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Med kraft att ställa om 



2020-10-08 

Produktion: Falköpings kommun, kommunledningsförvaltningen 

Förslag till beslut 
 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om följande finansiella mål 

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

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

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

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att skattesatsen ska vara oförändrad 
under 2021, 21,95. 

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna driftsbudget för år 2021 och plan 2022-2023. 
4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna investeringsbudgeten för år 2021 och plan 2022-

2025. 
5. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna resultatbudget, balansbudget 

och finansieringsbudget för år 2021 och plan 2022-2023. 
6. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ge kommunstyrelsen i uppdrag att fördela de 

centrala medel som finns avsatta för löneöversyn till nämnderna efter avslutad löneöversyn 
för år 2021 . 

7. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att justera 
nämndernas kapitalkostnader för år 2021. 

8. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delegera till kommunstyrelsen att besluta 
om användning av oförutsedda medel inom centrala poster, strategiska utvecklingsmedel, 
medel för att motverka ensamhet och isolering hos äldre. 

9. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se 

över stöd-, service- och stabsfunktioner i hela den kommunala organisationen med syfte att 

skapa högre kvalitet och effektivitet. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen under år 

2021. 

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

fram en klimatstyrande resepolicy för kommunen. Uppdraget ska redovisas för kommunsty-

relsen under år 2021. 

11. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda 

och ta fram förslag på hur en transportpool kan utformas. Uppdraget ska redovisas för kom-

munstyrelsen under år 2021. 

12. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta 

fram förslag på en grönstrukturplan för kommunen, där en strategi för pollinering ska inklud-

eras. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen under år 2021. 

13. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta 

fram förslag på en strategi för solenergi och hur tak på kommunala fastigheter kan arrende-

ras ut till energiproducenter. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen under år 2021. 

14. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda 

hur en utökad samverkan kring utbildningar, personal och utbildningslokaler mellan barn- 

och utbildningsnämnden och kompetens- och arbetslivsnämnden, med syfte att nå högre 

effektivitet och minskade kostnader, kan genomföras. Uppdraget ska redovisas för de båda 

nämnderna samt kommunstyrelsen under år 2021. 

15. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen och nämnderna i 

uppdrag att ta fram verksamhetsmål samt verksamhetsbudget utifrån fastställd budgetram.   

16. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna revideringar i budgetdokumentet, enligt bilagd lista, 

daterad 2020-10-08. 
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Inledning 

Med kraft att ställa om 

Inte någon gång i modern tid har en så hastig eko-

nomisk tillbakagång inträffat likt den som utspelat 

sig under våren 2020. Coronakrisen har tvingat oss 

att på kort tid ställa om våra liv och anpassa oss till 

de nya förutsättningarna efter bästa förmåga. Detta 

gäller även de olika verksamheterna inom kommu-

nen. Exakt vilka effekter som coronakrisen kommer 

att ha för ekonomin i Falköpings kommun har fort-

farande varit under stor ovisshet under framtagan-

det av denna budget. Mot den här bakgrunden har 

vår utgångspunkt varit att fastslå en strategi som 

anger en politisk inriktning och ekonomiska priori-

teringar som är möjliga att förhålla sig till i ett 

långsiktigt perspektiv. Fokus har legat vid att på-

börja, fortsätta eller förstärka det omställningsar-

bete som pågår i våra verksamheter.  

I budget för 2021 fördelas medel för att verksam-

heter, medarbetare och kommuninvånare så 

snabbt och säkert som möjligt ska kunna återgå till 

en vardag efter krisen. Efter att ha kompenserat 

nämnderna med medel för ökade priser, volymer 

och sådana kostnader som kommer av att kommu-

nens invånarantal fortsätter att växa, har majorite-

ten valt att framför allt prioritera ett antal utvalda 

områden.  

Under 2021 bygger vi vidare på de nödvändiga 

satsningarna till barn- och utbildning som påbörja-

des under 2020. Vi tillför 4 miljoner i ett perma-

nent tillskott och 4 miljoner i ett tillfälligt tillskott 

för 2021. Under de senaste åren har de genom-

snittliga betygsresultaten i våra skolor förbättras i 

flera på varandra följande mätningar. Att kommu-

nens barn och ungdomar får en bra start i livet och 

tillgodogör sig nya kunskaper genom sin utbild-

ning är en avgörande fråga för kommunens fram-

tid, och därför är det av allra högsta vikt att den po-

sitiva utvecklingen håller i sig. Majoriteten är fast 

besluten att ge våra skolor bästa möjliga förutsätt-

ningar även år 2021, och därför undantas barn- och 

utbildningsnämnden från de högre krav på effekti-

viseringar som föreläggs flera av kommunens öv-

riga nämnder. 

I spåren av coronakrisen har isoleringen och en-

samheten ökat markant bland våra äldre i kommu-

nen, en problematik som funnits sedan tidigare 

men nu har intensifierats. För att bryta denna ut-

veckling avsätter majoriteten 1 mnkr i en central 

pott dit organisationer, föreningar och kommunala 

verksamheter kan söka pengar för att genomföra 

aktiviteter som syftar till att minska isoleringen och 

ensamheten. 

 Vi fortsätter att göra nödvändiga investeringar i 

välfärden där en ny skola i Odensberg efter många 

års längtan nu blir verklighet. Därtill kommer delar 

av Frökindsgården att renoveras och ett nytt LSS-

boende att byggas.  

Hållbar tillväxt kräver hänsyn till såväl ekonomiska 

och ekologiska ramar som social sammanhållning. 

När fler företagare finner det attraktivt att etablera 

sig i vår kommun lägger vi grunden för fler invånare 

med jobb i växande företag och färre med bidrag i 

utanförskap. Arbetet med att minska kostnaderna 

för försörjningsstöd och förbättra integrationen 

kommer under nästa år att genomgå stora föränd-

ringar med anledning av den nya arbetsmarknads-

politiken som kommunfullmäktige beslutat om.  

Hållbarhet är uthållighet och långsiktighet, samti-

digt som klimatutmaningen blir allt större och Fal-

köping behöver ta sitt ansvar för att nå de globala 

målen. Vi fortsätter därför vårt gedigna arbete med 

Agenda 2030 och att under kommande år genom-

föra flera åtgärder utifrån kommunens klimatstra-

tegi där målsättningen är att Falköpings kommun 

ska vara fossilfri år 2030.   

Vår ambition är att Falköpings kommun ska vara en 

ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar kommun 

där människor trivs och vill bo, känner trygghet, tillit 

och framtidstro, vill bilda familj, bygga relationer 

och åldras.  

Med kraft att ställa om 

 

Adam Johansson (M) Annika Carp (L) 

Karola Svensson (C) Erik Kyrkander (V) 

Dan Hovskär (KD) Camilla Funke(MP) 
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Syfte 

Falköpings kommuns flerårsplan för år 2021-2023 
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 
2021-2023 ta fram verksamhetsplaner där de över-
gripande målen bryts ner till nämndsnivå samt upp-
föra verksamhetsbudget utifrån de ramar som antas 
i flerårsplanen. 

Flerårsplan och budget ska användas av kommu-
nens verksamheter men också av kommuninvånare 
och aktörer som vill verka i Falköpings kommun. 
När Falköpings kommun eller Falköping skrivs i do-
kumentet menas den geografiska ytan och när kom-
munens verksamheter eller kommunen används re-
laterar detta till Falköpings kommun som organisat-
ion. 

Kommunens uppdrag 

Falköpings kommun har ansvar för viktiga sam-

hällsfunktioner som en del av den service som sam-

hället ger till sina medborgare. Kommunens verk-

samheter styrs till stor del av kommunallagens be-

stämmelser där det framkommer att den ansvarar 

för barnomsorg, utbildning, socialtjänst och äldre-

vård liksom ansvaret för byggande av bostäder, häl-

soskydd, miljöskydd och räddningstjänst. Centralt i 

kommunallagen är att kommunen genom sitt själv-

styre får bestämma vad den ska arbeta med och i 

vilken omfattning, men allt måste ta sin utgångs-

punkt i att kommunen är till för medborgaren. Syftet 

är att omsätta och nå nationella krav, statliga och 

kommunala mål. Kommunen som huvudman för-

delar olika ansvarområden tillsammans med bud-

get ut till nämnderna.  

Organisation 

Förutom traditionell kommunal förvaltningsform 
bedrivs kommunal verksamhet även i annan juridisk 
form. Falköpings kommun äger 100 % av Falkö-
pings Hyresbostäder AB och Ekehagens Forntidsby 
AB. Dessutom äger kommunen 49 % av Falbygdens 
Bredband AB. Resterande 51 % ägs av Falbygdens 
Energi AB. 

 

 

 

Falbygdens Bredband AB 

Ekehagens forntidsby AB 

Kommunstyrelsens 
utskott för  
social hållbarhet 
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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 människor/perso-
ner och grupper får möjlighet att påverka sin egen 
livskvalitet och utvecklingen av samhället i stort, 
uppstår en känsla av medskapande som bidrar till 
meningsfullhet. Meningsfullhet är avgörande för att 
skapa det goda livet för Falköpings kommuns invå-
nare. I Falköping tar vi ansvar för vår gemensamma 
framtid och en hållbar utveckling. Kommunen vill 
skapa det goda livet för medborgare och för kom-
mande generationer.    
Viljan är att driva en förändringsprocess där kom-
munen går före i utvecklingen av ett hållbart sam-
hälle, där naturens och våra mänskliga resurser an-
vänds medvetet och balanserat. Ekologin sätter ra-
marna och villkoren med planetens absoluta grän-
ser, våra ekosystem och naturens resurser. Ekono-
min är ett medel vi har för att skapa social hållbar-
het. Det är själva målsättningen med det dynamiska 
och rättvisa samhället där de mänskliga behoven 
uppfylls. Kommunen ser ett tydligt samband mellan 
hållbara satsningar och den lokala utvecklingen.  
Falköping ska vara en bra kommun att besöka, bo 
och verka i – nu och i framtiden. Kommunen som 
organisation är till för Falköpingsborna och strävar 
efter att alla ska behandlas rättvist och lika, att relat-
ioner kännetecknas av öppenhet, respekt och ett 
gott bemötande, att goda resultat uppnås genom ef-
fektivitet och samverkan.   
 

Agenda 2030 

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

Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar 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 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 
agendan kan vara ett verktyg för att sortera, priori-
tera hitta synergieffekter och följa upp resultatet av 
det arbete kommunen gör. 

I förarbetet till flerårsplan 2021-2023 identifierade 
majoriteten med hjälp av Agenda 2030 ett antal 
komplexa utmaningar kommunen har att hantera: 

 Arbetsmarknad 

 Integration 

 Att ha mod 

 Förändra strukturer 

 Arbeta medskapande externt och internt  
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Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping  

 

 

I Falköpings kommun skapas det goda 
livet tillsammans genom tron på att 
framtiden går att utveckla och förbättra 

Det goda livet är beroende av de förut-
sättningar och möjligheter som upplevs 
av och skapas för invånarna som lever i 

Falköpings kommun. Ett socialt hållbart Falköping 
utgår från alla människors lika värde och mänskliga 
rättigheter. Det handlar om att bygga ett långsiktigt 
stabilt och dynamiskt samhälle där alla invånare 
ska känna respekt och delaktighet, ha inflytande i 
samhället och ha resurser att styra över ekonomi, 
arbete, bostad, utbildning, kultur, rekreation, hälsa, 
trygghet och sociala nätverk. Social hållbarhet ska 
ge alla invånare lika möjligheter till en god livs-
miljö. 

Det är människorna som skapar ett hållbart sam-
hälle 

Ett socialt hållbart Falköping skapas tillsammans 
med kommuninvånarna. Medborgardialog är av 
central betydelse i kommunens arbete med de 
övergripande målen och mot visionen Det goda li-
vet i Falköping. En stark demokrati bygger på social 
tillit och delaktighet där engagerade och samhälls-
aktiva invånare själva bidrar till samhällsbygget och 
medverkar till en långsiktigt hållbar utveckling. Ge-
nom den representativa demokratin kompletterat 
med ständiga arenor för dialog och samtal skapas 
förutsättningar för detta. 

Genom att skapa arenor för dialog kan invånare 
medskapa framtidens hållbara kommun och vara 
en del av samhällsgemenskapen och utvecklingen. 
Ett samhälle med öppna och toleranta invånare 
möjliggör nya möten mellan invånare med skilda 

bakgrunder, erfarenheter och referensramar som 
är nödvändiga för den socialt hållbara samhällsut-
vecklingen. För att alla ska känna att de är en del av 
samhället och kan utöva sitt medborgarskap förut-
sätts 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. 

Förebyggande insatser barn och unga 

I arbetet med social hållbarhet ska förebyggande 
insatser för barn och unga prioriteras. Det handlar 
om tidiga insatser och ett långsiktigt perspektiv för 
att kommunen ska växa och utvecklas. Det görs ge-
nom 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 sam-
hällsutvecklingen. Kommunen ska skapa förutsätt-
ningar 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 nätverk, civilsam-
hället och föreningsliv. Grunden i kommunens ar-
betssätt ska vara att stödja och samarbeta med ide-
ella krafter.  Ledorden är framåtanda, mångfald och 
öppenhet i nätverk och föreningar. 

 

 

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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Fullföljda studier och etablering på arbetsmark-
naden 

Kommuninvånares inträde på arbetsmarknaden är 
avgörande för en hållbar arbetsmarknad och ett so-
cialt hållbart samhälle. Kommunen ska vara en mo-
tor som bidrar till att skapa goda förutsättningar för 
en långsiktig och framgångsrik verksamhet för ut-
bildning och etablering på arbetsmarknaden. Det 
handlar om insatser för att stödja ett ökat arbets-
deltagande med betoning på fullföljda studier och 
livslångt lärande.  

Utbildning är en mänsklig rättighet och den viktig-
aste 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.  

 En väl fungerande samverkan mellan kommun 
och näringsliv är en av de viktigaste faktorerna lik-
som att utgå från och arbeta tillsammans med in-
dividen. Kommunen ska främja utveckling av nya 
samverkansformer mellan de olika aktörerna uti-
från befintliga arbetsmarknadspolitiska insatser, 
systematiskt utvärdera effekter av insatser och ar-
beta för förbättringar genom att skapa nya initiativ. 

Bra bostäder och goda boendemiljöer 

Falköpings kommun har fantastiska förutsätt-
ningar med sin geografiska utsträckning med Fal-
köpings tätort i centrum och landsbygd med 
mindre tätorter i kringlandet. Allt tillsammans in-
nebär att kommunen kan erbjuda attraktiva boen-
demiljöer till många.  

Bra bostäder och goda boendemiljöer med närhet 
till både natur, kultur och förskola/skola för de 
yngre barnen är grundläggande kvaliteter som på-
verkar välfärden i Falköpings hela kommun. Det 
handlar också om fokus på sociala perspektiv inom 
ramen för den fysiska samhällsplaneringen och bo-
enderelaterade åtgärder som verkar för inklude-
ring. Samhällsplaneringen ska utformas så att so-
cialt utanförskap motverkas och naturliga mötes-
platser skapas.   

Människan ska vara utgångspunkt i samhällsbyg-
gandet och medborgarnas 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 utbild-
ning, arbete och fritid. 
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Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping  

 

 

 

Falköpings kommun ska vara en bra plats 
att bo, verka och leva på - en plats där 
medborgarna känner stolthet 

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 miljöer ökar Fal-
köpings kommuns attraktionskraft. Falköpings 
kommun har under tiotalet år ökat sin befolkning. 
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. 
Attraktivitet ska stärkas genom att de områden som 
är unika utvecklas och tar sin utgångspunkt i de be-
hov som finns hos dagens och framtida invånare. 
En kommun med egen växtkraft där medborgarna 
trivs, utvecklas och känner en stolthet.  

Kommunen vinner på att samverka, skapa nätverk 
och mötesplatser, både internt och externt mellan 
olika aktörer i samhället. Medborgarna rör sig mel-
lan olika platser i sitt arbetsliv och på sin fritid vilket 
sällan begränsar sig till en enda kommun. En kom-
mun som samverkar väl blir därför en attraktivare 
kommun och genom ett rikt kulturliv kan kommu-
ninvånarnas livskvalitet stärkas. 

 

Värdeskapande stads- och landsbygdsmiljöer 

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 om de tas tillvara och utveck-
las. För att stärka attraktiviteten ska kommunen ar-
beta för att försköna stads- och landsbygdsmiljö-
erna och därmed göra det offentliga rummet till en 
nära, trygg och inspirerande miljö med mötesplat-
ser.  

Klimatsmart kommun med goda och hållbara kom-
munikationer samt utbyggd infrastruktur 

Ett prioriterat område för att stärka attraktiviteten är 
goda kommunikationer och väl utbyggd infrastruk-
tur. Attraktiviteten för landsbygdsboende ska stär-
kas ytterligare genom fortsatta satsningar på ut-
veckling av infrastruktur. Tillgång till bredband ut-
gör en nödvändig infrastruktur för att alla ska kunna 
ta del av digitaliseringens möjligheter.   

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 
globala hållbarhetsmål. Kommunen ska bidra till att 
minska klimatpåverkan och skapa ett hållbart ener-
gisystem som bygger på lokala och förnybara resur-
ser och aktivt arbeta med hållbara livsstilar. Falkö-
pings kommun ska vara en fossilfri kommun år 
2030. Syftet är också att skapa förutsättningar för 
invånare att göra hållbara val ur ett långsiktigt per-
spektiv eftersom samhället ska lämnas över till 
kommande generationer. 

 

 

 
 

  

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 

 

 

Utveckla kommunens bemötande och ser-
vicekvalitet 

Utveckling av näringslivet är avgörande 
för välfärden. Det kan bara utvecklas ge-
nom ett ömsesidigt förtroende mellan 
kommun och näringsliv. För detta krävs 

en framtidstro och en gemensam viljeriktning men 
även ett kraftfullt lokalt engagemang. Kommunen 
ska finnas som en aktiv och naturlig part i utveckl-
ingsarbetet och såväl nya som etablerade företag 
ska få ett gott bemötande och en hög kommunal 
servicekvalitet. Falköpings kommun ska ha ett gott 
företagsklimat med ett gott värdskap och vara ett 
självklart alternativ för företag som vill etablera sig. 
Samtidigt ska kommunen vara förberedd för lång-
siktiga förändringar inom arbetsmarknaden och 
skapa förutsättningar för diversifiering av näringsli-
vet.  

Utveckla företagandet 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 fungerande och ledande kom-
petensförsörjning kräver utbildningsmatchning till 
den kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar 
men det handlar även om att ställa om för framti-
dens kompetensbehov och nya branscher. Kommu-
nen ska främja och motivera näringslivet att stärka 
sitt ansvar i att bidra till socialt, ekonomiskt och eko-
logiskt 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 
utvecklingen av företagande. Arbetet med att attra-
hera nya företag för etablering förutsätter en utveck-
lad infrastruktur där expansion och etableringar 
möjliggörs genom en god markreserv.  

Falköping – en drivande aktör 

Falköpings kommun ska vara och upplevas som en 
kreativ och drivande kommun som skapar goda för-
utsättningar för nya företag, nya etableringar och be-
fintliga företag.  

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 affärs-
utveckling är centralt med fokus på marknadskun-
skap och produktutveckling. I Falköpings kommun 
finns goda förutsättningar för en ökad hållbar livs-
medelsproduktion, en utveckling som kommunen 
ska främja. Kommunen ska också arbeta proaktivt 
för utveckling av hållbar handeln, till exempel ge-
nom 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. 

 

  

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

 

 

 

En lärande och utvecklande verksamhet 

Kommunens organisation ska genom 
tillitsstyrning balansera behovet av kontroll 

med förtroende till medarbetarnas verksamhets-
nära kunskap och erfarenhet. Detta gör också kom-
munen till en mer attraktiv arbetsgivare. God kvali-
tet säkerställs genom att kommunen kan attrahera, 
rekrytera, utveckla och behålla den kompetens som 
krävs för att möta medborgarnas behov och nå verk-
samheternas mål. Kommunen eftersträvar ett för-
ändringsledarskap och ett tillitsbaserat arbetsklimat 
som kännetecknas av dialog och delaktighet där le-
dare och medarbetare gemensamt 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. Kommu-
nen ska också ha ett långsiktigt perspektiv i syfte att 
skapa ett miljömässigt hållbart samhälle som tar 
miljö- och klimatansvar för att göra så litet klimatav-
tryck som möjligt.  

Kommunen ska ha ett aktivt klimat- och energiar-
bete i syfte att skapa en god livskvalitet för framti-
dens invånare. Kommunen ska genom sina investe-
ringar, inköp och upphandlingar minska sitt klimat-
avtryck och därmed öka sitt miljöansvar.  

Systemeffekter i verksamheterna 

Genom att arbeta processbaserat kan kommunens 
organisation utvärdera såväl de tjänster och aktivi-
teter som når invånaren likväl som hållbarheten och 
stabiliteten av de verksamheter som levererar den.  

Ett systematiskt kvalitetsarbete säkerställer målupp-
fyllelsen och identifierar utvecklingsområden utifrån 
såväl medborgarnas behov och förväntningar som 
lagställda krav. Utveckling och uppföljning ska ha 
sin utgångspunkt i verksamheternas kärnuppdrag 
och möta omvärldens förändringar på ett lämpligt 
sätt. Kontinuerlig uppföljning av kommunens mål 

och verksamheter tillsammans med en relevant om-
världsanalys skapar förutsättningar för ett proaktivt 
agerande och utveckling av relationer med omvärl-
den.  

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 
enskilt största förändringsfaktorn i vår tid och den 
påverkar alla delar av vårt samhälle. Viktigaste re-
sursen är medarbetarna, deras omställningsför-
måga, kompetens och kunskap. Medarbetare med 
en adekvat digital kompetens kan också ta tillvara 
möjligheter till ökade resultat och effektivisering. 
Kommunen ska ses som möjliggörare och möta ut-
maningar med mod, nytänkande och samarbete. 

Verksamheterna är till för kommuninvånarna 

Kommunen ska vara en väl fungerande serviceorga-
nisation 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 bemö-
tande, som utgår från helheten och förenklar varda-
gen för medborgarna och de vi 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. Kommu-
nen är till för invånarna. 

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 gemen-

sam struktur i uppföljnings-processen. Arbetet är 

långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och 

systematik samt skapa förutsättningar för en hel-

hetsbild och ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning 

av kommunens fyra övergripande mål görs som en 

samlad bedömning av måluppfyllelse och baseras 

bland annat på nämndernas analyser av måluppfyl-

lelse, trender och utfall för indikatorer, uppföljning 

av styrdokument och effekter av olika insatser. Syf-

tet är att få en så övergripande och trovärdig bild 

som möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag 

och vilken effekt olika kommunala satsningar har. 

Vid resultatredovisning presenteras bedömning av 

måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsom-

råden.  

Kommunen redovisar också viktiga förutsättningar 

som krävs för att bidra till utveckling. 

Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan 

kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa 

möjliga underlag finns inför kommande beslutspro-

cesser.   
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Planeringsförutsättningar 

Omvärldsanalys 

Omvärldsanalysen ska ge ett helhetsperspektiv och 

långsiktighet i hur trender och förändringar påver-

kar våra möjligheter att skapa Det Goda Livet i Fal-

köping, och att förverkliga de mål som formulerats 

för kommunens framtida utveckling. Omvärldsana-

lysen ska ge förståelse och skapa handlingsbered-

skap i den kommunala organisationen och fungera 

som underlag för strategiska frågor i flerårsplanen.  

Falköpings kommun står som alla kommuner inför 

stora förändringar. Befolkningen åldras, teknikut-

vecklingen går snabbare och snabbare, flyttning 

sker från land till stad, klimatet förändras och påver-

kar oss, osv. Arbetet med omvärldsanalys innebär 

att kommunen tar ett helhetbegrepp på de trender 

och förändringar som bedöms ha störst betydelse 

för verksamheterna.  

 

Av dessa sex megatrender identifierar Falköpings 
organisation sju utmaningar framåt.  

 Digitalisering för en smartare välfärd  

 Stärka och behålla kompetens 

 Stärka uppföljning utifrån helheten 

 Möta och minska klimatförändringen 

 Attraktiv stadskärna och levande lands-

bygd 

 Förebyggande arbete och se mångfald 

som tillgång 

 Glokal samverkan och medskapande 

Digitalisering och användning av ny teknik kan, om 
den sker framgångsrikt, bidra till självständighet 
och handlingskraft hos individen. Det kan handla 
om att kunna handla sin mat själv även om man inte 
kan vara i butiken, eller att kunna söka vård utan att 
behöva få hjälp med transport till läkare. Digitali-
sering handlar också om ökad effektivisering och 
större fokus på arbetsuppgifter där människor verk-
ligen behövs.  

Att stärka och behålla kompetens är alltid en utma-
ning då utbud och efterfrågan förändras över tid. 
Det krävs förmåga att matcha person och arbete 
och att ställa om i verksamheter. Kompetensen är 
en central del för samhällsutvecklingen, för arbets-
givaren, och för individens möjlighet till ett gott liv.  

För att kommunens organisation ska lyckas med 
sina uppdrag krävs struktur och ett systematiskt 
kvalitetsarbete. Många utmaningar kräver samar-
bete av kommunens verksamheter över förvalt-
nings- och avdelningsgränser, vilket gör kravet om 
uppföljning utifrån helheten än viktigare.  

Att möta och minska klimatförändringarna är stän-
digt närvarande i kommunens organisation. Flera 
åtgärder sker, så som att minska matsvinn, avfall 
och energiförbrukning, men fler insatser behövs.  

Falköpings kommun är en landsbygdskommun 
som är stor till ytan. För att behålla kommunens ka-
raktär och utformning behövs insatser i Falköpings 
tätort så väl som i kommunens andra tätorter och 
landsbygd.  

Det förebyggande arbetet syftar till att möta utma-
ningen om ett polariserat samhälle. Kommunens 
verksamheter måste arbete förebyggande för att för-
hindra ökning av segregation, samhällsklyftor och 
socioekonomiska riskgrupper.  

Glokal samverkan betyder att koppla samman den 

globala och lokala nivån.  Omvärldshändelser på-

verkar Falköpings kommun direkt, och kommunens 

organisation behöver vara redo att påverka tillbaka. 

Att arbeta medskapande innebär att invånare ska ha 

möjligheten till inflytande i de lokala frågorna kring 

utveckling och service. 

 När väl krafterna i omvärlden är identifierade och 

analyserade kan organisationen bestämma sig för 

vilka åtgärder som ska vidtas. Utifrån de sex övergri-

pande trenderna, som alla har en påverkan, på kort 

eller lång sikt, för Falköpings kommun: globali-

sering, demografiska förändringar, ökad individua-
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lisering, urbanisering, klimatförändring och teknik-

utveckling, fokuseras nu omvärldsanalysarbetet på 

social hållbarhet. 

Dagens komplexa samhälle   

Att möta de komplexa frågorna kring hållbar utveckl-

ing kräver helhetssyn. Det vill säga att inse att det är 

flera olika, och inte tydligt sammankopplade, kun-

skapsområden som berörs och att det därför be-

hövs samverkan och samspel för att kunna hantera. 

Att det inte finns en sanning eller synsätt att luta sig 

emot utan att det finns flera möjliga lösningar och 

vägar framåt. Komplexitet kan inte fångas i några få 

begrepp, eller lösas med de metoder vi hittills an-

vänt utan bygger istället på ett förändrat förhåll-

ningssätt och skapandet av nya samarbets-konstel-

lationer.  

Det är ur mångfalden och dialogen som de gemen-

samma visionerna om morgondagen och framtiden 

kan formas. Denna nödvändiga helhetssyn är avgö-

rande för att kunna beskriva och analysera mönster 

lokalt i Falköping, regionalt i Skaraborg och 

Västsverige samt globalt för att uppnå en balans 

mellan människa, samhälle och natur.  

Genom att i ett tidigt skede identifiera komplexa 

trender kan Falköpings kommun skaffa sig en pro-

aktiv möjlighet att möta såväl som att bemöta ske-

enden. 
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Ekonomiska förutsättningar 

Kommuner och regioner gick in i 2020 inställda på 
ett år med en ansträngd ekonomi, till följd av att 
konjunkturen försvagats kombinerat med ett högt 
demografiskt tryck. Ingen kunde då förutspå 
den nu pågående coronapandemin, som fått stor 
påverkan på såväl verksamheten som de ekono-
miska förutsättningarna. Kommunernas och reg-
ionernas verksamheter har på rekordtid fått 
ställa om sitt sätt att leverera välfärd. Inte sedan 
andra världskriget har välfärden påverkats i så 
snabb takt som under denna vår. Det kommer att 
ta lång tid innan vi ser de fulla konsekvenserna av 
coronapandemin. Folkhälsomyndigheten återkom-
mer till att det är först om 4–5 år 
vi fullt ut kan se folkhälsokonsekvenserna av pan-
demin. Inte minst kan det komma att dröja länge 
innan det kommer ett vaccin som ger tillräckligt 
skydd. Covid-19 får därmed antas vara något som 
påverkar vårt samhälle länge. Kommuner och reg-
ioner kommer ytterligare att behöva stärka sin be-
redskap 
och samverkansförmåga för att kunna klara even-
tuella nya vågor av smittspridning. Forskning för 
att säkerställa utveckling av vaccin mot och be-
handling av covid-19 är globalt viktiga satsningar.   
Under år 2019 och 2020 dämpades konjunkturen i 
Sverige.  Den lägre produktionstillväxten sätter av-
tryck i sysselsättningen. Både antalet sysselsatta 
och antalet arbetade timmar visar på en mindre 
nedgång. Det har länge funnits tecken på att 
Svensk ekonomi är på väg mot en mindre lågkon-
junktur. 
 
Efter dessa allmänna och inledande förutsättningar 
ini planeringen för perioden 2021-2023 kom Coro-
napandemin och vi fick ställa om inför andra revi-
derade förutsättningar. Osäkerheten har ökat på 
alla plan men samtidigt kan vi konstatera att staten 
hittills kunnat kompensera kommunerna för tap-
pade skatteintäkter. Den senaste samlade inform-
ationen har vi från SKR, Cirkulär 20:37, från den 22 
september 2020 som belyser budgetpropositionen 
den 21 september 2020 som syftar till att ange po-
litikens inriktning för perioden 2021–2023. Nedan 
sammanfattas några av satsningarna:  
 

 Ytterligare 10 miljarder kronor satsas på gene-
rella medel till kommuner och regioner för 
2021 och med 5 miljarder kronor för 2022. Till-
sammans med tidigare ändringsbudgetar är 
det en ökning med 22,5 miljarder kronor för 
2021 och med 17,5 miljarder kronor för 2022 
jämfört med BP20. För 2023 aviseras ingen ök-
ning.  

 

 
 

 Riktat statsbidrag på 4 miljarder kronor för 
äldreomsorgen.  

 

 Ytterligare 5 miljarder kronor, totalt 10 miljar-
der, har avsatts för att ersätta kommuner och 
regioner för merkostnader inom hälso- och 
sjukvården samt omsorgen 2020. 

 

 Omsorgslyftet inom äldreomsorgen ökar med 
1,7 miljarder kronor.       

 
 

För Falköpings kommun beräknar att detta påver-
kar enligt följande:   
 

 Generellt statsbidrag plus ca 23 miljoner 2021 
vilket sänks till 11 miljoner 2022 

 

 Äldreomsorgen, riktat statsbidrag plus ca 13 
miljoner 2021 och permanent.    

 
 

 Äldreomsorgslyftet, riktat statsbidrag plus ca 5 
mnkr 2021, minskas kommande år.  

 
 
 
Vidare innehåller budgetpropositionen innehåller 
en rad satsningar inom skola, omsorg, miljö- och 
naturskydd, plan- och stadsbyggnad, arbetsmark-
nad, integrationsfrågor mm.  
 
Den skatteprognos som SKR presenterade den 1 
oktober innebar inga större förändringar och förut-
sättningarna revideras inte. 
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Ekonomiska förutsättningar, risker och 
osäkerhet i budgeten 

Kommunen har inga större marginaler i flerårsplan 

för år 2021-2023 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 tydlig-

göra effekterna av olika ekonomiska scenarier.  

 

 

 

 

 

Känslighetsanalys 
•  1 procents sämre el l er  bättre skatteunder l ag sutveckl ing  i  r i ket 

g er  kommunen ca 2 0  mi l joner  i  l äg re el l er  hög re skatteintäkter .  

•  En invester ing  på 10 0  mi l joner  medför  år l ig a kostnader  på i  

g enomsni tt 5  mi l joner .  

•  1 procents löneökning  för  al l a anstäl lda g er  ca 17  mi l joner  i  

ökade personalkostnader .  

•  1 procents höjning  av den rör l ig a år l ig a l åneräntan ökar  kommunens 

l ånekostnad med 9  mi l joner  v id 2 0 19  års nivå på l åneskuld,  9 0 0  

mi l joner .  

•  10 0  invånare mer  el l er  mindre påverkar  skatteintäkterna med ca 

5  mi l joner  kronor .  

•  1 procents höjning  av den rör l ig a år l ig a l åneräntan ökar  kommunens 

l ånekostnad med 16  mi l joner  v id 2 0 2 1 års förväntade på l åneskuld,  1 

6 0 0  mi l joner .   

•  2 5  öre i  utdebi ter ing ,  hög re el l er  l äg re,  g er  ca 17   mi l joner  i  

ökade el l er  minskade skatteintäkter .  

•  A v en g enerel l  statl ig  satsning  på kommunerna får  Fal köping s 

kommun ca 0 ,3 3  procent.  Detta innebär  att en statl ig  väl färdssatsning  

på 10  mi l j arder  g er  Fal köping s kommun 3 3  mi l joner  kr  i  ökade 

intäkter .    
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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 

intäkterna 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 inflat-

ion eller av för låg självfinansieringsgrad av investe-

ringar.  

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 % av 
skatter och statsbidrag. Över tid avser en tio-
årsperiod. För perioden 2021-2023 skall dock 
resultatet årligen uppgå till minst 45 mnkr.  

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

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

 

Falköpings kommun klarar enligt planen investe-

ringar i nivån cirka 150 mnkr årligen utan att behöva 

öka låneskulden. Detta täcks då av årliga resultat 

och avskrivningar. De kommande tre årens plane-

rade investeringsnivåer gör att låneskulden kommer 

att öka kraftigt. Långsiktigt kommer detta att inne-

bära ökade krav på resultat.  

 

God ekonomisk hushållning 

(mnkr) 

Budget 

2020  
Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

2 % av resultatet

Skatter och generella statsbidrag 2 115,3 2 192,3 2 250,8 2 304,9

Resultatet vid 2% av skatter 

och generella bidrag  42 ,3       43 ,8       45 ,0       46 ,1     

Långfristiglåneskuld 1 420,0 1 520,0 1 620,0 1 700,0

Långfristig  låneskuld  1 420 ,0       1 520 ,0       1 620 ,0       1 700 ,0      

Resultatkrav  enl nya f inansiella 

mål   42 ,3       45 ,0       45 ,0       45 ,0      
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Befolkningsutveckling 

Befolkningsförändring 

Falköpings befolkningsökning under år 2019 lan-
dade på totalt 91 personer, där födelseöverskott och 
invandring stod för ökning medan kommunen upp-
visade ett underskott på flyttningar inom Sveriges 
kommuner. Falköping kommun har de tre senaste 
åren haft som mål i budgetförutsättningarna att öka 
med 200 personer per år. Detta har nu reviderats till 
en planerad ökning med 150 personer per år för de 
kommande tre åren. I strategin för bostadsförsörj-
ning 2017-2020 beräknas Falköpings kommuns be-
folkning att öka med cirka 1 % per år, eller 360 per-
soner per år, fram till år 2025 och då totalt uppgå till 
36 000 invånare. För perioden år 2017-2019 ökade 
kommunens befolkning totalt med 440 personer. 
Beräkning av befolkningsökning i budgetförutsätt-
ningarna är viktiga för att ta fram prognoser för pe-
riodens skatteintäkter och statliga bidrag. Vidare på-
verkar även befolkningsförändringen verksamhet-
erna på olika sätt som behöver justeras för att bibe-
hålla 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 befolkningsök-
ningen per år till 150 personer vilket är mer än kom-
munen växt de tidigare två åren men mindre än till-
växthastigheten under år 2013-2017.  

Detta innebär att 1 november beräknas Falköpings 
befolkning till 33 400 personer baserat på tidigare 
års befolkningsunderlag. Den senaste uppgiften vi 
har i skrivande stund är från juli 2020 och uppgick 
befolkningen till 33 320. Befolkningen Detta innebär 
även en förändring av bland annat volymer inom  

 

 

 

 

 

 

skola och äldreomsorg. Förändringen baseras dock 
få skillnaden i budget mellan år 2020 och 2021 och 
inte på verkligt utfall 2019, detta för att även få med 
avvikelsen mellan budgeten för 2020 och verkligt ut-
fall. 

Ny bostadsförsörjningsplan 

Under år 2020 har kommunledningsförvaltningen 
med hjälp av konsulter tagit fram en ny bostadsför-
sörjningsplan baserat på befolkningsutvecklingen. 
Kartläggning har skett av behovet av olika bostads-
typer och antalet, men även hur befolkningsström-
marna inom kommunen rör sig.  

Betydelse för ekonomin 

Varje ny invånare innebär cirka 50-70 tusen kronor i 
ökade inkomster för kommunen, i form av skatter 
eller inkomstutjämning, beroende på ålder och in-
komst. Varje ny invånare i åldersspannet 1-18 år och 
över 80 år ger även ett tillskott i kostnadsutjäm-
ningen samtidigt som personer mellan 19 och 79 år 
ger en minskad kostnadsutjämning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 2  015       2  016       2  017       2  018       2  019      

Budget

2021 

Budget

2022  

Budget

2023  

0 år  386      402      393      395      397      388      398      396     

1 - 5 år  1 975      2 007      2 089      2 069      2 066      2 069      2 060      2 039     

6 - 15 år  3 897      3 971      4 044      4 105      4 151      4 225      4 299      4 351     

16 - 18 år  1 087      1 118      1 138      1 187      1 249      1 231      1 225      1 238     

19 - 24 år  2 434      2 371      2 283      2 173      2 135      2 213      2 248      2 300     

25 - 64 år  15 642      15 803      15 943      15 987      15 984      15 932      15 910      15 898     

65 - 74 år  3 666      3 672      3 656      3 698      3 666      3 637      3 639      3 616     

75 - 84 år  2 376      2 370      2 431      2 446      2 521      2 584      2 646      2 718     

85 - 94 år  969      1 004      1 016      1 008      988      1 025      1 034      1 055     

 + 95 år  79      88      84      87      89      95      91      88     

Summa 

befolkning  
 32  511      32  806       33  077       33  155       33  246       33  400       33  550       33  700      
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Demografi- och resursfördelnings-
modell  

Modeller 

I arbetet med riktlinjer för verksamhets- och ekono-
mistyrning har tidigare framkommit behov för 
kommunen att på ett enklare sätt tydliggöra de re-
sursförändringar som sker naturligt i kommunen 
på grund av exempelvis befolkningsutveckling och 
åldersförändring. För detta har en demografimo-
dell har tagits fram.  

Kommunstyrelsen gav i samband med budgetför-
utsättningarna inför år 2021-2023, kommunled-
ningsförvaltningen i uppdrag att ytterligare se över 
demografimodellen om den kan utvecklas till en 
tydligare resursfördelningsmodell.   

Presentation av utredningen 

Inom kommunledningsförvaltningen har ekonomi-
avdelningen tillsammans med representanter från 
kommunens analysgrupp arbetat med översynen 
av en resursfördelningsmodell. Gruppen presente-
rade framtaget material under uppstartsdagarna 
inför budget 2021-2022 under februari månad. I 
presentationen framhävde gruppen flera fördelar 
med en resursfördelningsmodell och krav för att 
modellen ska kunna implementeras i kommunens 
verksamhet. 

- En av de viktigast är ju att en modell blir öppen 

och transparant i hela styrkedjan och tillgänglig 

för alla. 

- En annan del är att den blir en tydlighet, skap-

ar förståelse så att alla vet i förväg vad man kan 

förvänta sig, den blir en del i det systematiska 

kvalitetsarbetet. 

- En modell stärker den ekonomiska styrningen 

men även verksamhetsstyrningen och skapar ut-

rymme för långsiktigt strategiskt arbete. 

Men även nackdelar med modellen lyftes. 

- Känsla av att allt redan är bestämt och kan bli 

svårt att påverka. 

- Kan snabbt bli stora förändringar och svårig-

heter att se vilka tröskeleffekter som behövs. 

- Det finns en risk på eftersläpningseffekter i den 

statistik som demografi-/ resursfördelningsmodel-

ler baseras på. 

Ekonomiavdelningen har även gjort en omvärlds-
analys för hur andra kommuner arbetar med re-
sursfördelningsmodeller inför budgetarbetet. I 
uppdraget från kommunstyrelsen fanns även öns-
kemål om underlag för hur Falköpings grundbud-
get kan fördelas. Kolada1 visar på att Falköpings 
kommun lägger mer resurser inom äldreomsorg 
och gymnasiet och mindre resurser på förskola och 
grundskola baserat på nettokostnadsavvikelse för 
verksamheterna. I arbetet med analysen av de stora 
skillnaderna av nettokostnadsavvikelse mellan 
olika verksamhetsgrenar beror till största del på hi-
storiska ambitioner, dels mellan verksamheter 
men även stad och land. En justering av grundbud-
geten skulle innebära ambitionsförändringar och 
då även större verksamhetsförändringar vilket be-
höver vara kopplat till politiska beslut.  

Justering av driftsbudget mellan år 

Falköpings kommun kommer arbeta vidare med 
årliga justeringar av driftsramar kopplat till demo-
grafiförändringar, nettokostnader och effekter av 
investeringar, mer om detta under driftsbudgeten. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Kommuner och landstings databas 
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Personalplanering  

Kompetensförsörjning 

Arbetet med strategisk kompetensförsörjning är en 
utmaning inom välfärdssektorn. Det är en lika stor 
utmaning att utveckla och behålla befintliga med-
arbetare som att attrahera och rekrytera nya.  

Antalet medborgare i kommunen ökar och det be-
ror bland annat på att fler blir äldre, vilket i sin tur 
innebär ett ökat behov av bemanning inom äldre-
omsorgen. Yrkesgruppen undersköterskor är svår-
rekryterad, vilket bland annat beror på att färre ung-
domar söker sig till vård- och omsorgsprogrammet 
på gymnasiet. Denna yrkesinriktning attraherar 
dock personer som karriärväxlar 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. 

Utifrån de besparingskrav som finns kommer be-
hovsprövning av framtida rekryteringar vara än vik-
tigare. Det kräver även att den kravprofil som fast-
ställs inte enbart innefattar att tidigare tjänst er-
sätts utan att tjänsten även motsvarar framtida be-
hov. 

Som arbetsgivare behöver kommunen ha en posi-
tiv inställning till och möjliggöra kompetensut-
veckling kopplat till verksamhetens behov, för att 
utveckla och behålla befintlig personal. För indivi-
den öppnar detta möjligheter till karriärutveckling 
inom organisationen vilket uppfattas som attrak-
tivt.  Detta kan till exempel vara aktuellt inom yrkes-
områden där det krävs både grundutbildning, erfa-
renhet och fortbildning.  Det kan vara yrken som 
speciallärare/specialpedagog och skolsköterskor 
vilka dessutom är grupper med hög andel beräk-
nade pensionsavgångar de närmaste tio åren. Nat-
ionellt förutspås att Covid -19 kommer resultera i 
ett ökat söktryck till utbildningar på olika nivåer. 
Det kan antas att detta innebär en ökad kompetens 
på arbetsmarknaden men det kan också antas att 
detta kan orsaka ytterligare ökade klyftor på en re-
dan segregerad arbetsmarknad. 

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 för-
längda arbetslivet innebär en möjlighet att ta till 
vara på den kompetens som finns i organisationen 
genom olika former av mentorskap och handled-
ning. Ambassadörskap och yrkesstolthet hos be-
fintliga medarbetare blir således en framgångsfak-
tor i hela kompetensförsörjningsarbetet.  

Arbetsmiljö 

Falköpings Kommun arbetar fortsatt med att im-
plementera SKR:s avsiktsförklaring med åtgärder 
för friskare arbetsplatser inom kommunen. Av-
siktsförklaringen har fokus på styrning och ledning 
för hållbar hälsa och en låg och stabil sjukfrånvaro. 
I de rapporter som kommer från SKR framgår tyd-
ligt att de verksamheter i kommunerna som har 
störst utmaning vad gäller sjukfrånvaro är vård och 
omsorg samt förskola och skolbarnomsorg. Sam-
verkan med de fackliga organisationerna och ett 
nytt samverkansavtal är av betydelse för att arbetet 
med avsiktsförklaringen realiseras och blir en tydlig 
vägledning i praktiken. Fokus i arbetet kommer att 
inriktas på friskfaktorer i arbetslivet. En inventering 
av friskfaktorer på chefsnivå är uppstartad för att 
bättre kunna stötta och ha fokus på de friskfaktorer 
som utifrån inventeringen är viktiga i Falköpings 
kommun. 

 

Fortsatt samarbete med vårdcentralernas rehab-
koordinatorer och Försäkringskassan fortsätter för 
att jobba aktivt och med tidiga insatser vid sjuk-
skrivningar och rehabiliteringsärenden. Fortsatt ar-
bete med den organisatoriska och sociala arbets-
miljön samt tidiga signaler och främjande faktorer 
behöver utvecklas. 

Den största delen av sjukfrånvaron i Falköpings 
kommun är icke arbetsrelaterad. Därefter är det en 
blandning mellan privata förhållanden och arbets-
förhållanden som är sjukfrånvaroorsaken. Sett till 
den totala sjukfrånvaron har kvinnor högre sjuk-
frånvaro än män men kvinnors sjukfrånvaro mins-
kar. Medarbetare oavsett kön i kontaktyrken löper 
större risk att drabbas av ohälsa. Utsatta grupper 
vad gäller den psykiska ohälsan är offentlig sektor, 
vård och omsorg samt skola. För medarbetare i 
åldrarna 20-30 år ökar den psykiska ohälsan. 
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Medarbetare med fysiska besvär är en av de vanlig-
aste anledningarna till sjukskrivning varför det är 
viktigt att fortsatt verka för att skapa en arbetsmiljö 
där ogynnsam belastning minimeras. Kommunen 
behöver också verka för att medarbetarna ser rö-
relse och återhämtning som viktiga faktorer i 
livsstilen som bidrar till ett hållbart arbetsliv. Den 
registrerade korttidssjukfrånvaron har ökat. Lång-
tidssjukfrånvaron har minskat jämfört med föregå-
ende år och kommer troligtvis att fortsätta minska 
då Försäkringskassans arbete kommer att fokusera 
på tidiga insatser.  

Det systematiska arbetsmiljöarbetet fortgår som 
vanligt i verksamheterna. HR-avdelningen stöttar 
cheferna i de frågeställningar och riskbedömningar 
som uppkommer och initieras på grund av Coro-
naepidemin. Uppföljning av det systematiska ar-
betsmiljöarbetet görs årligen. Rutinen för uppfölj-
ning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM-
enkäten, har uppdaterats. Enkäten kommer att gå 
ut på hösten och resultatet redovisas i anslutning 
till årsredovisningen.  

Syftet är att det egna arbetsmiljöarbetet granskas 
och att det motsvarar de krav som finns i föreskrif-
terna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Medar-
betar- och chefsundersökning genomförs vartan-
nat år. HR-avdelningen stödjer cheferna i rehabili-
teringsarbetet. 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 erbjudas stödinsat-
ser från Omställningsfonden inom ramen för tidig 
lokal omställning för att få kompetens till nytt ar-
bete. 

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. 

Under de kommande åren vill HR-avdelningen 
även synliggöra kunskapsområdet, som också tan-
gerar jämställdhet och mångfald. Som arbetsgivare 
önskar vi att frågorna integreras mer i det dagliga 
arbetet. 
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Skatteprognos 2021-2023 

Falköpings kommuns prognos för skatteintäkter 
under den kommande tre års period baseras på 
SKRs skatteunderlagsprognos justerad utifrån Fal-
köpings kommuns demografimodell. De senaste 
prognoserena har SKR bedömt vara så osäkra att 
man benämnt dem som scenarier. Detta beroende 
naturligtvis på den rådande pandemin och dess ef-
fekter på ekonomin. Sedan tidigare har SKR avise-
rat att den svenska konjunkturen börjar mattas av.   

Statsbidrag 

Staten delar även ut statsbidrag till kommunerna 
som syftar till att kommunerna ska ha samma för-
utsättningar 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 k an m er lik-
nas med en behovsutjämning än en kostnadsut-
jämning. Bidragen gäller endast lagstadgade verk-
samheter och inte frivilliga delar i den kommunala 
verksamheten.  

 

I samband med den rådande pandemin har rege-
ringen kommit med ett antal stödpaket för att mot-
verka de lägre skatteintäkterna. Vi har tagit hänsyn 
till de senaste förslaget och gjort en rimlighetsbe-
dömning. Riksdagen kommer under hösten att 
fatta beslut om de förslagna extra statsbidragen. 
För Falköpings del beräknas de extra bidrag till 22,5 
mnkr för 2021. För 2022 beräknas ytterligare 11,0 
mnkr.  

Osäkerheter i skatteprognosen 

Samhället och landet påverkats kraftigt av Coro-
naviruset, Covid -19, med stor påverkan på sjukvår-
den, minskad sysselsättning och därmed minskade 
skatteintäkter  Detta får stora effekter på kom-
mande skatteunderlag och det är osäkert om de 
olika former av stödpaket från Regering och Riks-
dag kommer fullt ut att kompensera för detta.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Skatter och generella 

statsbidrag (mnkr) 
Budget 2020  Plan 2021 

Förändr ing  

mel l an år  
Plan 2022  

Förändr ing  

mel l an år  
Plan 2023  

Förändr ing  

mel l an år  

Skatteintäkter  1 472,5      1 468,9     -3,6      1 572,1      103,2      1 634,7      62,6     

Summa skatteintäkter  1 472 ,5       1 468 ,9      -3 ,6       1 572 ,1      10 3 ,2       1 634 ,7       6 2 ,6      

Inkomstutjämingsbidrag  427,4      429,6      2,2      438,2      8,6      443,7      5,5     

Kostnadsutjämning  98,0      105,5      7,5      106,5      1,0      112,5      6,1     

Regleringsbidrag  34,6      72,7      38,1      34,8     -37,9      26,0     -8,8     

Strukturbidrag  -,0      -,0      -,0      -,0      -,0      -,0      -,0     

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

LSS-utjämning  14,6      20,4      5,8      15,4     -5,0      15,2     -0,2     

Fastighetsavgift  63,0      72,7      9,7      72,8      0,1      72,7     -0,1     

Summa generella 

statsbidrag  637 ,5       700 ,9       6 3 ,4       667 ,6      -3 3 ,2       670 ,2       2 ,6      

Extra statsbidrag  10,0      22,5      12,5      11,0     -11,5      -,0     -11,0     

Summa skatter och 

generella statsbidrag  2  115 ,3       2  192 ,3       7 7 ,0       2  250 ,7       5 8 ,5       2  304 ,9       5 4 ,2      
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Beräkningsförutsättningar 

 

Finansiellt mål 

Falköpings kommuns finansiella mål utgår ifrån 
kommunlagen, om god ekonomisk hushållning, 
samt utifrån kommunens egna dokument ”Riktlin-
jer för god ekonomisk hushållning och hantering av 
resultatutjämningsreserv". Det innebär att det fi-
nansiella resultatet ska uppgå till det högsta av föl-
jande resultatkrav. 

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

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

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

Skattesats 

Falköpings kommuns skattesats för den kom-
mande treårs period är fastställd till 21,95. 

Invånarantal 

Invånarantalet för Falköpings kommun beräknas 
till 33 400 personer den 1 november 2020 och se-
dan en ökning med 150 personer per år. Mer ingå-
ende hur detta är framtaget återfinns under befolk-
ningsutveckling.  

Generell justering av intäkter och kostnader 
(gäller ej lönekostnader) 

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 beräknade prisökning.  

Nämnder med högre intäkter än kostnader ges 
ingen kompensation då intäkterna beräknas öka i 
samma utsträckning som kostnaderna.  

Justeringen gäller inte personalkostnader eller in-
terna intäkter/kostnader.  

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 där-
för gjorts på fler år. I och med att internhyror och 
internstäd fördelades ut till nämnderna i budget 
2020 finns ett behov att räkna upp interna intäkter 
och kostnader till år 2021-2023.  

Detta kommer att justeras i budgetändringar under 
2021. Den interna justeringen av intäkter och kost-
nader har ingen påverkan på kommunens resultat 
utan fungerar för att visa verklig kostnad för verk-
samheten. 

  

Beräkningsunderlag   Budget 2020  Budget 2021 Plan 2022  Plan 2023  

Finansiellt mål

Procent av skatter och generella statsbidrag 2,0%

Resultat mål 45 mnkr 45 mnkr 45 mnkr

Återbetalning av låneskuld 35 år 

Lånetak om 1 700 mnkr 1 700 mnkr 1 700 mnkr 1 700 mnkr 

Skattestats  21,95      21,95      21,95      21,95     

Invånarantal  33 237      33 400      33 550      33 700     

Generell justering nettkostander 2,5% 2,3% 2,5% 2,6%

Justering av interna intäkter & kostnader 

(hyror och städ) 0,0% 2,3% 2,5% 2,6%

Utveckling lönekostnader (SKR) 3,2% 3,1% 2,7% 2,8%

Personalomkostnadspålägg 40,80% 40,15% 40,15% 40,15%

Internränta 2,0% 1,25% 1,25% 1,25%
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Lönekostnader 

I kommunens riktlinjer för verksamhet- och ekono-
mistyrning framgår att lönekostnader kopplade till 
löneöversyn budgeteras central och fördelas ut till 
respektive nämnd efter genomförd löneöversyn. 
Tanken med detta är att nämnderna ska ges full 
kompensation för personalkostnader kopplade till 
anställd personal. I denna fördelning har en även 
fördelning av kostnader kopplade till privata utfö-
rare inom Barn- och utbildningsnämnden och so-
cialnämnden. Kopplat till att de utför främst perso-
nalintensiv verksamhet.  

Sverige kommuner och landsting beräknar löne-
uppräkningen till 3,1 % för år 2021. SKR har även 
räknat med en kontinuerlig ökning av kvalitén på 
arbetsinsatsen bland annat kopplat till högre ut-
bildningsnivåer och därmed även höjda löner. 
Detta bör dock snarare ses som en volymföränd-
ring än en prisförändring.  

Personalomkostnadspålägg  

Personal omkostnadspålägget beräknas till 
40,15 % vilket är i nivå med SKRs beräkningar av 
arbetsgivaravgifter och pensionskostnader för 
kommande år.  

Eftersom Falköpings kommun haft ett högre perso-
nalomkostnadspålägg kommer detta innebära ju-
steringar av nämndernas ramar, de medel som på 
detta sätt frigörs kommer främst att användas till 
budgetering av tidigare pensionskostnader som ti-
digare har betalts av ett högre PO. Justeringar görs 
under 2021.  

Internränta 

Internräntan sänkas till SKRs rekommenderade 
nivå om 1,25 % till år 2021. En korrigering av inter-
räntan kommer inte att påverka kommunens resul-
tat men nämndernas ramar kommer att minska nå-
got eftersom kostnaden för kapital minskar. Detta 
kommer ge verksamheterna mer rättvisande kost-
nader jämfört med övriga kommuner. Justeringar 
görs under 2021. 
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Förändring av nämndernas ramar 2020-2021 

 

Ovanstående tabell visar förändringar i nämnder-

nas ramar från kommunfullmäktiges budget för år 

2020 fram till det nya förslaget för nämndernas ra-

mar till år 2021. 

Justering har gjorts för tidigare volymförändring 

kopplat till demografimodellen och befolkningsut-

vecklingen. Under år 2020 har även nämndernas 

ramar justerats utifrån tidigare års kapitalkostna-

der samt även helårseffekten av löneöversyn 2020 

 

Justering av ramar mellan tekniska nämnden och 

kommunstyrelsen. Infrastrukturförvaltaren är an-

ställd på tekniska nämnden, men budgetposten för 

den tjänsten har legat på kommunstyrelsen. 

Politisk förändring avser ekonomiska omställ-

ningar i nämnderna för att kommunen ska nå ett 

resultat om 45 mkr för 2021. Konsekvenser av even-

tuella effektiviseringar är beskrivna i de utkast till 

Verksamhetsplan som respektive nämnd beslu-

tade om i våras.  

 

FÖRÄNDRINGAR I NÄMNDERNAS 

RAMAR (MNKR) 
Budget  2020 

Tidigare  

beslut  

Volym-

förändrn ing 

Genere l la  

uppräkn ing  

2,3 % 

Investeringar 

Förändring 

kap ita lkostnader 

2020 

Barn- och utbildningsnämnden -719,8      6,4     -7,0     -1,0     -2,7     -0,9     

Byggnadsnämnden -0,9      -,0      -,0     -0,0      -,0      -,0     

Kommunstyrelsen -108,3      -,0      4,6     -0,7      -,0     -1,4     

Kompetens- och arbetslivsnämnden -61,3      -,0      -,0     -0,0      -,0      0,1     

Kultur- och fritidsnämnden -65,6      -,0      -,0     -0,1      -,0     -0,1     

Samhällsskyddsnämnden -30,9      -,0      -,0     -0,0      -,0     -0,1     

Socialnämnden -849,7      -,0     -5,7     -1,9      -,0     -0,2     

Äldreomsorg och funktionsnedsättning -667,1      -,0     -5,7      -,0      -,0     -0,2     

Individ- och familjeomsorg -182,5      -,0      -,0     -1,9      -,0      -,0     

Tekniska nämnden -179,0      -,0     -0,5     -3,6      0,9     -21,6     

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

Valnämnden -0,1      -,0      -,0     -0,0      -,0      -,0     

Överförmyndare  -,0      -,0     -4,1      -,0      -,0      -,0     

Summa nämndernas ramar -2  016 ,8       6 ,4      -12 ,7      -7 ,2      -1,8      -24 ,3      

Vårdförbunde

t  löneöversyn  

2019 

Justering hyra  

städ 2020 

Justering 

hyra  och 

städ in för 

2021 

Löneöversyn  

2020 

Polit isk 

förändring 
Budget  2021 

Barn- och utbildningsnämnden -0,2     -8,2     -2,3     -18,0     -7,0     -760,7     

Byggnadsnämnden  -,0      -,0      -,0      -,0      -,0     -0,9     

Kommunstyrelsen  -,0      0,2      -,0     -0,5      6,0     -100,1     

Kompetens- och arbetslivsnämnden  -,0      0,3      -,0     -1,3      1,5     -60,7     

Kultur- och fritidsnämnden  -,0     -0,5      -,0     -0,4      2,0     -64,6     

Samhällsskyddsnämnden  -,0     -0,3      -,0     -0,1      -,0     -31,4     

Socialnämnden -1,8      0,8      -,0     -2,9      19,5     -841,8     

Äldreomsorg och funktionsnedsättning -1,8     -2,6      -,0     -2,9      19,5     -660,9     

Individ- och familjeomsorg  -,0      3,5      -,0      -,0      -,0     -180,9     

Tekniska nämnden  -,0      7,7      -,0     -0,4      7,0     -189,5     

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

Valnämnden  -,0      -,0      -,0      -,0      -,0     -0,1     

Överförmyndare  -,0      -,0      -,0      -,0      -,0     -4,1     

Summa nämndernas ramar -2 ,0      0 ,0 -2 ,3      -23 ,6  29 ,0      -2  055 ,3      
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Resultatbudget 

 

 

Resultatbudgeten visar det finansiella resultatet un-
der ett verksamhetsår och förklarar även hur resul-
tatet har uppkommit. De beräknade kostnaderna ut-
görs av verksamhetens nettokostnader och beräk-
nade avskrivningar för kommunens befintliga och 
planerade investeringar. Kommunens intäkter be-
står i huvudsak av skatteintäkter och av generella 
statliga bidrag. I verksamheternas nettokostnader 
finns vissa statsbidrag som går direkt till exempelvis 
skola och omsorg. Genom att minska de totala in-
täkterna med de totala kostnaderna får vi fram för-
ändringen av kommunens egna kapital, eller i mer 

vardagligt språk årets resultat. Detta resultat fram-
kommer även i kommunens balansbudget genom 
att jämföra kommunens egna kapital i två på 
varandra följande verksamhetsår. Årets resultat eller 
förändringen av det egna kapitalet är förbindelsen 
mellan resultat- och balansbudgeten.  

För budgetåret 2021 budgeteras ett resultat om 45 
mnkr vilket är i nivå med ett av de nya finansiella 
målen 

 

 

 

 

 

 

  

Resultatbudget (mnkr) Budget 2020  Budget  2021 Plan 2022  Plan 2023  

Verksamhetens intäkter  495,0     

Verksamhetens kostnader -2 422,5     -1 997,6     -2 042,1     -2 082,2     

Avskrivningar -121,7     -136,7     -148,7     -160,7     

Verksamhetens nettokostnader -2  049 ,2      -2  134 ,3      -2  190 ,8      -2  242 ,9      

Skatteintäkter  1 448,9      1 468,9      1 572,1      1 634,7     

Generella statsbidrag och utjämning  642,8      723,4      678,7      670,2     

Verksamhetens resultat  42 ,5       58 ,0       60 ,0       62 ,0      

Finansiella intäkter  7,0      7,0      7,0      7,0     

Finansella kostnader -16,0     -20,0     -22,0     -24,0     

Resultat ef ter f inansiella poster  33 ,5       45 ,0       45 ,0       45 ,0      

Extraordinära poster  -,0      -,0      -,0      -,0     

Årets resultat  33 ,5       45 ,0       45 ,0       45 ,0      
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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 
lämnat ett ”överskott” genom åren (det egna kapi-
talet). Balansbudgetenen ställning förväntas upp-
nås vid respektive års slut. 

Blansbudget (mnkr) 
Budget 

2020

Budget 

2021 

Plan 

2022  
Plan 2023  

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 3  044 ,4 3  194 ,4 3  364 ,4 3  416 ,4

   Immateriella anläggningstillgångar

   Materiella anläggningstillgångar 2 907,4 3 141,4 3 309,4 3 361,4

        Mark, byggnader och tekniska anläggningar 2 730,0 2 968,0 3 133,0 3 182,0
        Maskiner och inventarier 177,4 173,4 176,4 179,4
        Övriga materiella anläggningstillgångar
   Finansiella anläggningstillgångar 137,0 53,0 55,0 55,0

Bidrag till infrastruktur 30 ,3 36 ,8 29 ,1 21,4

Omsättningstillgångar 195 ,2 313 ,5 276 ,4 320 ,4

   Förråd m.m.

   Fordringar 130,0 130,0 130,0 130,0

   Kortfristiga placeringar 86,0 86,0 86,0

   Kassa och bank 65,2 97,5 60,4 104,4

Summa tillgångar 3  269 ,9 3  544 ,7 3  669 ,9 3  758 ,2

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital -1 100 ,7 -1 145 ,7 -1 190 ,7 -1 235 ,7

   Årets resultat -33,5 -45,0 -45,0 -45,0

   Resultatutjämningsreserv -60,8 -60,8 -60,8 -60,8

   Övrigt eget kapital -1 006,4 -1 039,9 -1 084,9 -1 129,9

Avsättningar -250 ,0 -285 ,0 -300 ,0 -315 ,0

   Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser -135,0 -180,0 -200,0 -220,0

   Andra avsättningar -115,0 -105,0 -100,0 -95,0

Skulder -1 919 ,2 -2  113 ,6 -2  179 ,0 -2  208 ,0

   Långfristiga skulder -1 420,0 -1 520,0 -1 620,0 -1 700,0

   Kortfristiga skulder -499,2 -593,6 -559,0 -508,0

Summa eget kapital, avsättningar och skulder -3  269 ,9 -3  544 ,3 -3  669 ,7 -3  758 ,7
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Finansieringsbudget 
 

Finansieringsbudgeten visar hur kommunen finan-
sierar sina verksamheter och investeringar. I finan-
sieringsbudgeten bedömer kommunen sina fak-
tiska in- och utbetalningar under perioden, till skill-
nad från resultatbudgeten som visar kommunens 
beräknade intäkter och kostnader. I finansierings-
budgeten finns även en beräkning av förvärv av an-
läggningstillgångar vilka kommer att projekteras 
under år 2020 och år 2021. Anledningen att de inte 
är med i investeringsbudget redan nu beror på att 

det finns en osäkerhet kring de ekonomiska konse-
kvenser som behöver utredas mer innan investe-
ringarna kan godkännas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Finansieringsbudget (mnkr) Budget 2020  Budget 2021 Plan 2022  Plan 2023  

Den löpande verksamheten

Årets resultat  33,5      45,0      45,0      45,0     

Justeringar för avskrivning  121,7      136,7      148,7      160,7     

Övriga ej likviditetspåverkande poster  24,3      38,4      24,1     

Medel f rån den löpande versamheten  155 ,2       206 ,0       232 ,1      229 ,8      

Investeringsverksverksamheten

Förvärv av anläggningstillgångar -530,0     -347,0     -300,0     -150,0     

Försäljning av anläggningstillgångar  20,0      -,0      5,0      5,0     

Medel f rån investeringsverksamheten -510 ,0      -347 ,0      -295 ,0      -145 ,0      

Finansverksamheten

Nyupptagna lån  400,0      100,0      100,0      80,0     

Amortering av skuld  -,0      -,0      -,0     

Medel f rån f inansieringsverksamheten  400 ,0       100 ,0       100 ,0       80 ,0      

Årets kassaflöde  45,2     -41,0      37,1      164,8     

Likvida medel vid årets början  20,0      65,2      24,2      61,3     

Likvida medel vid årets slut  65,2      24,2      61,3      226,1     

Förändring likvida medel  45 ,2      -41,0       37 ,1      164 ,8      

Kommunens låneskuld 31 december  1 420 ,0       1 520 ,0       1 620 ,0       1 700 ,0      

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

 

I planen 2022-2023 ligger en ekonomisk omställning för nämnderna med 1,0% resp. 1,5%  

Strategiska utvecklingsmedel 

Den centrala posten med strategiska utvecklingsmedel har till syfte att kunna nyttjas för olika projekt som 

syftar till att nå kommunens övergripande mål. Medlen förfogas av kommunstyrelsen som beviljar medel ef-

ter ansökan från nämnderna. Projekten som tilldelas medel ska kunna planeras, genomföras och slutföras 

under år 2021, då de strategiska medlen är av tillfällig karaktär.  

Medel för att motverka ensamhet och isolering hos äldre 

Den centrala posten med medel för att motverka ensamhet och isolering hos äldre har till syfte att kunna 

nyttjas av verksamheter (organisationer, föreningar, kommunala förvaltningar) som arbetar med aktiviteter 

för att motverka ovan nämnda problematik för personer över 65 år. Medlen förfogas av kommunstyrelsen 

som beviljar medel efter ansökan. Projekten som tilldelas medel ska kunna planeras, genomföras och slutfö-

ras under år 2021, då medlen är av tillfällig karaktär.  

Drif tsbudget (mnkr)  Budget 2020  Plan 2021 Plan 2022  Plan 2023  

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Nämnder

Barn- och utbildningsnämnden -719,8 -760,7 -761,4 -760,7

Byggnadsnämnden -0,9 -0,9 -1,0 -1,0

Kommunstyrelsen -108,3 -100,1 -99,7 -98,9

Kompetens- och arbetslivsnämnden -61,2 -60,7 -60,2 -59,3

Kultur- och fritidsnämnden -65,6 -64,6 -64,0 -63,1

Samhällsskydd mellersta Skaraborg -30,9 -31,4 -31,1 -30,7

Socialnämnden -849,6 -841,8 -840,7 -830,1

Äldreomsorg och funktionsnedsättning -667,2 -660,9 -659,6 -649,7

Individ- och familjeomsorg -182,5 -180,9 -181,1 -180,4

Tekniska nämnden -179,0 -189,5 -193,3 -196,3

Kommunrevisionen -1,3 -1,3 -1,3 -1,3

Valnämnden -0,1 -0,1 -0,1 0,0

Överförmyndare 0,0 -4,1 -4,0 -4,0

Summa nämnder -2  016 ,8 -2  055 ,3 -2  056 ,9 -2  045 ,6

Centralt

Pensioner och lönebikostnader -33,0 -33,0 -33,0 -33,0

Löneutrymme -37,3 -66,3 -116,6 -168,0

Förändring av semesterlöneskuld 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Tillfällig bugdetpott, oförutsett -2,5 -1,0 -1,0 -1,0

Strategiska utvecklingsmedel 0,0 -6,5 0,0 0,0

Medel för att motverka ensamhet och isolering hos äldre 0,0 -1,0 0,0 0,0

Lokalhyra på lokaler som ska avyttras -4,0 -4,0 -4,0 -4,0

SIR 0,0 0,0 0,0 0,0

Vinst vid avyttring av tillgångar 5,0 5,0 5,0 5,0

Förlust vid avyttring av tillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Summa centralt -73 ,8 -108 ,8 -151,6 -203 ,0

Summa skattef inansierade 

verksamheter -2  090 ,6 -2  164 ,0 -2  208 ,5 -2  248 ,6

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

Vatten och avlopp 0,0 0,0 0,0 0,0

Biogas -0,3 0,0 0,0 0,0

Avfall 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa taxef inansierade verksamheter 
-0 ,3 0 ,0 0 ,0 0 ,0

Totalt -2  090 ,9 -2  164 ,0 -2  208 ,5 -2  248 ,6

Övriga poster

Avskrivningar -121,7 -136,7 -148,7 -160,7

Återföring av kapitalkostnader 139,8 166,4 166,4 166,4

Skatteintäkter 1 472,5 1 468,9 1 572,1 1 634,7

Generella statsbidrag 642,8 723,4 678,7 670,2

Finansiella intäkter 7,0 7,0 7,0 7,0

Finansiella kostnader -16,0 -20,0 -22,0 -24,0

Summa övriga poster 2  124 ,4 2  209 ,0 2  253 ,5 2  293 ,6

Årets resultat 33 ,5 45 ,0 45 ,0 45 ,0

Förändring av driftsramar melllan år 2020 och år 2021 finns specificerat under planeringsförutsättningarna.
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Investeringsramar 

 

Investeringsplan år 2021-2026 

Investeringsplanen för perioden år 2021-2025 är en 
viktig del i budgetförutsättningarna då de dels ger 
en långsiktig planering av kommunens investe-
ringar men ger även nämnder och förvaltningar tid 
att ställa om verksamheten kopplat till investe-
ringar.  

Likt föregående års budgetförutsättningar är inve-
steringsplanen uppdelad i tre olika investeringsty-
per: 

•Re-/löpande investering 
•MEX investering 
•Nya investeringsprojekt 

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 tidi-
gare där investeringarna ingick i respektive nämnds 
investeringsram. 

 

Nytt finansellt mål 

I flerårsplanen presenteras ett nytt finansiellt mål 

där Falköpings kommuns samlade låneskuld inte 

får uppgå till mer är 1 700 mnkr. Detta betyder att 

kommunens investeringstakt behöver minskas till 

cirka 150 mnkr per år från efter det att den nuva-

rande investeringsplanen är genomförd.  

Falköpings kommuns årliga avskrivningar och re-

sultat skulle medföra en ram på nyinvesteringar om 

cirka 50 mnkr per år, givet nuvarande nivå på re-lö-

pande och MEX investeringar då de uppgår till cirka 

100 mnkr per år. 

Eventuellt överskott mellan resultat och avskriv-

ningar minskat med årets investering kan användas 

för att amortera på kommunens låneskuld.  

Investeringbudget (mnkr) 
Budget 

2020  

Budget 

2021 

Plan 

2022  

Plan 

2023  

Plan 

2024  

Plan 

2025  

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Nämnder

Barn- och utbildningsnämnden -9,0 -9,1 -16,6 -16,6 -4,1 -4,1

Byggnadsnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kommunstyrelsen -42,8 -45,3 -62,2 -34,0 -24,3 -10,1

Kommunledningsförvaltningen -4,8 -4,9 -4,9 -4,9 -4,9 -4,9

Mark och exploatering -38,0 -40,4 -57,3 -29,1 -19,4 -5,2

Kompetens- och arbetslivsnämnden -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7

Kultur- och fritidsnämndenn -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9

Samhällsskydd mellersta Skaraborg -2,2 -2,2 -2,2 -2,2 -2,2 -2,2

Socialnämnden -4,0 -4,1 -5,0 -4,1 -4,1 -4,1

Tekniska nämnden -324,6 -310,3 -221,8 -73,4 -103,2 -100,8

Kommunrevisionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Valnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa nämnder -384 ,2 -372 ,6 -309 ,4 -131,9 -139 ,5 -122 ,9

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

Vatten och avlopp -53,7 -39,1 -37,1 -32,6 -30,6 -30,6

Biogas -29,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Avfall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa taxef inansierade verksamheter 
-83 ,4 -39 ,1 -37 ,1 -32 ,6 -30 ,6 -30 ,6

Total investeringsbudget -467 ,6 -411,7 -346 ,5 -164 ,5 -170 ,1 -153 ,5
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Investeringsprojekt 

 

 

Investeringsprojekt (mnkr)  
Total 

Projektkalkyl 

Prognos 

utfall tom 

2020  

Budget 

2021 

Plan 

2022  

Plan 

2023  

Plan 

2024  

Plan 

2025  

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Barn- och utbildning -542,2 -163,5 -189,2 -155,0 -38,5 0,0 0,0

Platåskolan -386,0 -59,0 -173,0 -141,5 -12,5 0,0 0,0

Fastighet -338,0 -59,0 -150,0 -129,0

Gata -23,0 0,0 -23,0

Inventarier -25,0 -12,5 -12,5

Vindängen -105,0 -103,5 -6,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Fastighet -100,0 -98,5 -1,5

Inventarier -5,0 -5,0 -5,0

Mössebergsskolan ventilation -4,7 -3,7 -1,0

Projekt Odensbergsskolan -34,0 -1,0 -6,0 0,0 -26,0 0,0 0,0

Förskola -34,0 -1,0 -6,0 0,0 -26,0 0,0 0,0

Fastighet -26,0 -26,0

Tillagningskök -6,0 -6,0

Inventarier -2,0

Grundskola * 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kyrkerörskolan -  anpassning F-6 -12,5 -12,5

Fastighet -10,5 -10,5

Övrigt -2,0 -2,0

Vård och omsorg -137,0 -40,6 -63,7 -32,8 0,0 0,0 0,0

Frökindsgården, ombyggnad -23,1 0,0 -11,6 -11,6

Nytt kortidsboende (ersätter Näregården och Prästgårdsgatan) -28,7 -0,5 -7,0 -21,2

Fastighet -0,5 -7,0 -20,3

Inventarier -0,9

Fridhem -4,2 -4,1 -0,1

Ranliden, ombyggnad till kontor -81,0 -36,0 -45,0

Övrigt -45,2 -13,2 -15,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Plantisparken -11,7 -9,0 -2,7

El-ljusspår -4,5 -2,2 -2,3

Utveckling stadskärna -25,0 -2,0

Ventilation Stadshuset - utredning pågår -5,0

Ishallen -1,0

Ombyggnad Stenstorps vårdecentral -4,0 -4,0

Summa skattef inansierad  -724 ,4 -217 ,3 -267 ,9 -187 ,8 -64 ,5 -50 ,0 -50 ,0

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

Vatten och avlopp -57,5 -23,5 -14,5 -17,5 -2,0 0,0 0,0

Ombyggnation avloppsnät Kättilstorp -32,5 -11,7

re-investering -8,8 -6,0 -6,0

Spillvattenledning Broddetorp-Axvall -17,0 -3,0 -4,5 -2,5 -2,0

re-investering -5,0

Kättilstorp - Ryttarevägen -4,0 -4,0

Danska vägen - etapp 2 -4,0 -4,0

Summa taxef inansierade verksamheter -57 ,5 -23 ,5 -14 ,5 -17 ,5 -2 ,0 0 ,0 0 ,0

Prel, totalt f leråriga investeringsprojekt -781,9 -240 ,8 -282 ,4 -205 ,3 -66 ,5 -50 ,0 -50 ,0

* 0 kr i investeringsbudget utifrån att kommunen går vidare med en 

modullösning vilket innebär en driftskostnad.  
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Investeringsprojekt 

Ovan visas den preliminära planen för nya och på-
gående projektinvesteringar, planen utgår ifrån den 
av Kommunfullmäktige beslutade investeringsra-
men med justering på vissa beräknade investerings-
kostnader.  

Nedan finns en sammanställning på de projekt som 
är under utredning. Dessa projekt är inte tidsatta då 
underlag för investeringens omfattning och kostna-
der ännu inte är framtagna. Detta gör även att even-
tuella driftskonsekvenser inte är beräknade i flerårs-
planen. Fram till år 2025 finns totalt 130 mnkr som 
inte är öronmärkta till en specifik investering som 
kan användas för att genomföra dessa investe-
ringar. 

 

 

Under utredning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lokal för fastighetsskötsel i Stenstorp 

Centralskolan 

Dotorpsskolan 

Lärcentrum utbyggnad lokaler 
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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 
reinvestering 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 in-
nebär att ett underskott och ett överskott kan  

 

komma att behöva ombudgeteras till kommande år. 
Dock bör inga investeringsmedel ombudgeteras 
mer än en gång och en analys om varför differensen 
uppkommit ska finnas med inför beslut om en even-
tuell ombudgetering, det är även viktigt att kommu-
nens övergripande ekonomiska mål vägs in i ana-
lysen. 

  

Re-/löpande investering (mnkr)  Budget 2021 Plan 2022  Plan 2023  Plan 2024  Plan 2025  Plan 2026  

Barn och utbildningsnämnden -4,1 -4,1 -4,1 -4,1 -4,1 -4,1

Kommunstyrelsen -4,9 -4,9 -4,9 -4,9 -4,9 -4,9

Kompetens- och arbetslivsnämnden -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7

Kultur- och fritidsnämnden -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9

Samhällsskydd mellersta Skaraborg -2,2 -2,2 -2,2 -2,2 -2,2 -2,2

Socialnämnden -4,1 -4,1 -4,1 -4,1 -4,1 -4,1

Tekniska nämnden -47,4 -47,4 -47,4 -53,2 -53,2 -53,2

Maskiner och inventarier -7,3 -7,3 -7,3 -7,3 -7,3 -7,3

Park/gata maskiner -5,3 -5,3 -5,3 -5,3 -5,3 -5,3

Fastighet masikner -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

Städavdelning -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Kostavd maskiner -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6

IT-utrustning -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

Gata Park -19,0 -19,0 -19,0 -19,0 -19,0 -19,0

Offentlig belysning -3,2 -3,2 -3,2 -3,2 -3,2 -3,2

Reinvesteringar broar -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Trafiksäkerhetsåtgärder -3,6 -3,6 -3,6 -3,6 -3,6 -3,6

Asfaltunderhåll -7,1 -7,1 -7,1 -7,1 -7,1 -7,1

Marjarp reinvesteringar -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Reinvestering parker -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0

Reinvestering gatukropp -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0

Fastighet -21,1 -21,1 -21,1 -26,9 -26,9 -26,9

Ingår i investeringar

Passage, larm -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0

Myndighetskrav -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Styr och reglerutrustning -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

Skolgårdar -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

Belysning skolgårdar -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

Reinvesteringar -18,4 -18,4 -18,4 -18,4 -18,4 -18,4

Lokalförändrningar utanför ram -5,1 -5,1 -5,1 -5,1 -5,1 -5,1

Juatering inv plan TN 2021-2023 5,8 5,8 5,8

Summa nämnder -64 ,4 -64 ,4 -64 ,4 -70 ,2 -70 ,2 -70 ,2

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

Vatten och avlopp -24,6 -19,1 -30,6 -30,6 -30,6 -30,6

Ingår i investeringar 6,0 11,5

Reinv VA -30 ,6 -30 ,6 -30 ,6 -30 ,6 -30 ,6 -30 ,6

Leddningsnät -25,5 -25,5 -25,5 -25,5 -25,5 -25,5

Övriga va-anläggnignar -5,1 -5,1 -5,1 -5,1 -5,1 -5,1

Biogas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Avfall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa taxef inansierade verksamheter -24 ,6 -19 ,1 -30 ,6 -30 ,6 -30 ,6 -30 ,6

Totalt re-/löpande investeringar -89 ,0 -83 ,5 -95 ,0 -100 ,8 -100 ,8 -100 ,8
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Mark och exploatering (mnkr)  
Total 

projektkalkyl 

Prognos 

utfall tom 

2020  

Budget 

2021 

Plan 

2022  

Plan 

2023  

Plan 

2024  

Plan 

2025  

Plan 

2026  

MARJARP LOGISTIKOMRÅDE

Marjarp etapp 1-3 -46,1 -43,6 0,0 -2,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Gata -33,3 -30,8 -2,5

VA -12,2 -12,2

Övrigt -0,6 -0,6

Överlämningsbangård -28,5 -1,0 -7,0 -15,5 -5,0 0,0 0,0 0,0

Gata -28,5 -1,0 -7,0 -15,5 -5,0 0,0 0,0 0,0

VA

FÅRABERGET

Fåraberget etapp 2B bostadsområde -19,7 -2,3 -16,4 -1,0 0,0 0,0 0,0

Gata -12,3 -2,0 -9,3 -1,0

VA -7,1 -7,1

Övrigt -0,3 -0,3

Nordmannagatan rondell inkl gator -11,4 -3,3 -8,1 0,0 0,0 0,0

Gata -11,1 -3,0 -8,1

VA -0,3 -0,3

Övrigt

Förlängning Nordmannagatan -25,5 0,0 -7,0 -17,0 -1,5 0,0 0,0

Gata -18,4 -5,0 -11,9 -1,5

VA -7,1 -2,0 -5,1 0,0

Övrigt 0,0

Östrerängsgatan gata, rondell, 

grönområdede -22,0 0,0 0,0 -9,0 -13,0 0,0 0,0

Gata -10,7 -4,0 -6,7

VA -11,3 -5,0 -6,3

Övrigt

Fåraberget genomfartsgata -15,7 0,0 0,0 0,0 -5,4 -9,3 -1,0

Gata -13,3 -3,0 -9,3 -1,0

VA -2,1 -2,1

Övrigt -0,3 -0,3

ÖVRIGT

Rivning av Nilserikssonsgatan 13 samt 

iordningställande av pendelparkering -2,8 -0,3 -2,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Gata -2,8 -0,3 -2,5

Iordningställande Vintervägen i Stenstorp -5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,9 0,0

Gata -3,7 -3,7

VA -2,1 -2,1

Övrigt -0,1 -0,1

Övriga exploateringar -25,0 -4,2 -4,2 -4,2 -4,2 -4,2 -4,2

Summa mark och exploatering -202 ,6 -47 ,2 -40 ,4 -57 ,3 -29 ,1 -19 ,4 -5 ,2 -4 ,2

Mark och exploaterings investeringar 
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Politiska uppdrag under år 2021 
1. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att se över stöd-, service- och stabs-

funktioner i hela den kommunala organisationen med syfte att skapa högre kvalitet och ef-

fektivitet. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen under år 2021.

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en klimatstyrande resepo-

licy för kommunen. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen under år 2021.

3. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och ta fram förslag på hur

en transportpool kan utformas. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen under år

2021.

4. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på en grönstruktur-

plan för kommunen, där en strategi för pollinering ska inkluderas. Uppdraget ska redovisas

för kommunstyrelsen under år 2021.

5. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på en strategi för

solenergi och hur tak på kommunala fastigheter kan arrenderas ut till energiproducenter.

Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen under år 2021

6. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur en utökad samverkan

kring utbildningar, personal och utbildningslokaler mellan barn- och utbildningsnämnden

och kompetens- och arbetslivsnämnden, med syfte att nå högre effektivitet och minskade

kostnader, kan genomföras. Uppdraget ska redovisas för de båda nämnderna samt kom-

munstyrelsen under år 2021.

. 
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