 83 -12 90 87 87

SUMMA BEFOLKNING 32 511 32 806 33 077 33 155 33 246 33 400 33 238 -162 33 300 33 350 33 400

Förändrning 
mellan år 295 271 78 91 -8 62 50 50

BEFOLKNING 1 NOV VERKLIGT UTFALL 31 DECEMBER BUDGET 2021 
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Demografi- och resursfördelningsmodell 

resursfördelningsmodeller 

I arbetet med riktlinjer för verksamhets- och ekono-

mistyrning har tidigare framkommit behov för kom-

munen att på ett enklare sätt tydliggöra de resurs-

förändringar som sker naturligt i kommunen på 

grund av exempelvis befolkningsutveckling och ål-

dersförändring. För detta har en demografimodell 

har tagits fram.  

Kommunstyrelsen gav i samband med budgetförut-

sättningarna inför år 2021-2023, kommunlednings-

förvaltningen i uppdrag att ytterligare se över de-

mografimodellen om den kan utvecklas till en tydli-

gare resursfördelningsmodell.  

Denna modell ligger till grund för nedanstående ut-

räkning av resurstilldelning utifrån volymföränd-

ringar mellan åren 2021 och år 2024 och gäller i 

dagsläget endast barn- och utbildningsnämnden och 

socialnämnden.  

Resursfördelningen mellan åren baseras på förvän-

tad befolkningsökning genom Västra götalandsreg-

ionens databas för framtagande av befolkningsut-

veckling inom respektive åldersklass. Detta innebär 

att nedanstående siffror i tabellen är rent teoretiskt 

beräknade men ger ändå en fingervisning över hur 

demografin kommer att fördelas i kommunen under 

kommande år. Modellen tar egentligen inte hänsyn 

till åldersnivåer för ny- eller utflyttade medborgare 

till kommunen. Det är därför viktigt att detta stäms 

emot verkligt utfall inför varje ny budgetprocess.  

justering av driftsbudget mellan år 

Till år 2022 gör mindre justeringar till följd av de-

mografin, anledningen är den vikande befolknings-

utvecklingen där befolkningen beräknades till 

33 400 personer inför år 2021. Med förslaget att 

ändrabefolkningsantagandet till 33 300 personer, 

detta för år 2022 att 100 personer mindre finns i 

kommunen jämfört med resursfördelningen till år 

2021 från tidigare flerårsplan. Detta innebär en 

minskning av antalet barn i förskole- och gymnasie-

åldern medan grundskoleåldern ökar, totalt ges 

barn- och utbildningsnämndens budgetram en net-

tokostnadstäckning på -0,4 miljoner kronor. För So-

cialnämnden blir kostnadstäckningen -0,3 miljoner 

kronor till följd av fler personer inom åldersgrup-

pen 75-84 år. 

För år 2023 ges barn- och utbildningsnämnden en 

kostnadstäckning på -2,4 miljoner kronor, tenden-

sen är fortsatt minskade volymer i förskolan medan 

grundskolan och gymnasiet ökar. För socialnämn-

den innebär resursfördelningen en ökad kostnads-

täckning i budgetram med -3,7 miljoner kronor. 

 För år 2024 görs ingen uppräkning då få elevantal i 

grundskolan kraftigt viker jämfört med tidigare år 

vilket inte kan bekräftas av barn- och utbildnings-

förvaltningen. En djupare analys av detta kommer 

att ske till kommande budgetprocess för år 2023-

2025.    

 

 

 

 

  

VOLYMER (mnkr) 

Ålder vid årets slut 
Budget

2021 

Dec 

2020  

Avviek-

else 

BUDGET 

2022 

Förändring 

mot budget 

2021 

Volym-

komp 

Förslag 

2023 

Förändring

 till år 2023 

Volym-

komp 

Förslag 

2024 

Förändring

 till år 2024 

Volym-

komp 

0 år 388 374 -14 395 7 392 -3 343 -49 

1 - 5 år 2 069 2 067 -2 2 045 -24 2,6 2 018 -27 2,9 1 967 -51 

6 - 15 år 4 225 4 127 -98 4 267 42 -4,3 4 306 39 -4,0 4 174 -132 

16 - 18 år 1 231 1 245 14 1 216 -16 2,1 1 225 9 -1,3 1 282 57

19 - 24 år 2 213 2 116 -97 2 232 18 2 276 44 2 234 -42 

25 - 64 år 15 932 15 947 15 15 791 -141 15 733 -58 15 804 71

65 - 74 år 3 637 3 670 33 3 612 -26 2,0 3 579 -33 2,6 3 629 50

75 - 84 år 2 584 2 589 5 2 626 42 -3,3 2 690 64 -5,1 2 794 104

85 - 94 år 1 025 1 020 -5 1 027 2 -0,1 1 044 17 -1,4 1 085 41

 + 95 år 95 83 -12 90 -5 0,4 87 -3 0,2 87 0

SUMMA VOLYM 33 400 33 238 -162 33 300 -100 -0,7 33 350 50 -6,1 33 400 50 0,0

Förändrning 
mellan år 62 50 50

År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 
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Personalplanering  

arbetsmiljö 

Falköpings Kommun arbetar fortsatt med att imple-

mentera SKR:s avsiktsförklaring med åtgärder för 

friskare arbetsplatser inom kommunen. Avsiktsför-

klaringen har fokus på styrning och ledning för 

hållbar hälsa och en låg och stabil sjukfrånvaro. Fo-

kus i arbetet är fortsatt inriktat på friskfaktorer i ar-

betslivet. Samverkan med de fackliga organisation-

erna och det nya lokala samverkansavtalet är av be-

tydelse för att arbetet med avsiktsförklaringen reali-

seras och blir en tydlig vägledning i praktiken.  

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

görs årligen och ska utvecklas. Syftet är att arbets-

miljöarbetet granskas och att det motsvarar de krav 

som finns i föreskrifterna om systematiskt arbets-

miljöarbete. Medarbetar- och chefsundersökning 

genomförs vartannat år. HR-avdelningen stödjer 

cheferna i arbetsmiljöarbetet.  

 

Chefers arbetsmiljö behöver uppmärksammas i 

syfte att skapa förhållanden som bidrar till ett håll-

bart ledarskap. HR-avdelningen kan verka som en 

partner i det arbetet. 

Samarbete med vårdcentralernas rehabkoordinato-

rer, Försäkringskassan och företagshälsan fortsätter 

för att jobba aktivt och med tidiga insatser vid sjuk-

skrivningar och rehabiliteringsärenden. Arbetet med 

den organisatoriska och sociala arbetsmiljön samt 

tidiga signaler och främjande faktorer förankras och 

systematiseras i verksamheterna. Cheferna följer 

upp de sjukskrivna medarbetarna kontinuerligt och 

arbetar proaktivt med att fånga upp medarbetare 

med risk för ohälsa. Vid avslut av rehabilitering där 

annat arbete inte är möjligt kan medarbetare erbju-

das stödinsatser från Omställningsfonden inom ra-

men för omställningsavtalet KOM-KR för att få 

kompetens till nytt arbete. 

Vid rapportering av hälsotal ligger ett ökat fokus på 

frisktal och beräkningar för det som skapar hälsa i 

verksamheterna.  

Medarbetare med psykisk ohälsa och fysiska besvär 

är de vanligaste sjukskrivningsorsakerna. Det be-

hövs ett kontinuerligt arbete för att skapa en arbets-

miljö där ogynnsam psykisk och fysiks belastning 

minimeras. Kommunen behöver verka för att med-

arbetarna ser rörelse och återhämtning som viktiga 

faktorer i livsstilen som bidrar till ett hållbart ar-

betsliv.  

För att möta ”det nya normala” i efterdyningarna av 

Coronaepidemin, har HR-avdelningen tagit fram en 

rutin för distansarbete för att möjliggöra ett flexib-

lare arbetsliv för de verksamheter där det kan vara 

aktuellt att delvis arbeta hemifrån. Detta kan stärka 

arbetsgivarvarumärket, gynna arbetsmiljön och bi-

dra till Falköpings kommun som en attraktiv arbets-

givare.  

Enligt diskrimineringslagen ska alla arbetsgivare ar-

beta förebyggande mot diskriminering. Under de 

kommande åren vill HR-avdelningen synliggöra 

kunskapsområdet Lika möjligheter som också tan-

gerar jämställdhet och mångfald. Genom samver-

kan ses möjligheten att öka medvetenheten och 

kunskapen kring diskriminering, trakasserier, sexu-

ella trakasserier, kränkande särbehandling och re-

pressalier. En hel del arbete görs idag men HR-av-

delningen vill bredda och förtydliga insatserna/ar-

bete under de kommande åren. 

kompetensförsörjning 

Arbetet med strategisk kompetensförsörjning är en 

utmaning inom välfärdssektorn. Det är en lika stor 

utmaning att utveckla och behålla befintliga medar-

betare som att attrahera och rekrytera nya.  

De senaste åren har invånarantalet öka i kommu-

nen, dock är år 2020 ett undantag. Trots detta syns 

tendensen av att fler blir äldre, vilket i sin tur inne-

bär ett ökat behov av bemanning inom äldreomsor-

gen. Yrkesgruppen undersköterskor är just en sådan 

grupp där det finns ett sort behov, vilket bland an-

nat beror på att färre ungdomar söker sig till vård- 

och omsorgsprogrammet på gymnasiet. Denna yr-

kesinriktning attraherar dock personer som karriär-

växlar senare i livet, men trots detta är behovet av 

undersköterskor större än tillgången.  

Samma mönster finns inom utbildningssektorn där 

antalet barn, elever och studenter ökar och till-

gången på utbildade lärare är mycket begränsat. 

Som arbetsgivare finns ett ansvar att på olika sätt 

bidra till att fler väljer att studera vidare till bristyr-

ken. Ett sätt att göra yrken mer attraktiva kan till 

exempel vara att renodla arbetsuppgifter och till-

sätta stödfunktioner. Som organisation måste vi 

även utveckla arbetet ytterligare med att synliggöra 

kommunens verksamheter och utvecklingsmöjlig-

heter för individen. Vid rekrytering krävs att den 

kravprofil som fastställs inte enbart innefattar att ti-

digare tjänst ersätts utan att tjänsten även motsvarar 

framtida behov. 
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Som arbetsgivare behöver kommunen ha en positiv 

inställning till och möjliggöra kompetensutveckling 

kopplat till verksamhetens behov, för att utveckla 

och behålla befintlig personal. För individen öppnar 

detta möjligheter till karriärutveckling inom organi-

sationen vilket uppfattas som attraktivt.  Detta kan 

till exempel vara aktuellt inom yrkesområden där 

det krävs både grundutbildning, erfarenhet och fort-

bildning.  Det kan vara yrken som speciallärare/spe-

cialpedagog och skolsköterskor vilka dessutom är 

grupper med hög andel beräknade pensionsav-

gångar de närmaste tio åren.  

En höjd pensionsålder och det faktum att yngre 

kommer in senare i arbetslivet ställer krav på att det 

finns förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Ge-

nomsnittsåldern för att ta ut kandidatexamen är i 

Sverige 28 år vilket är sent i förhållande till andra 

europeiska länder. Detta får konsekvenser för såväl 

individen som samhället i stort. För att nå denna 

grupp och synliggöra arbetsgivarerbjudandet krävs 

det att kommunen som arbetsgivare vågar hitta nya 

arenor och kommunikationsvägar. Det förlängda ar-

betslivet innebär en möjlighet att ta till vara på den 

kompetens som finns i organisationen genom olika 

former av mentorskap och handledning. Ambassa-

dörskap och yrkesstolthet hos befintliga medarbe-

tare blir således en framgångsfaktor i hela kompe-

tensförsörjningsarbetet.  
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Skatteprognos för år 2022-2024

prognosunderlag 

Falköpings kommuns prognos för skatteintäkter och 

generella statsbidrag under den kommande tre års 

period baseras på Sveriges kommuner och regioners 

(SKR) skatteunderlagsprognos justerad utifrån Fal-

köpings kommuns demografimodell. Skatteprogno-

sen har sin grund i tillväxttalen i Sverige samt be-

folkningsutveckling. 

På grund av den rådande Corona pandemin har 

skatteprognoserna från SKR varierat kraftigt, base-

rat på den stora osäkerhet som funnits om virusets 

påverkan på den globala som den lokala ekonomin 

på både lång och kort sikt. I föregående års flerårs-

plan baserades skatteprognosen på en något mer ne-

gativ utveckling än som verkligen hände. Detta in-

nebär att skatteprognosen för år 2021 under större 

delen av året förbättrats och kommer landa på cirka 

63,2 miljoner kronor mer än som budgeterades för 

år 2021.  

Till år 2022 ökar skatter och generella bidrag för 

Falköpings kommun med cirka 93,4 miljoner kro-

nor jämfört med tidigare flerårsplan, vilket är mer 

än normalt mellan år, detta kan till stor dels hänvi-

sas till extra stöd för Covid-19 samt snabbare åter-

hämtning i den svenska ekonomin. 

Till år 2023 och år 2024 är det en något lägre för-

ändring jämfört med vanliga år vilket kan kopplas 

till osäkerheter i tillväxttakten för Sveriges ekonomi 

samt att landet och kommunen börjar närma sig ny-

val och ny mandatperiod. Vilket leder till att kom-

mande nationella budget troligtvis innehåller ökade 

bidrag till kommunerna för år 2023 och år 2024. 

 

statsbidrag 

Staten delar även ut statsbidrag till kommunerna 

som syftar till att kommunerna ska ha samma förut-

sättningar för kommunala tjänster i hela landet. 

Detta syftar alltså för att göra det mer likvärdigt 

mellan kommunerna, ”inte lika utan ungefär lika”. 

Dessa bidrag är oberoende av kommunens skatte-

kraft och opåverkbara kostnader och kan mer liknas 

med en behovsutjämning än en kostnadsutjämning. 

 Bidragen gäller endast lagstadgade verksamheter 

och inte frivilliga delar i den kommunala verksam-

heten.  

osäkerheter i skatteprognosen 

Det råder fortfarande en osäkerhet på hur snabbt 

Sverige kommer att återhämta sig efter Coronaviru-

set., Covid-19, i slutet av september förväntas de 

sista restriktionerna lättas vilket bör påskynda den 

ekonomiska utvecklingen. Samtidigt råder det en 

stor brist på komponenter till industrin samt eventu-

ell påverkan av ytterligare en virusvåg under hösten 

år 2021.  

På grund av att nuvarande regering inte har majori-

tet i riksdagen finns en risk att beslut om kom-

mande års nationella budget kan dröja eller ändras. 

På grund av detta har inga medel som tidigare pre-

senterats av regeringen medräknats, utan skattepro-

gnosen innehåller endast tidigare beslutade föränd-

ringar. 

En stor osäkerhet är viljan att återigen rikta statsbi-

drag till vissa verksamheter och inte ge kommunen 

tillskott via generella bidrag. Detta gör det svårare 

för nämnderna att bygga långsiktig verksamhet, 

utan behöver istället lägga resurser och tid på att ut-

reda möjlighet att använda de riktade bidragen vilka 

även brukar innebära för kommunen brukar inne-

bära en egenavgift för att ta del av dessa.

SKATTER OCH GENERELLA 

STATSBIDRAG (mnkr) 

PREL UTFALL 

2021 

Budget

2021 

AVVIKELSE 

2021 

BUDGET

 2022 

FÖRÄNDRING

2021-2022 

PLAN

2023 

FÖRÄNDRING

2022-2023 

PLAN

2024 

FÖRÄNDRING

2024-2024 

Skatteintäkter 1 477,8 1 468,9 8,9 1 528,6 59,7 1 580,5 51,9 1 629,1 48,6

Summa skatteintäkter 1 477,8 1 468,9 8,9 1 528,6 59,7 1 580,5 51,9 1 629,1 48,6

Inkomstutjämingsbidrag 429,0 429,6 -0,6 467,0 37,4 476,9 9,9 485,8 9,0

Kostnadsutjämning 103,7 105,5 -1,8 119,3 13,8 132,4 13,0 122,8 -9,6 

Regleringsbidrag 99,0 72,7 26,3 77,8 5,1 53,4 -24,4 45,4 -7,9 

Strukturbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Införande bidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LSS-utjämning 20,3 20,4 -0,1 20,6 0,2 20,7 0,0 20,8 0,1

Fastighetsavgift 71,5 72,7 -1,2 72,3 -0,4 72,3 0,0 72,3 0,0

Summa generella statsbidrag 723,5 700,9 22,6 757,0 56,2 755,6 -1,5 747,2 -8,4

Extra statsbidrag 22,5 22,5 0,0 0,0 -22,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Slutavräkning 31,7 0,0 31,7

SUMMA SKATTER OCH GENERELLA 

BIDRAG 
2 255,5 2 192,3 63,2 2 285,6 93,4 2 336,0 50,4 2 376,3 40,3

FLERÅRSPLAN 2021-2023 2 192 2 251 2 305 0
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Beräkningsförutsättningar 

 

finansiellt mål 

Falköpings kommuns finansiella mål utgår ifrån 

kommunlagen, om god ekonomisk hushållning, 

samt utifrån kommunens egna dokument ”Riktlinjer 

för god ekonomisk hushållning och hantering av re-

sultatutjämningsreserv". Det innebär att det finansi-

ella resultatet ska uppgå till det högsta av följande 

resultatkrav. 

 Resultatet ska över tid uppgå till minst 2 pro-

cent av skatter och statsbidrag. Över tid avser 

en tioårsperiod.  

För perioden år 2022-2024 skall dock resulta-

tet årligen uppgå till minst 45,0 miljoner kro-

nor.  

 

 Kommunens lån får högst uppgå till 1 700,0 

miljoner kronor vid utgången av perioden år 

2022-2024. 

Från 2024 får kommunens investeringar årli-

gen högst uppgå till summan av avskrivningar 

och resultat, dvs låneskulden skall inte öka.    

skattesats 

Falköpings kommuns skattesats för perioden år 

2022-2025 är oförändrad och är fastställd till 21,95. 

invånarantal 

Invånarantalet för Falköpings kommun beräknas till 

33 300 personer den 1 november 2021 och sedan en 

ökning med 50 personer per år.  

Mer ingående hur detta är framtaget återfinns under 

befolkningsutveckling.  

 

 

 

 

 

 

generell justering av intäkter och 
kostnader  

Enligt kommunens budgetmodell finns det ett be-

hov att justera nämndernas verksamhetskostnader 

utifrån en generell uppräkning. För att nämndernas 

ramar inte ska urholkas av prisökningar får varje 

nämnd en justering av nettokostnad baserat på 

SKRs prisindex för kommunalverksamget (PKV). 

PKV är ett viktat prisindex, vilket betyder att in-

dexet bygger på 50 procent kvalitetsjusterad löne-

kostnadsförändring (inkl. förändring i arbetsgivar-

avgifter) samt 50 procent konsumentprisindex med 

fast ränta. 

Den generella justeringen av intäkter och kostnader 

kan delas in i följande: 

 Köp av verksamhet/entreprenad 

 Övrig förbrukning 

 Intäkter (ej statsbidrag & avgifter) 

 Personalkostnader 

interna intäkter och kostnader 

Falköpings kommun har under fler år haft som ut-

gångspunkt att hålla nere antalet interna transakt-

ioner av intäkter och kostnader mellan nämnder och 

förvaltningar. Ingen generell justering har därför 

gjorts på fler år.  

Till år 2021 antog Falköpings kommun nya riktlin-

jer för lokalförsörjning där fastighetsavdelningen 

blir en affärsverksamhet som ska tillhandahålla lo-

kaler för kommunens verksamheter och nämnder. I 

och med detta finns även behov att tydligare styra 

kommande hyresjusteringar i budgetförutsättning-

arna. Inför år 2022 har justeringen främst skett ge-

nom en mindre utredning av vad som kompenserats 

i budgetram mellan fastighetsavdelningen inom 

Tekniska nämnden och övriga nämnder. Fastighets-

avdelningen ska fram till kommande planeringsför-

utsättningar ta fram underlag för behov av internhy-

resökning baserat på verkligt utfall under år 2021 

samt internhyror för år 2022-2023. 

  

BERÄKNINGSUNDERLAG 
BUDGET

 2021 

BUDGET

 2022 

PLAN 

2023 

PLAN

 2024 

Finansiellt mål

Resultat mål 43,8 mnkr 45,7 mnkr 46,7 mnkr 47,5 mnkr

Lånetak om 1 700 mnkr 1 700,0 mnkr 1 700,0 mnkr 1 700,0 mnkr 1 700,0 mnkr

Skattestats (kr) 21,95 21,95 21,95 21,95

Invånarantal 33 400 33 300 33 350 33 400

Prisindex kommunal verksamhet (PKV, SKR) 2,20% 2,00% 2,80%

Utveckling lönekostnader (SKR) 3,10% 2,00% 2,40% 2,40%

Personalomkostnadspålägg 40,15% 40,15% 40,15% 40,15%

Internränta 1,25% 1,25% 1,25% 1,25%
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personalkostnadsuppräkning 

Sveriges kommuner och regioner beräknar i PKV 

personalkostnadsuppräkningen till 2,3 procent för 

år 2022. SKR har även räknat med en kontinuerlig 

ökning av kvalitén på arbetsinsatsen bland annat 

kopplat till högre utbildningsnivåer och därmed 

även höjda löner. Detta bör dock snarare ses som en 

volymförändring än en prisförändring. 

I kommunens gällande riktlinjer för verksamhet- 

och ekonomistyrning framgår att lönekostnader 

kopplade till årets löneöversyn ska ges full kom-

pensation. 

Nytt för denna flerårsplan är att nämnderna redan 

inför året har kompenserats med SKR:s personal-

kostnadsuppräkning på 2021 års budgeterad perso-

nalkostnader. Detta gör att den årliga fördelningen 

av medel för årets löneöversyn till nämnderna för-

hoppningsvis inte behöver genomföras under året.  

Efter genomförd löneöversyn kommer en analys av 

utfallet jämfört med fördelad löneöversyn att göras 

och en justering kan ske till nästkommande år alter-

nativt lyfts frågan om omfördelning av medel till 

kommunstyrelsen för beslut.  

personalomkostnadspålägg  

Personalomkostnadspålägget beräknas till 40,15 

procent, vilket är i nivå med SKRs beräkningar av 

arbetsgivaravgifter och pensionskostnader för kom-

mande år. 

Falköpings kommun har under flera år haft ökade 

pensionskostnader men detta beror mer på tidigare 

pensionsskuld i form av ansvarsförbindelsen. Perso-

nalomkostnadstilläget är istället tänkt att täcka nu-

varande personals löne- och pensionskostnader. 

Därför görs ingen justering på PO-pålägget inför år 

2022, däremot har budgeten justerats för kommu-

nens ansvarsförbindelse för tidigare pensioner inkl 

löneskatt. 

internränta 

Internräntan ligger kvar på 1,25 procent under hela 

flerårsplansperioden. SKRs skickade i början av år 

2021 ut en rekommenderad nivå för internräntan på 

1,0 procent till år 2022, vilket är en sänkning med 

0,25 procent jämfört med tidigare år.  

En korrigering av interräntan kommer inte att på-

verka kommunens resultat men nämndernas ramar 

kommer att minska något eftersom kostnaden för 

kapital minskar. Detta i sin tur kan leda till att 

nämnderna önskar investera mer än driftsutrymmet 

i kommunen tillåter på sikt då investeringspuckeln 

som beslutades för några år sen inte genomförts på 

grund av föreningen av ny högstadieskola i central-

orten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



planeringsförutsättningar 

flerårsplan för år 2022-2024 I falköpings kommun I 23 

Metod för beräkning av nya budgetramar 

budgetprocess 

Falköpings kommuns budgetprocess utgår ifrån gäl-

lande flerårsplan, utifrån dessa tas planeringsförut-

sättningar fram för kommande flerårsplansperiod. I 

planeringsförutsättningarna uppdateras omvärldsa-

nalysen, justering av resurser baserat på demografi 

och prisutveckling. Utifrån planeringsförutsättning-

arna tas budgetförutsättningarna för perioden fram 

inklusive preliminär drifts-/investeringsbudget för 

kommande år. Budgetförutsättningarna beslutas av 

kommunstyrelsens arbetsutskott och skickas däref-

ter ut till nämnderna för att fungera som grund till 

nämndens budgetunderlag.  

Nämnderna ska senast augusti månads utgång 

skicka in budgetunderlag till budgetberedningen, i 

samband med detta uppdateras ekonomi och skatte-

prognoser i en avstämningsdag. Utifrån detta 

material arbetar sedan respektive majoritet/opposit-

ion/parti ut ett eget förslag för flerårsplan för kom-

mande tre års period. Flerårsplanen beslutas slutli-

gen av kommunfullmäktige under hösten.  

justering av budgetraramar 

Framräknandet av nya budgetramar utgår ifrån näst-

kommande år i flerårsplanen, hänsyn tas till poli-

tiska- och verksamhetsmässiga beslut som påverkar 

innevarande och kommande år budgetram, exempel 

på detta är löneöversyner, justering av budgetramar 

kopplat till förändrade ansvarsområden med mera.  

Justering görs utifrån resursfördelningsmodell, i 

samband med detta räknas tidigare förändringar 

bort och nollställs vilket kan ge uttryck som en ex-

tra besparing för kommande år, men ska istället ses 

som justering av verkligt kostnadstäckningsbehov 

baserat på demografiförändring och inte bara teore-

tisk.  

Vidare görs justering för generella uppräkningar ba-

serat på prisindex för kommunal verksamhet, detta 

gäller samtliga kostnader/intäkter förutom statsbi-

drag, avgifter och kapitalkostnader. 

Kompensation ges i möjligaste mån för ökade re-

surser kopplat till lokalförändringar enligt gällande 

riktlinjer för lokalförsörjning. 

Justering av budgetramar utifrån politiska förslag i 

flerårsplanen, dessa beskrivs närmare under respek-

tive nämnds sida längre fram i flerårsplanen. 

nämndens verksamhetsplan 

Utifrån flerårsplanen ska varje nämnd ta fram en 

verksamhetsplan, inklusive mål och budget, för pe-

rioden. Nämnden har alltid rätt utifrån kommunfull-

mäktiges budgetram själva välja att fördela medlen 

inom nämnden. Dock ska nämnden kunna redovisa 

hur eventuella öronmärkta pengar till nämnden har 

hanterats i kommande uppföljningar och dialoger.
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Resultatbudget 

 

Resultatbudgeten visar det finansiella resultatet un-

der ett verksamhetsår och förklarar även hur resulta-

tet har uppkommit. De beräknade kostnaderna utgörs 

av verksamhetens nettokostnader och beräknade av-

skrivningar för kommunens befintliga och planerade 

investeringar. Kommunens intäkter består i huvud-

sak av skatteintäkter och av generella statliga bidrag. 

I verksamheternas nettokostnader finns vissa statsbi-

drag som går direkt till exempelvis skola och om-

sorg. Genom att minska de totala intäkterna med de 

totala kostnaderna får vi fram förändringen av kom-

munens egna kapital, eller i mer vardagligt språk 

årets resultat. Detta resultat framkommer även i 

kommunens balansbudget genom att jämföra kom-

munens egna kapital i två på varandra följande verk-

samhetsår. Årets resultat eller förändringen av det 

egna kapitalet är förbindelsen mellan resultat- och 

balansbudgeten.  

För budgetåret 2022 budgeteras ett resultat om 49,7  

miljoner kronor vilket är i nivå med finansiella må-

len. Även kommunens resultat för planperioden år 

2023-2024 är i nivå med de finansiella målen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATBUDGET (tkr) 
Budget 

2021  

BUDGET 

2022 

PLAN 

2023 

PLAN 

2024 

Verksamhetens intäkter 476 657 486 190 499 803

Verksamhetens kostnader -1 997 600 -2 556 957 -2 605 990 -2 666 703 

Avskrivningar -136 700 -148 700 -153 700 -155 700 

Verksamhetens nettokostnader -2 134 300 -2 229 000 -2 273 500 -2 322 600

Skatteintäkter 1 468 900 1 528 600 1 580 500 1 629 100

Generella statsbidrag och utjämning 723 400 757 100 755 600 747 100

Verksamhetens resultat 58 000 56 700 62 600 53 600

Finansiella intäkter 7 000 9 000 10 400 12 000

Finansella kostnader -20 000 -16 000 -17 000 -18 000 

Resultat efter finansiella poster 45 000 49 700 56 000 47 600

Extraordinära poster  -      -      -      -     

ÅRETS RESULTAT 45 000 49 700 56 000 47 600

https://pixabay.com/photos/money-coin-investment-business-2724241/
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Balansbudget 

 

Balansbudgeten beskriver kommunens finansiella 

ställning vid en viss tidpunkt, vanligtvis vid årsskif-

tet. Balansräkningen eller balansbudgeten ger bara 

en ögonblicksbild av kommunens tillgångar och 

skulder vid det givna datumet. Balansbudgeten vi-

sar hur kommunen valt att använda kapital (för att 

skaffa tillgångar) och hur kommunen betalat för 

detta (genom eget kapital eller skulder). Falköpings 

kommun har i princip bara två sätt att skaffa kapi-

tal, dels genom att låna pengar externt (skulder) el-

ler dels genom att finansiera tillgångar med egna 

medel vilket erhålls genom att verksamheterna läm-

nat ett ”överskott” genom åren (det egna kapitalet). 

Balansbudgetenen ställning förväntas uppnås vid 

respektive års slut. 

I balansbudgeten för år 2022-2024 ökar kommu-

nens materiella anläggningstillgångar med runt 

300,0 miljoner kronor samtidigt som kommunen 

har avskrivningar på cirka 150,0 miljoner kronor 

per år. Falköpings kommun finansierar detta via ök-

ning av långfristiga skulder, vilket kommer öka till 

totalt 1 550,0 miljoner koronor i slutet av år 2024.  

 

 

 

 

 

 

BALANSBUDGET (tkr) 
BUDGET 2021

(inkl ombud) 

BUDGET

2022 

PLAN 

2023 

PLAN 

2024 

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 3 194 400 2 939 900 3 068 700 3 249 200

   IMMAATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

   Materiella anläggningstillgångar 3 141 400 2 889 900 3 018 700 3 199 200

        Mark, byggnader och tekniska anläggningar 2 968 000 2 786 900 2 912 700 3 090 200

        Maskiner och inventarier 173 400 103 000 106 000 109 000

        Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0

   Finansiella anläggningstillgångar 53 000 50 000 50 000 50 000

Bidrag till infrastruktur 36 800 29 100 21 400 13 700

Omsättningstillgångar 313 500 338 000 383 000 373 000

   Förråd m.m. 0 0 0 0

   Fordringar 130 000 140 000 150 000 150 000

   Kortfristiga placeringar 86 000 98 000 98 000 98 000

   Kassa och bank 97 500 100 000 135 000 125 000

SUMMA TILLGÅNGAR 3 544 700 3 307 000 3 473 100 3 635 900

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital -1 145 700 -1 282 000 -1 338 600 -1 385 900

   Årets resultat -45 000 -49 800 -56 600 -47 300 

   Resultatutjämningsreserv -60 800 -100 000 -100 000 -100 000 

   Övrigt eget kapital -1 039 900 -1 132 200 -1 182 000 -1 238 600 

Avsättningar -285 000 -270 000 -279 500 -290 000

   Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser -180 000 -165 000 -177 000 -190 000 

   Andra avsättningar -105 000 -105 000 -102 500 -100 000 

Skulder -2 113 600 -1 755 000 -1 855 000 -1 960 000

   Långfristiga skulder -1 520 000 -1 350 000 -1 450 000 -1 550 000 

   Kortfristiga skulder -593 600 -405 000 -405 000 -410 000 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -3 544 300 -3 307 000 -3 473 100 -3 635 900
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Finansieringsbudget 

 

Finansieringsbudgeten visar hur kommunen finansi-

erar sina verksamheter och investeringar. I finansie-

ringsbudgeten bedömer kommunen sina faktiska in- 

och utbetalningar under perioden, till skillnad från 

resultatbudgeten som visar kommunens beräknade 

intäkter och kostnader.  

Under perioden för år 2022 till år 2024 fortsätter 

Falköpings kommun att förvärva anläggningstill-

gångar, via investeringar i re-, löpande- nya projekt-

investeringar. Finansieringen för detta sker dels via 

årets resultat och avskrivningar men även via upp-

tagning av nya lån. Kommunens låneskuld kommer 

öka med i snitt 100,0 miljoner kronor per år under 

perioden  

När investeringspuckeln, som har ett avslut efter 

nya högstadieskolan i centralorten färdigställs, be-

räknas kommunens investeringstakt till 150,0 miljo-

ner kronor per år, vilket skulle innebära att Falkö-

pings kommun kan börja amortera på löneskulden 

med cirka 50,0 miljoner kronor per år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FINANSIERINGSBUDGET (tkr) 
Budget 

2021  

BUDGET 

2022 

PLAN 

2023 

PLAN 

2024 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 45 000 49 800 56 600 47 300

Justeringar för avskrivning 136 700 148 700 153 700 155 700

Övriga ej likviditetspåverkande poster 24 300

Medel från den löpande versamheten 206 000 198 500 210 300 203 000

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av anläggningstillgångar -347 000 -270 200 -284 100 -348 700 

Försäljning av anläggningstillgångar 0 5 000 5 000 5 000

Medel från investeringsverksamheten -347 000 -265 200 -279 100 -343 700

FINANSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 100 000 100 000 100 000 150 000

Amortering av skuld 0 0 0 -50 000 

Medel från finansieringsverksamheten 100 000 100 000 100 000 100 000

Årets kassaflöde -41 000 33 300 31 200 -40 700 

Likvida medel vid årets början 65 200 24 200 57 500 88 700

Likvida medel vid årets slut 24 200 57 500 88 700 48 000

Förändring likvida medel -41 000 33 300 31 200 -40 700

KOMMUNENS LÅNESKULD 31 DECEMBER 1 520 000 1 350 000 1 450 000 1 550 000
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Driftsbudget

Driftsbudgeten är kommunens interna budget och 

resursfördelning. Driftsbudgeten är indelad i tre 

block: skattefinansierade nämnder, centrala poster 

och taxefinansierad verksamhet. Kommunfullmäk-

tige beslutar om budgetramar och fördelar skatte-

medel till nämnderna, nämnderna fördelar sedan 

denna ram i verksamhetsplanen ut till nämndens 

verksamheter. Centrala poster är exempelvis pens-

ioner, bidrag till statlig infrastruktur och vinster/för-

luster vid avyttring av tillgång. Taxefinansierad 

verksamhet finansieras i princip av abonnenterna 

och inte via skattemedel. 

DRIFTSBUDGET (tkr) 
Budget 2021 

(2021-08-31) 

BUDGET 

2022 

FÖRÄNDRING

 TILL ÅR 2023 

PLAN 

2023 

FÖRÄNDRING

 TILL ÅR 2024 

PLAN 

2024 

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Nämnder

Barn- och utbildningsnämnden -781 447 -813 000 -12 200 -825 200 -14 900 -840 100 

Byggnadsnämnden -900 -1 000 0 -1 000 0 -1 000 

Kommunstyrelsen -103 587 -105 100 -700 -105 800 -2 700 -108 500 

Kompetens- och arbetslivsnämnden -90 955 -111 600 -1 200 -112 800 -2 600 -115 400 

Kultur- och fritidsnämnden -73 150 -72 000 -300 -72 300 -1 600 -73 900 

Samhällsskydd mellersta Skaraborg -32 879 -33 100 -400 -33 500 -700 -34 200 

Socialnämnden -841 524 -841 000 -15 400 -856 400 -17 600 -874 000 

Gemensamt Vård och omsorg -684 686 -696 800 -14 000 -710 800 -15 000 -725 800 

Individ- och familjeomsorg -156 838 -144 200 -1 400 -145 600 -2 600 -148 200 

Tekniska nämnden -185 163 -192 700 -4 900 -197 600 -7 700 -205 300 

Kommunrevisionen -1 300 -1 300 0 -1 300 0 -1 300 

Valnämnden -100 -800 700 -100 -700 -800 

Överförmyndare -4 100 -4 000 0 -4 000 0 -4 000 

Summa nämnder -2 115 105 -2 175 600 -34 400 -2 210 000 -48 500 -2 258 500

CENTRALA POSTER

Pensionsutbet på ansvarförb inkl lönesk -40 579 -36 000 0 -36 000 0 -36 000 

Personalomkostnader -9 000 -500 -9 500 700 -8 800 

Löneöversyn 10 423 -7 900 -9 000 -16 900 -9 000 -25 900 

Förändring av semesterlöneskuld 0 0 0 0 0 0

Moms omsorgsboende 5 000 5 000 0 5 000 0 5 000

Centrala budgetpotter 0 0

Tillfällig bugdetpott, oförutsett -2 596 -3 000 0 -3 000 0 -3 000 

Strategiska utvecklingsmedel -4 000 -6 000 -500 -6 500 0 -6 500 

Utredning lokalbehov/motverka ensam -1 000 -10 000 0 -10 000 6 000 -4 000 

Utredning drift MEX/fastighet -3 400 -100 -3 500 1 700 -1 800 

Vinst vid avyttring av tillgångar 5 000 5 000 0 5 000 0 5 000

Förlust vid avyttring av tillgångar 0 0 0 0 0

Bidrag till statlig infrastruktur (E20) -7 000 -7 000 0 -7 000 0 -7 000 

Summa centralt -34 752 -72 300 -10 100 -82 400 -600 -83 000

Summa skattefinansierade verksamheter -2 149 857 -2 247 900 -44 500 -2 292 400 -49 100 -2 341 500

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

Vatten och avlopp 0 0 0 0 0 0

Biogas 0 -2 700 0 -2 700 0 -2 700 

Summa taxefinansierade 

verksamheter 
0 -2 700 0 -2 700 0 -2 700

Totalt -2 149 857 -2 250 600 -44 500 -2 295 100 -49 100 -2 344 200

ÖVRIGA POSTER

Avskrivningar -136 700 -148 700 -5 000 -153 700 -2 000 -155 700 

Återföring av kapitalkostnader 152 257 170 300 5 000 175 300 2 000 177 300

Skatteintäkter 1 468 900 1 528 600 51 900 1 580 500 48 600 1 629 100

Generella statsbidrag 723 400 757 100 -1 500 755 600 -8 500 747 100

Finansiella intäkter 7 000 9 000 1 400 10 400 1 600 12 000

Finansiella kostnader -20 000 -16 000 -1 000 -17 000 -1 000 -18 000 

Finansiering av ombudgeteringar via RUR 0 0 0 0 0 0

Summa övriga poster 2 194 857 2 300 300 50 800 2 351 100 40 700 2 391 800

Årets resultat 45 000 49 700 6 300 56 000 -8 400 47 600
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Framräkningen av nya driftsramar utgår ifrån gäl-

lande budget för år 2021, justerat utifrån eventuella 

helårseffekter på verksamhetsflyttar samt bortta-

gande av ettårs effekter i 2021 års budget. I drifts-

budgeten har nämnderna ett omställningskrav om 1 

procent årligen under perioden år 2022-2024 samt 

fått intäkt-/kostnadstäckning utifrån prisindex för 

kommunal verksamhet. Vidare har socialnämnden 

och barn-och utbildningsnämnden blivit kompense-

rade för ökade volymer. I enighet med gällande po-

licy om lokalförsörjning ska nämnderna i möjlig-

aste mån ges fullkompensation för ökade hyreskost-

nader.  

Nedan följer en mer detaljerad bild av respektive 

nämnds budgetram för perioden år 2022-2024. 

 

Driftsbudget nämnder 

barn- och utbildningsnämnden 

 

Nämndens uppdrag och ansvarsområde 

Barn- och utbildningsnämnden utför kommunens 

uppdrag inom förskola, grundskola, grundsärskola, 

gymnasieskola och gymnasiesärskola enligt skolla-

gen (2010:800) samt ansvarar för den kommunala 

kulturskolan och skolskjuts med tillhörande 

riktlinjer. 

Politisk justering 

• 5,0 miljoner kronor – Kompensation för budget-

underskott. 

• 10,0 miljoner kronor – Riktad satsning till 

förskola och grundskola 

 

kommunstyrelsen 

 

Nämndens uppdrag och ansvarsområde 

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. 

Politisk justering 

• 0,7 miljoner kronor – Riktade medel till stads-

byggnadsavdelningen för att höja takten i 

framtagande av detaljplaner 

• 0,6 miljoner kronor – Höjning av de kommun-

strategiska bidragen 

• 0,7 miljoner kronor – Förstärkt resurs för 

genom-förande av klimatstrategin 

• 0,5 miljoner kronor – Framtagande av verktyg 

för mätning och uppföljning av utsläpp samt 

framtagande av koldioxidbudget (ett års 

kompensation) 

  

NÄMNDENS BUDGETRAM (tkr) 
Grund 

2022  

Budget  

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Volymer & verksamhetsförändring 0 -7 400 -4 200 0

Omställning 0 7 600 8 100 8 300

Politisk justering 0 -15 000 0 0

Påverkan budgetram 0 -14 800 3 900 8 300

Generell intäkt/kostadstäckning 

(inkl personal och vhtköp)
0 -13 800 -16 100 -23 200 

BUDGETRAM -784 445 -813 000 -825 200 -840 100 

NÄMNDENS BUDGETRAM (tkr) 
Grund 

2022  

Budget  

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Volymer & verksamhetsförändring 0 200 0

Omställning 0 1 000 1 000 1 000

Politisk justering 0 -2 500 500 0

Påverkan budgetram 0 -1 300 1 500 1 000

Generell intäkt-/kostnadsökning

(inkl personal och vhtköp)
0 -1 900 -2 200 -3 700 

BUDGETRAM -101 968 -105 100 -105 800 -108 500 
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kompetens- och arbetslivsnämnden 

 

Nämndens uppdrag och ansvarsområde 

Kompetens- och arbetslivsnämnden är kommunens 

organ med ansvar för arbetsmarknadsenheten, eko-

nomiskt bistånd enligt § 3, kommunal vuxenutbild-

ning, uppdragsutbildning och eftergymnasiala ut-

bildningar. 

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen (KAF) ska 

vara en mötesplats och nätverksmotor för lokal och 

regional utveckling. Arbetet med att skapa kontak-

ter 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. Utgångs-

punkten 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 så-

väl medborgarnas behov som arbetslivets efterfrå-

gan. 

Politisk justering 

• 5,0 miljoner kronor – Riktade medel för att 

genomföra arbetsmarknadsåtgärder med syfte 

att minska kostnader för ekonomiskt bistånd 

kultur- och fritidsnämnden 

 

Nämndens uppdrag och ansvarsområde 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att utifrån 

de politiska målen främja kultur- och fritidslivet 

och skapa förutsättningar för en mångsidig, till-

gänglig och inkluderande kultur-, idrotts- och fri-

tids-verksamhet. Kultur- och fritidsnämnden ska 

främja delaktighet och möjlighet till påverkan för 

dem som verksamheten riktar sig till. Kultur- och 

fritids-nämnden bedriver besöksnäringsverksamhet. 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommu-

nens folk-bibliotek och fullgör kommunens uppgif-

ter enligt bibliotekslagen (2013:801). Kultur- och 

fritids-nämnden ansvarar för den museala verksam-

heten enligt museilagen (2017:563). 

Politisk justering 

• 1,0 miljoner kronor – Förstärkt arbete med 

områdesbaserad utveckling i kommunen 

 

nämnden  för samhällsskydd mellersta 
skaraborg 

 

Nämndens uppdrag och ansvarsområde 

Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg 

(SMS) har samhällsskyddsansvaret för Falköping, 

Götene, Skara och Tidaholms kommuner. Verk-

samheten har som uppgift är att avhjälpa och före-

bygga 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 Brand-

farliga och Explosiva varor (LBE).  

 

 

 

 

NÄMNDENS BUDGETRAM (tkr) 
Grund 

2022  

Budget  

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Volymer & verksamhetsförändring -41 448 -600 0

Omställning 0 600 1 200 1 100

Politisk justering 0 -5 000 0 0

Påverkan budgetram -41 448 -5 000 1 200 1 100

Generell intäkt-/kostnadsökning

(inkl personal och vhtköp)
0 -2 000 -2 400 -3 700 

BUDGETRAM -104 674 -111 600 -112 800 -115 400 

NÄMNDENS BUDGETRAM (tkr) 
Grund 

2022  

Budget  

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Volymer & verksamhetsförändring -5 057 -400 0 -600 

Omställning 0 600 700 700

Politisk justering 0 -1 000 0 0

Påverkan budgetram -5 057 -800 700 100

Generell intäkt-/kostnadsökning

(inkl personal och vhtköp)
0 -800 -1 000 -1 700 

BUDGETRAM -70 415 -72 000 -72 300 -73 900 

NÄMNDENS BUDGETRAM (tkr) 
Grund 

2022  

Budget  

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Volymer & verksamhetsförändring 0 -200 0 0

Omställning 0 300 300 300

Politisk justering 0 0 0 0

Påverkan budgetram 0 100 300 300

Generell intäkt-/kostnadsökning

(inkl personal och vhtköp)
0 -600 -700 -1 000 

BUDGETRAM -32 601 -33 100 -33 500 -34 200 
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socialnämnden 

 

Gemensam vård och omsorg 

 

Individ- och familjeomsorg 

 

Nämndens uppdrag och ansvarsområde 

Socialnämnden utför kommunens uppgifter inom 

socialtjänsten och vad som i lag sägs om social-

nämnd. Socialnämnden ska också utföra kommu-

nens uppgifter enligt lag (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS), utöva 

ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården 

samt ansvara för ensamkommande flykting-barn en-

ligt lag (1994:137) om mottagande av asyl-sökande 

m.fl.  

Socialnämnden ansvarar för att dess organisation är 

tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av full-

mäktige fastställda mål och styrning samt lagar och 

andra förordningar för verksamheten. 

Politisk justering 

• 2,0 mnkr – Förstärkning av öppen 

dagverksamhet med syfte att motverka 

ensamhet bland äldre 

tekniska nämnden 

 

Nämndens uppdrag och ansvarsområde 

Nämndens uppdrag är att förvalta och underhålla 

kommunens allmänna platsmark som gator, parker 

och torg samt att företräda kommunen som väghål-

lare och vara ansvarig för trafiklagsanknutna frågor 

och trafiksäkerhet på kommunens gator. 

Projektering, projektledning och anläggning av 

kommunens infrastruktur som gator och VA-nät, 

förvaltning och projektledning av utbyggnad av 

kommunens ägda järnvägsspår och kommunens 

flygplats. Genomförande av kommunens mark- och 

exploateringsinvesteringar vid anläggning i allmän-

plats mark.  

Nämnden svarar även för tillagning och servering 

av måltider till förskola, skola, gymnasium och 

äldre både inom särskilt och ordinärt boende. 

Nämnden bedriver även förvaltning, drift, underhåll 

och fastighetsskötsel av kommunens fastigheter 

samt verksamhetsservice. 

Projektledning och projektering av kommunens fas-

tighetsprojekt. Inhyrning av externa lokaler.  

Städning i kommunens ägda och inhyrda fastigheter 

där det bedrivs kommunal verksamhet. 

Renhållning, huvudmannaskap för verksamheten 

som verkställs av kommunförbundet Avfall Östra 

Skaraborg (AÖS).  

Sluttäckning av deponier. 

Rådet för Funktionshinderfrågor är organisatoriskt 

knutet till tekniska nämnden, som ansvarar för ord-

förande, sekreterare och kansliservice.  

Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvatten-

hantering för abonnenter anslutna till VA-kollekti-

vet i huvudsak i kommunens tätorter. 

Behandling av matavfall genom rötning för att pro-

ducera biogas för uppgradering till fordons gas. Ef-

terbehandla rötresten till ett fullvärdigt jordförbätt-

ringsmedel som återförs i kretsloppet. 

Politisk justering 

• 1,0 mnkr – Medel för utsmyckning och 

gestaltning i kommunens tätorter 

 

 

NÄMNDENS BUDGETRAM (tkr) 
Grund 

2022  

Budget  

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Volymer & verksamhetsförändring 41 448 -3 800 -5 900 0

Omställning 0 8 400 8 210 8 610

Politisk justering 0 -2 000 0 0

Påverkan budgetram 41 448 2 600 2 310 8 610

Generell intäkt-/kostnadsökning

(inkl personal och vhtköp)
0 -15 000 -17 800 -26 200 

BUDGETRAM -828 586 -840 900 -856 390 -873 990 

Gem VoO budgetram (tkr) 
Grund 

2022  

Budget  

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Volymer & verksamhetsförändring 0 -2 600 -5 900 0

Omställning 0 6 600 6 810 7 110

Politisk justering 0 -2 000 0 0

Påverkan budgetram 0 2 000 910 7 110

Generell intäkt-/kostnadsökning

(inkl personal och vhtköp)
0 -12 500 -15 000 -22 100 

Budgetram -686 213 -696 700 -710 790 -725 790 

IFO budgetram (tkr) 
Grund 

2022  

Budget  

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Volymer & verksamhetsförändring 41 448 -1 200 0 0

Omställning 0 1 800 1 400 1 500

Politisk justering 0 0 0 0

Påverkan budgetram 41 448 600 1 400 1 500

Generell intäkt-/kostnadsökning

(inkl personal och vhtköp)
0 -2 500 -2 800 -4 100 

Budgetram -142 373 -144 200 -145 600 -148 200 

NÄMNDENS BUDGETRAM (tkr) 
Grund 

2022  

Budget  

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Volymer & verksamhetsförändring 5 057 -4 600 -2 500 0

Omställning 0 1 900 2 000 2 000

Politisk justering 0 -1 000 0 0

Påverkan budgetram 5 057 -3 700 -500 2 000

Generell intäkt-/kostnadsökning

(inkl personal och vhtköp)
0 -3 600 -4 400 -9 700 

BUDGETRAM -185 363 -192 700 -197 600 -205 300 
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Investeringsbudget 

Investeringsramar 

 

investeringsplan år 2022-2026 

Investeringsplanen för perioden år 2021-2026 är en 

viktig del i budgetförutsättningarna då de dels ger en 

långsiktig planering av kommunens investeringar 

men ger även nämnder och förvaltningar tid att ställa 

om verksamheten kopplat till investeringar.  

Likt föregående års budgetförutsättningar är investe-

ringsplanen uppdelad i tre olika investeringstyper: 

• Nya investeringsprojekt 

• Re-/löpande investering 

• MEX investering 

Uppdelningen har gjorts för att ge nämnderna och 

förvaltningarna en mer övergripande bild av kom-

munens olika investeringar, och möjlighet att tydli-

gare styra eventuella förändringar som kan ske i in-

vesteringsprojektet.  

Vidare har förändringar i redovisningsprinciper och 

uppföljningen av kommunens investeringar krävt att 

investeringsprojektet skrivs ut i belopp, mot tidigare 

där investeringarna ingick i respektive nämnds inve-

steringsram. 

nytt finansiellt mål från år 2021 

I flerårsplanen för år 2021-2023 presenteras ett nytt 

finansiellt mål där Falköpings kommuns samlade lå-

neskuld inte får uppgå till mer är 1 700,0 miljoner 

kronor. Detta betyder att kommunens investerings-

takt behöver minskas till cirka 150,0 miljoner kronor 

per år från efter det att den nuvarande investerings-

planen är genomförd.  

Falköpings kommuns årliga avskrivningar och resul-

tat skulle medföra en ram på nyinvesteringar om 

cirka 50,0 miljoner kronor per år, givet nuvarande 

nivå på re-löpande och MEX investeringar då de 

uppgår till cirka 100,0 miljoner kronor per år. 

Eventuellt överskott mellan resultat och avskriv-

ningar minskat med årets investering kan användas 

för att amortera på kommunens låneskuld.   

 

 

 

  

INVESTERINGSBUDGET (tkr) 
BUDGET 2021 

(inkl ombud) 

BUDGET 

2022 

PLAN 

2023 

PLAN 

2024 

PLAN 

2025 

PLAN 

2026 

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Barn- och utbildningsnämnden -7 300 -4 200 -4 300 -4 400 -4 500 -4 600 

Byggnadsnämnden 0 0 0 0 0 0

Kommunstyrelsen -63 600 -63 900 -42 600 -33 200 -18 600 -10 400 

Kommunledningsförvaltningen -7 900 -5 000 -5 100 -5 200 -5 300 -5 400 

Mark och exploatering -55 700 -56 900 -35 500 -26 000 -11 300 -3 000 

Investeringspott för oförutsett 0 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

Kompetens- och arbetslivsnämnden -700 -700 -700 -700 -700 -700 

Kultur- och fritidsnämndenn -1 588 -1 600 -1 600 -1 600 -1 600 -1 600 

Samhällsskydd mellersta Skaraborg -6 700 -6 200 -6 300 -8 600 -2 600 -2 700 

Socialnämnden -4 100 -4 200 -4 300 -4 400 -4 500 -4 600 

Tekniska nämnden -371 312 -153 100 -188 400 -263 100 -157 100 -74 500 

Kommunrevisionen 0 0 0 0 0 0

Valnämnden 0 0 0 0 0 0

Suma skattefinansierad verksamhet -455 300 -233 900 -248 200 -316 000 -189 600 -99 100

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

Vatten och avlopp -46 800 -36 300 -35 900 -32 700 -33 400 -34 100 

Biogas -2 500 0 0 0 0 0

Summa taxefinansierade verksamheter -49 300 -36 300 -35 900 -32 700 -33 400 -34 100

INVESTERINGSBUDGET -504 600 -270 200 -284 100 -348 700 -223 000 -133 200
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Nya investeringsprojekt 

NYA INVESTERINGSPROJEKT (tkr) 
PROJEKTBUDGET

2021-2026 

NY PROJEKTPLAN 

inkl 15 % 

prisjustering 

ACK TOM

2021 

BUDGET

2022 

PLAN 

2023 

PLAN 

2024 

PLAN 

2025 

PLAN 

2026 

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Barn- och utbildning -437 200 -515 000 -64 600 -40 700 -98 000 -200 000 -100 000 -16 400

Platåskolan -386 000 -443 900 -50 000 0 -93 900 -200 000 -100 000 

Fastighet -338 000 -388 700 -50 000 -67 450 -200 000 -71 250 

Gata -23 000 -26 450 -26 450 

Inventarier -25 000 -28 750 -28 750 

Mössebergsskolan ventilation -4 700 0 -2 900 -1 800 0 0 0 0

Odensbergsförskola -34 000 -39 700 -1 700 -33 900 -4 100 

Fastighet -26 000 -30 200 -1 100 -28 100 -900 

reinvestering 0 0 0 0 0

Tillagningskök -6 000 -7 500 -600 -5 800 -1 200 

Inventarier -2 000 -2 000 0 0 -2 000 

Odensbergsskola F-6*  -     -15 000     -10 000     -5 000 

Kyrkerörskolan - anpassning F-6 -12 500 -16 400 0 0 0 0 0 -16 400 

Fastighet -10 500 -14 400 -14 400 

reinvestering 0 0 0

Inventarier -2 000 -2 000 -2 000 

Vård och omsorg -53 500 -58 700 -9 200 -46 500 -3 000 0 0 0

Förkindsgården -24 800 -25 700 -7 300 -18 400 

Fastighet -23 100 -24 000 -5 600 -18 400 

reinvestering -1 700 -1 700 -1 700 

tillagninsgkök ingår i projekt

Nytt kortidsboende (ersätter 

Näregården och Prästgårdsgatan) -28 700 -33 000 -1 900 -28 100 -3 000 0 0 0

Fastighet -27 800 -32 000 -1 900 -28 100 -2 000 

varav reinvestering 0 0 0 0 0

Inventarier soc -900 -1 000 0 0 -1 000 

Övrigt -34 000 -68 600 -5 600 -17 700 -38 300 -7 000 0 0

Ishallen 0 -29 600 0 -2 900 -26 700 

Fastighet 0 -29 600 -2 900 -26 700 

Stadskärnan -25 000 -25 000 -2 300 -8 600 -7 100 -7 000 

Stadshuset, projektering -5 000 -5 000 -500 -4 500 

Stenstorp Vårdcentral -4 000 -5 800 -2 800 -3 000 

exkl. reinvestering 0 0 -4 000 0

AÖS, ny ÅVC Falevi 0 -3 200 -3 200 

Summa skattefinansierad  -524 700 -642 300 -79 400 -104 900 -139 300 -207 000 -100 000 -16 400

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

Vatten och avlopp -53 500 -53 500 -36 800 -7 800 -8 900 0 0 0

Ombyggnation avloppsnät 

Kättilstorp -32 500 -32 500 -29 700 -2 800 

varav reinvestering -11 700 -11 700 -11 700 -2 800 

Spillvattenledning Broddetorp-

Axvalla -17 000 -17 000 -3 100 -5 000 -8 900 

varav reinvestering -5 000 -5 000 -5 000 

Danskavägen - etapp 2 -4 000 -4 000 -4 000 

varav reinvestering 0

Reservvatten, utredning 0 0 0

Avfall 0 0 0 0 0 0 0 0

Summa taxefinansierade 

verksamheter 
-53 500 -53 500 -36 800 -7 800 -8 900 0 0 0

SUMMA NY INVESTERINGS-PROJEKT -578 200 -695 800 -116 200 -112 700 -148 200 -207 000 -100 000 -16 400

* Investeringskostnaden för Odensbergsskola F-6 avser finansiell leasing 
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nya investeringsprojekt år 2022-2026 

I tabellen på föregående sida listas de nya investe-

ringsprojekt som Falköpings kommun planerar att 

genomföra under år 2022-2026.  

På grund av förseningar ingångsätande av investe-

ringsprojekt samt prishöjningar de senaste åren har 

fastighetsavdelningen inom tekniska nämnden flag-

gat upp för en kostnadsökning på 15 procent inom 

flera nya projekt. Detta kommer dels få till följd 

ökade investeringsnivåer men även höjda driftskost-

nader i from högre kapitalkostnader. 

På grund av att detaljplanen runt nya högstadiesko-

lan i centralorten upphävdes av Mark- och miljöö-

verdomstolen, har investeringen av Platåskolan flyt-

tats fram till planerad byggstart start år 2023. Det är 

fortfarande osäkert när byggnationen kommer att 

starta men ny detaljplan kommer upp för beslut i 

byggnadsnämnden under början av år 2022. I sam-

band med att ny detaljplan tas i bruk behöver ett 

uppdaterat projektdirektiv för investeringen tas fram 

då det riskerar att projektet fördyras jämfört med av-

satta medel i investeringsplanen.  

I samband med att Platåskolan flyttas på framtiden 

har investeringar prioriteras till ny skola och för-

skola i Odensberg, nytt LSS-boende i centralorten 

samt ombyggnation av äldreboende Frökindsgården 

i Kinnarp. Nytt till detta är även att ett större investe-

ringsprojekt kopplat till Ishallen lyfts in för år 2023. 
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Re- och löpande investeringar

re-/löpande investeringar 

Re-/löpande investeringar grundar sig i Falköpings 

kommuns tidigare beslut om fastställda nivåer för re-

investering i inventarier, fastigheter, gara, VA, men 

även ny produktion av trafiksäkerhetsåtgärder som 

säkra övergångar och nya gång-/cykelbanor. 

Det viktiga i re-/löpande investering är dessa visar 

på en investeringsnivå per år för kommunen. Nivån 

ska ses som en investeringsnivå över tid, vilket inne-

bär att ett underskott och ett överskott kan komma 

att behöva ombudgeterats till kommande år. Dock 

bör inga investeringsmedel ombudgeterats mer än en 

gång och en analys om varför differensen uppkom-

mit ska finnas med inför beslut om en eventuell om-

budgetering, det är även viktigt att kommunens 

övergripande ekonomiska mål vägs in i analysen. 

sänkt investeringsram tekniska nämnden 

Tekniska nämnden har i investeringsplanen, kopplat 

till re-/löpande investeringar, fått en neddragning un-

der år 2021-2023 med 5,8 mnkr (2021 års nivå). För-

delningen av detta ska Tekniska nämnden själva ta 

beslut om och presentera i verksamhetsplan för år 

2022-2024.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RE-/LÖPANDE INVESTERING (tkr) 
 Budget

 2021 

Budget 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Plan 

2026 

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Barn och utbildningsnämnden -4 100 -4 200 -4 300 -4 400 -4 500 -4 600 

Kommunstyrelsen -4 900 -5 000 -5 100 -5 200 -5 300 -5 400 

Kompetens- och arbetslivsnämnden -700 -700 -700 -700 -700 -700 

Kultur- och fritidsnämnden -1 588 -1 600 -1 600 -1 600 -1 600 -1 600 

Samhällsskydd mellersta Skaraborg -2 200 -6 200 -6 300 -8 600 -2 600 -2 700 

Socialnämnden -4 100 -4 200 -4 300 -4 400 -4 500 -4 600 

Tekniska nämnden -47 300 -48 200 -49 100 -56 100 -57 100 -58 100 

varav sänkt investeringsram TN* 5 800 5 900 6 000 0 0 0

maskiner och inventarier -7 300 -7 400 -7 500 -7 600 -7 700 -7 800 

gata/park -18 900 -19 300 -19 700 -20 100 -20 500 -20 900 

fastighet -26 900 -27 400 -27 900 -28 400 -28 900 -29 400 

Summa nämnder -64 888 -70 100 -71 400 -81 000 -76 300 -77 700

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

Vatten och avlopp -24 600 -28 500 -27 000 -32 700 -33 400 -34 100 

varav ingår i projektinvesteringar 6 000 2 800 5 000 0 0 0

ledningsnät -25 500 -26 100 -26 700 -27 300 -27 900 -28 500 

övriga va-anläggnignar -5 100 -5 200 -5 300 -5 400 -5 500 -5 600 

Avfall 0 0 0 0 0 0

Summa taxefinansierade verksamheter -24 600 -28 500 -27 000 -32 700 -33 400 -34 100

SUMMA RE-/LÖPANDE INVESTERING -89 488 -98 600 -98 400 -113 700 -109 700 -111 800

* TN beslutar om fördelning av sänkt investeringsram i verksamhetsplanen för år 2022-2024
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Mark och exploaterings investeringar 

marjarp logistikområde 

Falköpings kommun fortsätter att investera på 

Majarps logistikområde. Arbete med överlämnings-

bangåden i samverkan med Trafikverket fortgår un-

der år 2022. Falköpings kommun kommer även un-

der år 2022 påbörja byggnation av nya spåranslut-

ningar som kommer koppla på Jula Logistics ABs 

nya terminal och lagerbyggnad på Marjarp logistik-

område 

fåraberget 

Arbetet med att utveckla Fåraberget fortsätter under 

år 2022, dels kommer kommunen fortsätta byggnat-

ion av vägar, vatten och avlopp som möjliggör fort-

satt utbyggnad av området. Vidare kommer Götene 

hus att under år 2022 färdigställa byggnationen av 

nytt radhusområdet som fick bygglov under år 2021.  

MARK- OCH EXPLOATERING (tkr) PROJEKTPLAN 
ACK TOM

2021 

BUDGET

2022 

PLAN 

2023 

PLAN 

2024 

PLAN 

2025 

PLAN 

2026 

Marjarp logistikområde -84 600 -51 600 -23 000 -10 000 0 0 0

Marjarp etapp 1-3 -46 100 -43 600 -2 500 

Gata -33 300 -30 800 -2 500 

VA -12 200 -12 200 

Övrigt -600 -600 

Spårinvestering Marjarp -10 000 0 -5 000 -5 000 

Gata 0

VA 0

Övrigt -10 000 0 -5 000 -5 000 

Överlämningsbangård -28 500 -8 000 -15 500 -5 000 

Gata -28 500 -8 000 -15 500 -5 000 

VA 0

Övrigt 0

Fåraberget  -94 300 -29 300 -26 100 -10 500 -18 100 -9 300 -1 000

Fåraberget etapp 2B 

bostadsområde
-19 700 -18 700 -1 000 

Gata -12 300 -11 300 -1 000 

VA -7 100 -7 100 0

Övrigt -300 -300 0

Sikagårdsgatan 

inkl rondell och gator
-11 400 -3 300 -8 100 

Gata -11 100 -3 000 -8 100 

VA -300 -300 

Övrigt 0 0

Förlängning Sikagårdsgatan -25 500 -7 000 -17 000 -1 500 

Gata -18 400 -5 000 -11 900 -1 500 

VA -7 100 -2 000 -5 100 0

Övrigt 0 0

Sikagårdsgaran - gata, rondell 

och grönområde
-22 000 0 0 -9 000 -13 000 

Gata -10 700 0 0 -4 000 -6 700 

VA -11 300 0 0 -5 000 -6 300 

Övrigt 0 0

Fåraberget genomfartsgata, 

Fårabergsgatan
-15 700 -300 0 0 -5 100 -9 300 -1 000 

Gata -13 300 0 -3 000 -9 300 -1 000 

VA -2 100 300 -2 400 0 0

Övrigt -300 -600 300 0 0

SUMMA MARJARP OCH 

FÅRABERGET 
-178 900 -80 900 -49 100 -20 500 -18 100 -9 300 -1 000



ekonomiska underlag 
 

flerårsplan för år 2022-2024 I falköpings kommun I 37 

övrigt 

Under övrigt finns fortsatt utbyggnad av redan de-

taljplanelagda områden för att frigöra fler tomter i 

orter utanför centralorten. 

Till år 2023 finns även MEX-investeringsmedel för 

att knyta samman Krokstorps handelsområde med 

Vilhemsro via en bro för gång och cykel. I och med 

bron kommer även några mindre handelstomter frig-

öras på Kroktorps handelsområde området. 

Oförutsedda investeringsmedel för MEX är för peri-

oden år 2022-2026 satt till 2,0 miljoner kronor per 

år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MARK- OCH EXPLOATERING (tkr) PROJEKTPLAN 
ACK TOM

2021 

BUDGET

2022 

PLAN 

2023 

PLAN 

2024 

PLAN 

2025 

PLAN 

2026 

Övrigt -26 700 0 -7 800 -15 000 -7 900 -2 000 -2 000

Oförutsett MEX -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

Anneborg 1:6 Hildasro -1 800 0 -1 800 

Gata -800 -800 

VA -1 000 -1 000 

Övrigt

Krokstorp handelsområdet 

etapp 2 
-13 000 0 0 -13 000 

Gata -12 000 -12 000 

VA -1 000 -1 000 

Övrigt

Vintervägen  Stenstorp -
 -5 900 0 0 0 -5 900 

Gata -3 700 -3 700 

VA -2 100 -2 100 

Övrigt -100 -100 

Västorpsgatan/Herregårdsgatan, 

Floby
-4 000 0 -4 000 

Gata -2 000 -2 000 

VA -2 000 -2 000 

Övrigt

SUMMA MARK OCH 

EXPLOATERING  
-205 600 -80 900 -56 900 -35 500 -26 000 -11 300 -3 000
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Koncern 
Den kommunala koncernens struktur i Falköpings 

kommun beskrivs på sid 5 i detta dokument under 

avsnitt Organisation. Enligt kommunallagen skall 

begreppet ”God ekonomisk Hushållning” innefatta 

hela kommunkoncernen. Detta innebär att Kom-

munfullmäktige skall besluta om mål för att uppnå 

God Ekonomisk Hushållning inklusive kommunala 

bolag.  

 

Falköpings Hyresbostäder AB 

Falköpings Hyresbostäder AB är ägs till 100 % av 

Falköpings kommun. Bolaget har ett dotterbolag, 

Fastighets AB Mösseberg, som förvaltar industri-

fastigheter. Falköpings Hyresbostäder har omkring 

2000 lägenheter i olika storlekar belägna, inte bara i 

tätorten, utan också i flera av våra samhällen i kom-

munen. Bolaget är medlemmar i Sveriges Allmän-

nytta som arbetar aktivt med frågor kring miljö, 

framtid och utveckling. Bolaget har idag drygt 30 

anställda och lägger stor vikt vid att ha en god ser-

vice som utgår från våra olika områden samt från 

vårt centralt belägna kontor. Falköpings Hyresbo-

städer har en affärsplan, 2019-2023, som innehåller 

mål vad gäller nyproduktion, kundnöjdhet, hållbar-

het, ekonomi och personal. Målen vad gäller miljö-

mässig hållbarhet är också en del i uppropet ”Kli-

matinitiativet” där bolaget satt mål att minska ener-

gianvändningen och bli fossilfria. Under 2020 har 

Ägardirektiv och Bolagsordningen reviderats för 

Falköpings Hyresbostäder. 

finansiella mål 

Falköpings Hyresbostäder AB, med dotterbolag 

Fastighets AB Mösseberg, är de bolag i kommun-

koncernen som har betydande ekonomisk omsätt-

ning och balansomslutning. Dessa bolags ekono-

miska utveckling har därför betydelse för hela kom-

munkoncernens ekonomiska utveckling. Målen hål-

ler på att arbetas fram enligt kolumnen bredvid.  

1. Avkastningskravet på Falköpings Hyresbostäder 

AB lyfts in som finansiellt mål. Finns nu 

ägardirektiven. 

2. Belåningsgraden lyfts in som finansiellt mål. 

Finns nu i ägardirektiven. 

3. Maximal lånenivå på bolagskoncernen 

(Hyresbostäder och Mösseberg) sätts ett år i taget. 

För 2022 max 900 mnkr. 

4. Bolagens investeringsbudget för de kommande 

5 åren lyfts in Flerårsplanen. 

5. Borgensbeslut i samband med budgetbeslutet i 

KF i oktober, nu 900 mnkr. 
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Politiska uppdrag under år 2022 
 

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. 
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