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Uppdrag till samtliga nämnder 

Samtliga nämnder får i uppdrag att ta fram förslag på effektiviseringar eller 

verksamhetsförändringar motsvarande en minskning med 2 % av budgetram inför 

budgetarbetet 2019 med verkan 2020. Förslagen ska i möjligaste mån inte påverka 

personaltätheten i skola och omsorg. Uppdraget rapporteras till budgetberedningen 2019. 

 

Bakgrund  

Den ekonomiska framtiden med demografiutmaningar och stora investeringar som följd 

ställer krav på förändring och optimering av kommunens verksamhet. Försörjningskvoten 

minskar, dvs. de i arbetsför ålder ökar inte i samma takt som äldre och yngre. Ny teknik, 

digitalisering och ändrade arbetssätt är möjliga verktyg för att minska kostnaderna i 

kommunerna, samtidigt som det ger möjlighet att bibehålla eller öka kvaliteten i 

verksamheterna. Under 2019 får nämnderna i uppdrag att ta fram förslag på verksamheter där 

anpassningar, motsvarande 2 % av deras respektive budgetramar, är möjliga att genomföra 

2020. 
 

I tabellen nedan framgår vilket belopp respektive nämnds förslag ska uppgå till. Underlaget 

för beloppen utgår från nämndernas budgetramar justerat för bland annat interna intäkter och 

kapitalkostnader.   

 

 

Nämnd 2%

Kommunstyrelsen 2 200

Affärsverksamhet KS 134

Barn- och utbildningsnämnden 22 831

Socialnämnden, exkl försörjningsstöd 19 013

Kultur- teknik och fritidsnämnden 4 966

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 189

Bygglovsnämnden 150

Servicenämnden 514

Kost och städ 1 893

Överförmyndarnämnden 73

Revisionen 32

Summa 51 995
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1. Kommunstyrelsen 

 

1. Effekter av egen företagshälsa, 200 tkr 
Genom att justera företagshälsovården till en kombination av upphandlade tjänster och egen regi 

uppnås en kostnadseffektivisering. 

 

Risk- och konsekvensanalys  

Det förnyade arbetssätt som detta innebär medför med hög sannolikt mer effekt för mindre mängd 

pengar. Möjligheten ges att kunna arbeta förebyggande på ett mer effektivt sätt och ge ett bättre 

stöd till verksamheterna än under nuvarande former. 
 

2. Effektivisering Näringslivsavdelningen, 200 tkr 
Minskning av kostnader för webb och kommunikation. 
 

Risk- och konsekvensanalys  

Då näringslivsbolaget införlivats i Kommunstyrelseförvaltningen kan delar av webb och 

kommunikation skötas av den gemensamma kommunikationsenheten med bibehållet resultat. 
 

3. Trainee tjänst, 540 tkr 
Budgeten för att ha en traineetjänst i verksamheten tas bort. 

 

Risk- och konsekvensanalys  

Efterfrågan på traineetjänster har varit liten de senaste åren och ger en möjlighet att tillfälligt ta 

bort denna aktivitet. Omfattningen på chefsutvecklingsinsatser blir sannolikt ändå tillräcklig då 

arbetet med konceptet "morgondagens ledare" fortsätter och anslagen för övrig ledarutveckling 

finns kvar både centralt och i verksamheterna. 
 

4. Nettoeffekter av omorganisation, 1 100 tkr 
Chefsposten på samhällsbyggnadsavdelningen återsätts ej. 
 

Risk- och konsekvensanalys  

Då samhällsbyggnadsavdelningens uppdrag minskat avsevärt genom skapande av kultur-, fritids 

och teknikförvaltningen är det inte rimligt att ha kvar en separat avdelning med en dedikerad chef 

som ansvarar för tre enheter. Mark- och exploateringsenheten och planenheten har ett gott 

samarbete på individ- och ledningsnivå och bygglovsenheten har ett relativt fristående arbetssätt 

direkt mot nämnden. Samhällsbyggnadschefen har haft ett samlande ansvar för 

samhällsbyggnadsprocessen och detta ansvar övertas nu av en operativ och en strategisk 

samhällsplaneringsgrupp som startats upp. Mark- och exploateringschefen samt planchefen har 

täta möten med kommunstyrelsens presidium och med kommunchefen. Enhetschefernas arbete 

ändras så att samverkan får ett större utrymme i tjänsterna. Enhetscheferna ingår i 

kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp. De risker som identifierats är faran av bristande 

ledning inom enheterna då cheferna också har ett handläggningsansvar, en arbetsmiljörisk hos 

enhetscheferna på grund av högre arbetsbelastning samt i slutänden ett försämrat arbete med 

samhällsbyggnadsfrågorna. Förändringen utvärderas kontinuerligt i dagliga samtal med 

medarbetare och chefer samt inom samverkan med de fackliga organisationerna. 
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5. Effektivisering KSF centralt, 160 tkr 
Generell effektivisering av KSF centralt. 
 

Risk- och konsekvensanalys  
Inom kommunstyrelsens centrala verksamhet finns anslag för kompetensutveckling, vissa driftsfrågor 

i stadshuset, materialinköp, prenumerationer mm. Återhållsamhet med dessa medel kan ske utan att 

skada verksamheten och uppstår det specifika behov får dessa lösas genom övriga omprioriteringar i 

verksamheten. 

 

6. Externa avtal affärsverksamheten, 134 tkr 
Få ner kostnaden på våra externa driftavtal för affärsverksamheten. 
 

Risk- och konsekvensanalys  

Innebär minskat köp av externa leverantörer. 
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2. Barn- och utbildningsnämnden 

Förutsättningar  
Barn- och utbildningsnämndens budgetram för 2019 är 1 106 mkr, vilket innebär att nämnden ska ge 

förslag på besparingar motsvarande drygt 22 mkr. Förslagen ska i möjligaste mån inte påverka 

personaltätheten i skola. Cirka 90–95 % av nämndens personalkostnader avser personal inom 

pedagogisk verksamhet. Av nämndens övriga kostnader avser cirka 40 % utbetalningar till enskilda 

huvudmän och andra kommuner. Denna budget har en direkt korrelation till personaltätheten i 

kommunens skolor, eftersom bidraget till andra huvudmän enligt skollagen ska beräknas på lika 

villkor. 

 

Sammantaget utgör kostnader för pedagogisk personal och utbetalningar till annan huvudman cirka 70 

% av nämndens totala kostnader, vilket innebär att 30 %, eller cirka 350 mkr, av budgeten kan vara 

aktuell för besparingar om personaltätheten inte ska påverkas. Av de 350 mkr går cirka 230 mkr till 

lokalkostnader, måltider och skolskjutsar. De återstående 120 mkr fördelas till hälften på 

undervisningsmaterial, digitala verktyg, kompetensutveckling och övrig drift och till hälften på 

administrativ personal och förvaltningsledning. 

 

Falkenbergs kommun har beviljats drygt 16 mkr i ett riktat statsbidrag för likvärdig skola för 2019. 

Detta statsbidrag är villkorat på att grundskoleverksamheten inte får minska kostnaden för pedagogisk 

personal jämfört med snittet för de tre föregående åren. Om kommunen väljer att göra besparingar 

inom grundskolan kan alltså konsekvensen bli att detta statsbidrag ska betalas tillbaka. 

 

1. Minskad budget för kost, 3 000 tkr 
I förslaget ingår att: 

 Kräva intyg för specialkost avseende allergier och överkänslighet. 

 Servera vegetarisk kost i större utsträckning. 

 Minska/få bort matsvinnet på samtliga enheter 

 Servicenämnden tar fram förslag på minskade kostnader med bibehållen kvalitet. 

 
Lagstadgad? Ja 

Möjlig besparing: 3 000 000 kr  

Målgrupp: barn och elever samt personal i förskola, fritids, grundskola och gymnasieskola  

 
Risk- och konsekvensanalys  

Förskolan/Grundskolan/gymnasieskolan:  

Näringsriktigheten och kvaliteten bedöms kunna bibehållas. Ökad andel vegetarisk kost medför en 

positiv effekt avseende klimatpåverkan samt ligger även i linje med att fler vegetariska alternativ 

efterfrågas. 
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2. Minskad köpt tid från serviceförvaltningen, 800 tkr  
I samverkan med serviceförvaltningen se över hur kostnader kan minskas, effektivisera och hitta 

samordningsvinster där bland annat ingår att se över köpt tid samt även andra åtgärder för 

minskade kostnader. 

 
Lagstadgad? Ja  

Möjlig besparing: 800 000 kr  

Målgrupp: barn och elever i förskola, fritids och grundskola  
 

Risk- och konsekvensanalys  
Grundskolan/förskola: 

I översynen ingår att se över arbetssätt och effektivisera syftande till minskade kostnader. Det är 

svårt att nu överblicka effekter av en sådan översyn. Det kan innebära en viss omdisponering av 

arbetsuppgifter.  
 

3. Minskad budget för inköp och fortbildning, 3 500 tkr 
Alla verksamheter får en minskad budget för inköp. En konsekvens är att vi behöver se över och 

minska ambitionen avseende digitaliseringsplan och kan sannolikt inte hålla 1–1 i de lägre 

årskurserna. 

 
Lagstadgad? Ja  

Möjlig besparing: 3 500 000 kr  

Målgrupp: elever i alla verksamheter  
 

Risk- och konsekvensanalys  
Grundskolan:  

Ytterligare minskning från en redan låg nivå innebär minskad möjlighet till variation av 

undervisningen, p.g.a. mindre mängd inköpta läromedel. Svårighet att uppdatera inaktuella 

läromedel. Praktisk-estetiska ämne får försämrad tillgång på material vilket försvårar de praktiska 

momenten i undervisningen. Konsekvensen är måttlig och kortsiktigt acceptabel. Behöver följas 

upp noggrant. 

 
Förskolan:  

Ytterligare minskning från en redan låg nivå innebär minskad möjlighet till variation, p.g.a. 

mindre mängd inköpt material. Svårighet att köpa in t.ex. förbrukningsmaterial i den skapande 

undervisningen samt uppdatera lärmiljöerna. 

 

Fortbildning behövs för att implementera uppdraget i den reviderade läroplanen Lpfö 18 och 

förbättra undervisningens kvalitet för att skapa en likvärdig förskola för alla barn i Falkenberg. En 

risk kan vara att implementeringen fördröjs och vi inte når den kvalitet som uppdraget åligger oss. 

Konsekvensen är måttlig och kortsiktigt acceptabel. Behöver följas upp noggrant. 
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Frivilliga skolformer:  
Posten inköp har använts under flera effektiviseringar de senaste åren, samt i samband med större 

besparingar 2015 och 2017. Vi är nu nära en nivå där vi måste välja mellan kompetensutveckling 

för personal eller inköp av undervisningsmateriel, att inte köpa in läromedel till 

högskoleförberedande för att rädda inköp av materiel till yrkesprogrammen eller att ta bort 

praktiska inslag i yrkesutbildningarna. Konsekvensen har hamnat nära allvarlig. 

 

4. Prisuppräkning stryks, 2 100 tkr  
Verksamheterna kompenseras inte för ökade priser. 

  

Lagstadgad? Nej  

Möjlig besparing: 2 100 000 kr  

Målgrupp: barn och elever i förskola, fritids, grundskola och gymnasieskola  

 

Risk och konsekvensanalys 
Då verksamheterna inte kompenseras för prisuppräkning kommer denna post att få samma effekt som 

minskad budget för inköp och fortbildning.  

 

5. Kvalitets- och utvecklingsavdelningen, 600 tkr  
Omorganisation av tjänster inom kvalitet- och utvecklingsavdelningen. Tjänst som kvalitetsstrateg 

med fokus på närvaro/frånvaro finansieras av statsbidrag för Likvärdig skola. 

 
Lagstadgad? Nej  

Möjlig besparing: 600 000 kr  

Målgrupp: Skolledare, elevhälsopersonal samt lärare  

 

Risk- och konsekvensanalys  
Risk som uppstår är att om statsbidraget för Likvärdig skola försvinner eller minskar i omfattning kan 

vi inte längre ha kvar strategen med detta uppdrag. Detta innebär i sin tur att skolorna inte kan få 

samma stöd i sitt arbete med att arbeta förebyggande för att minska frånvaron vilket på sikt kan 

påverka måluppfyllelsen hos eleverna. Risken är tolerabel. Detta arbete gentemot skolorna får ske 

intensivt under 2020 då finansiering av tjänsten är klar så att skolornas arbete med att förebygga 

frånvaro och öka närvaro har förbättrats under denna tid.  

 

6. IT-licenser, 300 tkr 
Kostnaden för licens från Microsoft förhandlas ned.  

 
Lagstadgad? Nej  

Möjlig besparing: 300 000 kr  

Målgrupp: anställda i förvaltningen  

 

Risk- och konsekvensanalys  
Inga risker kan identifieras  
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7. Central administration, 1 600 tkr 
Omorganisation av tjänster inom centrala administrationen.  

 
Lagstadgad? Nej  

Möjlig besparing: 1 600 000 kr  

Målgrupp:  

Risk- och konsekvensanalys  
Risker med att dra ner tjänster inom administrationen innebär mindre resurser för utveckling inom 

främst it och därmed automatisering, integrering och robotisering av system. Dessa processer kan 

därför ta längre tid än behovet av utveckling.  

 

8. Samordning stängningsveckor, 100 tkr 
Samordning av stängningsveckor på sommaren som innebär att kost och städ inte behöver erbjuda 

service eller transport av mat till färre fritidshem eller förskolor under sommaren.  

 
Lagstadgad? Nej  

Möjlig besparing: 100 000 kr  

Målgrupp: barn i förskola och fritids  
 

Risk- och konsekvensanalys  
För barn/elever och vårdnadshavare så kan det innebära att de får lämna sina barn/elever på en 

förskola eller fritidshem som inte barnet/elever normalt är placerat på. Konsekvensen blir att miljö 

och personal kan till viss del bli okänd. För personalens del innebär detta att man kommer att få 

byta arbetsplats. Detta är en acceptabel konsekvens.  

 

9. Strukturersättning, 500 tkr  
Strukturbelopp för små förskolor tas bort. Idag omfördelas totalt 1 230 000 kr till mindre 

förskolor. 730 000 kr läggs istället i den socioekonomiska fördelningen och 500 000 kr går till 

besparingen.  

 
Lagstadgad? Nej  

Möjlig besparing: 500 000 kr  

Målgrupp: barn i kommunala och enskilda förskolor  

 

Risk- och konsekvensanalys  
Konsekvensen av att ta bort strukturersättningen blir att förskolor med färre än 23 barn får svårt 

att bära sig ekonomiskt, om de förväntas täcka öppettiderna från 06.30 till 18.30.  
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10. Faktisk lokalkostnadsersättning, 1 300 tkr  
Enligt skolförordningen 14 kap 6 § kan kommunen ersätta enskilda huvudmän med dennes 

faktiska lokalkostnader, om dessa är skäliga. Barn- och utbildningsförvaltningen kommer under 

hösten 2019 tillsammans med samhällsbyggnadsavdelningen begära in och bedöma de enskilda 

förskolornas faktiska lokalkostnader, för att på så sätt inte betala ut mer än respektive förskola har 

rätt till. 

 
Lagstadgad? Ja  

Möjlig besparing: 1 300 000 kr  

Målgrupp: barn i enskilda förskolor  
 

Risk- och konsekvensanalys  
Förslaget medför flera risker för nämnden. 

 

Enskilda huvudmän som får sänkt lokalkompensation kan välja att lägga ned verksamheten, vilket 

innebär att barn eller elever behöver placeras på andra enskilda eller kommunala enheter. 

Förskoleverksamheten har redan idag brist på platser i vissa områden, vilket innebär att barn 

kanske inte kan erbjudas förskoleplats inom den lagstadgade fyramånadersgränsen. 

Om enskilda huvudmän kompenseras med faktiska lokalkostnader skapas incitament för att höja 

sina lokalkostnader, och på så sätt få högre kompensation från kommunen. Det innebär att även 

om förslaget ger en kortsiktig besparing för kommunen, så kan det vara kostnadsdrivande i det 

längre perspektivet. 

Förslaget innebär ett ökat administrativt åtagande för kommunen. För att kunna fatta ett rättssäkert 

beslut behöver en utredning göras för varje enskild huvudman varje år, där deras faktiska 

lokalkostnader samlas in och bedöms. De enskilda huvudmännen har möjlighet att överklaga 

dessa beslut, vilket skulle innebära ytterligare administration för kommunen. 

 

11. Strukturförändringar grundskolans verksamhet, 4 000 tkr 
En ekonomisk översyn har gjorts av kostnader på mindre skolenheter för att se hur eventuell 

förändring av organisation skulle bidra till en mer effektiv användning av resurser. Främst är det 

kostnader för lokaler som skulle kunna bidra till att kostnader minskar. På så sätt kan en 

förändring av organisationen vara en del av den ekonomiska översynen som görs i samband med 

2 % uppdraget, emellertid förutsätter det att nämnden har en reell minskning av 

kostnadsbudgeten.  
 

Lagstadgad? Nej  

Möjlig besparing: 4 000 000 kr  

Målgrupp: elever i grundskolan  

 

Risk- och konsekvensanalys 

Eleverna får längre skolväg vilket kan innebära ökade skolskjutskostnader. Kvalitativt ser 

förvaltningen ingen försämring, snarare tvärtom. Vidare skapas bättre förutsättningar för 

enheterna att nå budget i balans. Det kan komma uppstå organisationsförändringar vilket kan 

behöva följas.  
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12. Generella statsbidrag, 1 200 tkr 
Nämnden har kompenserats för ökade åtaganden inom följande områden. Dessa utökade 

åtaganden hanterar nämnden inom befintlig ram.  
Befattningsutbildning för rektorer:   31 tkr 

Betygsättning moderna språk:   70 tkr 

Prao i åk 8 och 9:   34 tkr 

Genomströmning gymnasieskolan:  39 tkr 

Branchsskolor   13 tkr 

Utökad undervisningstid på lågstadiet  990 tkr 

 

Lagstadgad? Ja  

Möjlig besparing: 1 200 000 kr  

Målgrupp: elever i grundskolan  

Risk- och konsekvensanalys 

Dessa medel är ofördelade, alltså en liten risk/konsekvens.  

 

13. E-handel, köptrohet, automatisering, integrering, 100 tkr 
Lagstadgad? Ja  

Möjlig besparing: 100 000 kr  

Målgrupp: anställda i förvaltningen  

 

Risk- och konsekvensanalys  

Initialt förändrade rutiner som kan upplevas stressande. Kan uppstå investeringskostnader initialt. 

På medellång och lång sikt kommer detta leda till effektiviseringar och konstandsminskningar. 

 

14. Strukturförändring frivilliga skolformer, 4 400 tkr 
Översyn av inriktningar och program på Falkenbergs gymnasieskola samt vuxenutbildningen.  

 
Lagstadgad? Delvis  

Möjlig besparing: 4 400 000 kr  

Målgrupp: elever på inom de frivilliga skolformerna  

 

Risk- och konsekvensanalys 

Vuxenutbildningen och gymnasieskolan har inför budgetåret 2020 att minska de ekonomiska 

ramarna med 4,4 miljoner kronor. Det görs genom besparingar i strukturen/organisationen och 

genomförs i den mån det går under läsåret 2019/2020. Skulle dessa besparingar inte få full effekt 

redan under vårterminen, finns ytterligare insatser att göra, alternativt görs mer inom de områden 

som specificerats. 
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Allmänt 

Inför budget 2017 lämnade verksamhetsområdet frivilliga skolformer, främst inom gymnasieskola 

och gymnasiesärskola, knappt åtta miljoner till BUF:s centrala budget. Efter den åtgärden pekades 

på att det inte fanns någon verksamhet kvar som inte ingår i den ordinarie 

utbildningsverksamheten. Skulle ytterligare besparingar göras, måste man minska på 

omfattningen av det som erbjuds, alternativt inte längre erbjuda vissa utbildningar, inriktningar 

m.m. I den situationen är vi idag, vi måste nu erbjuda färre alternativ vilket kan få till effekt en 

lägre måluppfyllelse och/eller färre elever som väljer Falkenbergs gymnasieskola. 

Vuxenutbildningen  1,2 Mkr 

Minskat antal grupper inom SFI  1,2 Mkr 

 

Risk- och konsekvensanalys  

Grupper inom SFI slås samman till ett färre. Under utökningen av undervisningen för nyanlända 

under perioden 2015–2018, utökades antalet grupper utifrån det stora antalet elever. Det fick 

bland annat till positiv effekt att varje steg inom SFI-undervisningen hade (minst) en grupp. Alla 

grupper är nu inte fulla, varför grupper nu slås samman. Effekten av det blir att elever med olika 

utbildningsnivå blandas med varandra, vilket kommer att ge en minskad måluppfyllelse inom SFI. 

Cirka två tjänster berörs. Risken får anses måttlig 

 

 

Gymnasieskolan  3,2 Mkr 

Ny programpeng för Humanistiska programmet  450 tkr 

 

Risk- och konsekvensanalys  

Skolledningen har noga gått igenom vilka extra kostnader det innebär att driva det humanistiska 

programmet. Det har resulterat i en ny elevpeng för programmet, en elevpeng som kan ses som 

hög inom de högskoleförberedande utbildningarna. Skulle andra kommuners elever söka i samma 

omfattning som idag, blir konsekvensen inte avsevärd. Skulle istället effekten bli att elever utifrån 

inte kommer i samma utsträckning, kommer det humanistiska programmet tvingas att lägga ner. 

En annan effekt av det är att Falkenbergselever som i fortsättningen vill gå det humanistiska 

programmet får göra det på annan ort, som förstahandmottagna, vilket riskerar att öka 

kommunens underskott rörande interkommunal ersättning. Risken får anses måttlig 

 

Minskat antal inriktningar  590 tkr 

 

Risk- och konsekvensanalys  

Falkenbergs gymnasieskola har ett brett utbud, 13 nationella program. Underlaget om cirka 1200 

elever räcker inte för att erbjuda olika inriktningar inom programmen. Det är främst på 

yrkesprogrammen elevtalen inte täcker antalet inriktningar. Inriktningarna på yrkesprogrammen 

definierar dock helt skilda yrken, exempelvis Bageri och konditori respektive Kök och servering 

representerar olika yrkesinriktningar som inte är jämförbara. Effekten av besparingarna blir att 

eleverna inte längre kan utbilda sig till de önskade yrkena. Det leder till minskad motivation och i 

förlängningen lägre måluppfyllnad. Det kan också, likt ovan, leda till att elever söker sig till andra 

kommuners utbildningar och därmed ökar kommunens underskott rörande interkommunal 

ersättning. Risken får anses måttlig i ett kortare perspektiv. 
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Begränsa valbara kurser  720 tkr 

 

Risk- och konsekvensanalys  

Gymnasieskolans struktur har allt sedan gymnasiereformen Lpf 94 innehållit möjligheten att 

utforma sin utbildning utifrån egna val; valbara kurser, individuella val, språkval, m.m. Det har 

använts huvudsakligen till tre saker, dels att utforma gymnasieutbildningen efter eget intresse, 

dels för att öka antalet behörighetsgivande kurser inför högskolestudier. Det har också kunnat 

användas i studiestödjande syfte, genom kloka val har eleven givits bättre möjligheter att klara 

sina gymnasiestudier. Effekten av besparingen visar sig då givet på dessa områden, risk för 

minskad måluppfyllnad men också en risk att elever väljer andra gymnasieskolor.  

I första hand är besparingen på 400 tkr, med en tro att omfördelningar i tjänstefördelningar under 

året, inte ersätts fullt ut. Skulle det inte gå att genomföra, tas ytterligare 320 tkr ut på valbara 

kurser. Risken är måttlig till allvarlig beroende på den enskilda elevens situation. 

 

Mindre tid för studie- och yrkesvägledning  270 tkr 

 

Risk- och konsekvensanalys  

Vikariat och tjänstledigheter under året ersätts inte, motsvarande en halv tjänst. Konsekvensen blir 

en ökad belastning på befintlig studie- och yrkesvägledningsorganisation samt en minskad studie- 

och yrkesvägledning för eleverna. Det i sin tur ökar risken för felval, och tillsammans med 

minskade möjligheter till valbara kurser, ökar också risken för att elever inte klarar hela sin 

studieplan. Risken är måttlig till allvarlig beroende på den enskilda elevens situation 

  

IT-utrustning  250 tkr 

 

Risk- och konsekvensanalys  

Redan i besparingen inför Budget 2017, beslutades att ett antal enheter/modeller inom vår ”1-1”-

satsning skulle bytas till enklare variant (Chromebook, iPad, m.m.). Denna förändring slutförs nu 

med en beräknad besparing på 250 tkr. Risken är ringa 

 

Confucius classroom  200 tkr 

 

Risk- och konsekvensanalys  

Falkenberg har varit vänort med staden Shijiazhuang i Kina, och 2010 tecknades ett avtal om ett 

elevutbyte i mer reglerad form, vilket startade 2012. Inga medel avsätts till detta från och med 

hösten 2020, vilket kommer att få till effekt att betydligt färre elever kommer att välja kinesiska 

som språkval. Med färre sökande kommer vi därför inte att erbjuda språkvalet mandarin från och 

med hösten 2020. Kinesiska (mandarin) är ett språk som lyfts fram av centrala 

utbildningsmyndigheter och som vi varit ensamma om att erbjuda i denna form inom regionen. 

Risken är ringa 

 

Personalminskningar  720 tkr 

Biträdande rektor, Introduktionsprogrammet  350 tkr 
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Risk- och konsekvensanalys  

I samband med den stora ökningen av nyanlända elever, inrättades en tjänst som biträdande rektor 

på Introduktionsprogrammet, framför allt för Språkintroduktion. Denna tjänst upphör efter läsåret 

2019/2020. Den tjänsten innefattar ett antal uppgifter av administrativ art, inte enbart för 

Språkintroduktion. Effekten av att avsluta tjänsten blir en ökad belastning på befintlig personal, 

men även en risk att omhändertagande av nya elever bromsas med bristande kartläggning och 

köer som effekt. Risken är på kort sikt måttlig. 

 

Studiehandledare 100 tkr 

 

Risk- och konsekvensanalys  

Under de senaste åren har studiehandledare anställts på högskoleförberedande program, detta för 

att möta ett stort antal nyanlända elever i deras val. Denna satsning fullföljs inte, vilket kommer 

att kunna leda till minskad måluppfyllnad, främst för nyanlända elever. Risken är måttlig till 

allvarlig beroende på den enskilda elevens situation. 

 

 

Elevresurs 200 tkr 

 

Risk- och konsekvensanalys  

Senare års elevval till gymnasiet har resulterat i en koncentration av elever med mindre 

studieambition. Det har vid flera tillfällen lett till en orolig/stökig skol- och klassrumssituation. 

Gymnasieskolan har då tidigare anställt en extra elevresurs för att motverka de negativa 

effekterna. Denna resurs förlängs inte, vilket troligen ger en oroligare/stökigare skolsituation. 

Risken är på kort sikt måttlig 

 

Ej tillsatta vikarier för tjänstledigheter 70 tkr 

 

Risk- och konsekvensanalys  

Redan beviljade tjänstledigheter ersätts inte med vikarie. Effekten skulle kunna bli att elever inte 

får tillräckligt stöd i den ordinarie undervisningen och därmed en minskad måluppfyllnad för 

eleverna. Risken är på kort sikt måttlig 
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3. Socialnämnden 

Nedan konsekvensbeskriv förslagen ur ett kommunövergripande perspektiv och vilka målgrupper som 

berörs av förslagen redogörs.  

 

Administration 
 

1. Administrativa tjänster, 790 tkr (520 tkr 2020 samt 270 tkr 2021) 
Det finns inom administrationen möjlighet att omfördela arbetsuppgifter, effektivisera arbetssätt och 

digitalisera vissa delar av arbetet. Att minska budget med en halvtidstjänst under staben bedöms kunna 

verkställas 2020. Framtida satsningar på robotiserade arbetssätt skulle kunna generera ytterligare 

möjligheter till effektivisering. Dock har detta inte tagits med i förslaget då det finns en osäkerhet i när 

detta är genomförbart. I samband med pensionsavgångar finns det även möjlighet att samordna 

administrativa tjänster och omfördela arbetsuppgifter, vilket i dagsläget uppskattas göra en besparing 

på ytterligare en administrativ tjänst möjlig. Förslaget uppskattas vara möjligt att verkställa med 

halvårseffekt 2020.  

 

Risk- och konsekvensanalys  
Förvaltningen vill poängtera att neddragningar av administrativa tjänster påverkar både förvaltningens 

enheters arbetsbelastning och servicen mot politik och centrala funktioner. Ytterligare konsekvens är 

att möjligheten att arbeta för att kunna effektivisera andra verksamheter påverkas negativt. Mängden 

arbetsuppgifter kommer inte att bli färre och en konsekvens av förslagen gällande administrationen är 

att en del arbetsuppgifter som tidigare administrationen ansvarat för kommer att fördelas ut till 

verksamheterna. Enhetschefer, administrativa assistenter och andra medarbetare ute i verksamheterna 

kommer därmed behöva ansvara för fler administrativa arbetsuppgifter, vilket leder till att arbete 

kopplat till brukare, klienter och personal blir mindre. 

 

 

2. Omorganisering administrativa enheter, 1 450 tkr (483 tkr 2020 samt 967 

tkr 2021) 
I dagsläget är administrationen uppdelad i två separata avdelningar med 29 anställda. Det finns 

möjlighet att samordna dessa. Det finns möjlighet att i samband med pensionsavgångar fördela 

arbetsuppgifter på ett effektivare sätt mellan avdelningarna, vilket skulle innebära minskade 

personalkostnader. Exakt hur detta kan genomföras är inte känt i dagsläget men för att konkretisera 

förslaget skulle exempelvis en utredningssekreterare kunna arbeta både med administrativa 

arbetsuppgifter och utredningar. Eftersom förslaget med fördel kan genomföras i samband med 

pensionsavgångar bedöms det vara möjligt att genomföra med 1/3 verkan 2020 och resterande del 

2021. 

 

Risk- och konsekvensanalys  
Konsekvensen av ovanstående förslag, som bland annat minskar resurserna för arbete kopplat till 

kvalité och utredning, är att det inte kommer finnas möjlighet att utreda i samma utsträckning som i 

dagsläget. Förvaltningen kommer inte att ha möjlighet att besvara alla remisser och medborgarförslag i 

den utsträckning som varit möjlig tidigare utan kommer selektivt att behöva bedöma vilka som bör 

prioriteras utifrån tillgängliga resurser. Utöver detta kommer utredningar som beställs inte kunna vara 

lika omfattande, vilket i slutändan påverkar politikernas underlag för beslut. Ytterligare konsekvens är 

tidsaspekten, då minskat antal resurser för utredning innebär längre handläggningstid, samt att resurser 

för att arbeta med digitalisering och kvalitetsutveckling minskar.  
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För att möjliggöra en omställning behöver det tydliggöras vilken nivå som gäller för vad som ska 

utredas och vilken ambitionsnivå som ska uppnås. För att förhindra att kvalitén påverkas i största 

möjliga mån behövs ett avgränsande ställningstagande i vad socialförvaltningen ska utreda och vilka 

remisser som ska besvaras. Eftersom de administrativa enheterna på socialförvaltningen även hanterar 

upphandlingar kommer kommunens upphandlingsavdelning att påverkas av förslaget då förvaltningen 

kommer behöva ytterligare stöd från centralt håll.   

  

3. Konsulter, 200 tkr (200 tkr 2020) 
I dagsläget finns budget för att socialförvaltningen i vissa frågor ska ha möjlighet att anlita externa 

konsulter. Det kan handla om exempelvis avtalsfrågor, rådgivning i samband med upphandling, 

juridisk hjälp eller behov av specialistkunskaper. Förslaget innebär att minska budget avseende detta 

med 200 tkr.  

 

Risk- och konsekvensanalys  
Konsekvensen av förslaget är att vissa utredningar blir svårare att genomföra då kompetensen inte 

alltid finns internt, möjligheten till omvärldsanalys begränsas samt att handläggningstider blir längre 

då ytterligare jobb behöver genomföras av förvaltningens medarbetare.  
 

4. Representation, 120 tkr (120 tkr 2020) 
Varje år anordnas en avtackning för blivande pensionärer och personal som arbetat 25 år i Falkenbergs 

kommun. Budget avseende detta uppgår till 50 tkr per år och föreslås tas bort. Utöver detta gör 

förvaltningen en översyn av personalrepresentation i allmänhet för att säkerställa likabehandling för 

alla verksamheter, vilket förväntas generera minskade kostnader.  

 

Risk- och konsekvensanalys  
Förslagen till besparing innebär ingen beaktansvärd konsekvens ur ett kommunövergripande 

perspektiv.  

 

5. Lokalhyror, 1 060 tkr (1 060 tkr 2020) 
Det finns möjlighet att samordna lokaler för att kunna nyttja kontor och boenden på ett mer effektivt 

sätt. Detta ger möjlighet för förvaltningen att säga upp två befintliga lokaler som använts i samband 

med mottagande av nyanlända.  

 

Risk- och konsekvensanalys  
Besparing avseende detta får ingen märkbar konsekvens under förutsättning att volymerna för 

mottagande av nyanlända 2018 är representativt för kommande år. Om volymerna ökar kommer 

förvaltningen behöva arbeta aktivt med att hitta nya boendelösningar.   

 

Falkenbergs egen regi 
Förslagen gällande Falkenbergs egenregi har tagits fram med utgångspunkten att inte påverka 

personaltätheten inom omsorg. Ytterligare utgångspunkt har varit att i minsta möjliga mån påverka 

verksamheterna för behandling och beroende då dessa anses vara förebyggande verksamheter. 

Besparingar inom förebyggande verksamheter kan orsaka indirekta kostnader för andra verksamheter, 

exempelvis kostnader för ekonomiskt bistånd, externplaceringar eller tillfälliga boenden.  
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6. Effektivisering träffpunkter, 1 000 tkr (500 tkr 2020 samt 500 tkr 2021) 
Det finns förnärvarande fyra träffpunkter i Falkenbergs kommun. Förvaltningen har sett över olika 

möjligheter att effektivisera dessa. Dels skulle detta vara möjligt genom samordning med 

dagverksamheter och dels genom att organisera träffpunkter ihop med hemtjänsten.  

 

Det är svårt att prognostisera exakt vad samordningsvinsterna med dessa två förslag skulle innebära 

ekonomisk. För att säkerställa att förslaget är möjligt att verkställa föreslår förvaltningen att gå fram 

med en punkt för effektivisering av träffpunkter med ett totalt belopp på 1 000 tkr och att förslaget 

verkställs med halvårseffekt 2020. 

 

Samordning dagverksamheter 
Det finns åtta dagverksamheter på sex av de särskilda boendena i kommunen, vilka till största del är 

biståndsbedömda. Dessa bidrar till social stimulans för äldre i en anpassad miljö samt att de finns för 

att underlätta för anhörigvårdare. En del av dagverksamheterna vänder sig till särskilda 

diagnosgrupper, till exempel personer med demenssjukdom. Socialförvaltningen tillhandahåller 

dagverksamheter eftersom det i socialtjänstlagen framgår att kommuner ska verka för att äldre 

människor får möjlighet att leva och bo självständigt och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i 

gemenskap med andra.  

 

Förvaltningen ser möjligheten att samordna träffpunkter och biståndsbedömda verksamheter genom att 

hänvisa till att behovet av dagverksamheter kan tillgodoses via träffpunkter. Detta skulle skapa 

samordningsvinster i form av minskade kostnader. Exempelvis skulle de biståndsbedömda 

dagverksamheterna på Ätranhemmet, Furugården samt del av den som bedrivs på Floragården vara 

möjliga att ersätta med befintliga träffpunkter.  

 

Risk- och konsekvensanalys  
Konsekvensen av samordning skulle bli en ökad belastning för träffpunkterna. Förslaget påverkar även 

seniorer då samma behov ska tillgodoses med minskat antal fysiska platser att besöka samt ett minskat 

antal medarbetare.   

 

Samordning hemtjänst 
Förvaltningen ser ytterligare samordningsvinster i att samordna och organisatoriskt placera 

träffpunkterna under hemtjänsten. Förslaget skulle innebära att hemtjänstpersonal bemannar 

träffpunkterna. På sikt skulle detta kunna innebära minskade personalkostnader för träffpunkterna.  

 

Risk- och konsekvensanalys  
Att samordna träffpunkterna med hemtjänsten skulle innebära att personal inom hemtjänsten får mer 

varierade arbetsuppgifter. Förslaget är avhängande förvaltningens förslag gällande matdistribution. I 

dagsläget är arbetsbelastningen för hemtjänstpersonalen i samband med distribution av måltider hög, 

vilket komplicerar bemanning av träffpunkterna vid dessa tidpunkter. Om förändrad distribution av 

måltider kan medföra ett jämnare behov av hemtjänstpersonal möjliggörs samordning med 

träffpunkterna. Förslaget bedöms inte påverka de seniorer som besöker träffpunkterna och bedöms inte 

leda till någon ytterligare konsekvens ur ett kommunövergripande perspektiv utöver den personal som 

påverkas. 
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7. Neddragning träffpunkter, 1 100 tkr (550 tkr 2020 samt 550 tkr 2021) 
Total budget för träffpunkter exklusive hyreskostnader uppgår 2019 till ca 4 800 tkr. Att erbjuda 

träffpunkter är inte lagstadgat och ett förslag innebär att minska antalet träffpunkter. Förslaget är 

ursprungligen grundat i att avveckla Morups träffpunkt och säga upp lokalen.  

Att förslaget innefattar Morups träffpunkt beror på att det visat sig att efterfrågan av en träffpunkt 

under dagtid har minskat i området och att det snarare finns en önskan om att kunna besöka platsen 

under kvällstid. Med anledning av detta finns möjlighet att tillgodose behovet på ett mer effektivt sätt 

genom att stänga träffpunkten under dagtid och hålla lokalen öppen under kvällstid för sociala 

aktiviteter. Därmed kvarstår lokalkostnaden och besparingen uppgår till 1 100 tkr, vilket bedöms vara 

genomförbart med halvårseffekt 2020. Förslaget innebär att de Trygghetsboenden som finns i Morup 

inte kan finnas kvar med nuvarande riktlinjer. 

 

Risk- och konsekvensanalys  
Konsekvensen av att dra ner på antalet träffpunkter är att hemtjänsten kan få längre körsträckor då 

fördelen med träffpunkter är att de äldre tenderar att centreras i samma geografiska område. Seniorers 

möjlighet till umgänge och samvaro begränsas även till följd av förslaget.  

 

8. Förebyggande tjänster, 1 550 tkr (775 tkr 2020 samt 775 tkr 2021) 
Enheten Förebyggande tjänster består av träffpunkter, verksamhetsstöd för samtliga verksamheter, 

anhörigstöd och en demenssamordnare. Det finns möjlighet att låta dessa delar ingå i andra 

verksamheter om därmed minska kostnaderna som det medför att ha en separat enhet. Exempelvis 

skulle förslaget innebära att administrativa assistenter organisatoriskt ingår under respektive enhet. 

 

Risk- och konsekvensanalys  
Den här typen av neddragning får ingen direkt konsekvens ur ett kommunövergripande perspektiv. 

Dock leder det till en övervältring av arbetsuppgifterna ut i verksamheterna, framförallt för cheferna 

som ska samordna och stötta fler verksamheter. Då förslaget innebär en minskning av personal 

bedöms förslaget vara genomförbart med halvårseffekt 2020.  

 

9. Effektivisering Behandlingsenheten, 1 320 tkr (660 tkr 2020 samt 660 tkr 

2021) 
Verksamheten för stöd till barn, unga och familjer arbetar med behandling och rådgivning för familjer 

i svåra situationer. Inom verksamheten finns möjligheter att effektivisera genom samordning, 

omfördelning av arbetsuppgifter och genom att återbesättningspröva vakanser. Utgångspunkten är att 

kunna effektivisera och samtidigt behålla en god kvalité.  

 

Förvaltningens förslag är att gå fram med 1 320 tkr i övergripande besparingar för 

Behandlingsenheten. Även här uppskattar förvaltningen att neddragning av budget kan verkställas med 

halvårseffekt 2020. 

 

Risk- och konsekvensanalys  
De kortsiktiga konsekvenserna av besparingen är högre arbetsbelastning, längre väntetider och risk för 

att kvalitén påverkas. Neddragningen kan även komma att innebära att förvaltningen behöver se över 

vilka insatser som erbjuds. Långsiktiga konsekvenser av att ta bort resurser för förebyggande tjänster 

är att andra verksamheter inom socialförvaltningen kan komma att påverkas på sikt med högre 

kostnader.  
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10. Socialpsykiatrin, 700 tkr (350 tkr 2020 samt 350 tkr 2021) 
Inom socialpsykiatrin bedrivs verksamhet för de som står helt eller delvis utanför arbetsmarknaden 

och som har nedsatt psykisk hälsa. Verksamheten är inte lagstadgad och budget avseende detta uppgår 

för 2019 till 1 250 tkr inklusive lokalkostnad.  

 

Besparingen innefattar lokalkostnader och en tjänst vilket uppgår till 700 tkr och bedöms vara möjligt 

att verkställa med halvårseffekt 2020. 

 

Risk- och konsekvensanalys  
Att avveckla verksamheten skulle leda till att berörda individer får ett minskat stöd och riskerar att 

hamna längre från arbetsmarknaden. På lång sikt kan detta komma att innebära högre kostnader för 

kommunen i form av ekonomiskt stöd till de individer som inte lyckas komma ut på arbetsmarknaden.  

 

Att avveckla verksamheten innebär att målgruppen kan komma att stå utan stöd vilket gör att 

förvaltningen anser att förslaget borde innefatta att låta andra intressenter ta över verksamhetsansvaret 

för denna målgrupp mot en ersättning. 
 

Myndighetsavdelningen 
Förslagen för Myndighetsavdelningen har tagits fram utifrån lagstiftning och rådande arbetsbelastning 

samt med utgångspunkt att förslagen inte ska orsaka kostnader för andra enheter. Med kostnader för 

andra enheter menas att besparingar av exempelvis handläggare i en verksamhet kan genererar ökade 

kostnader för externplaceringar för en annan enhet. Socialförvaltningen har krav på att handlägga vissa 

ärenden inom en viss tid samt att förvaltningen måste uppfylla kraven i samband med trygg och säker 

hemgång för att undvika vite. Detta har påverkat vilka förslag till besparing som förvaltningen 

redovisar.   

 

11. Matdistribution, 7 000 tkr (3 500 tkr 2020 samt 3 500 tkr 2021) 
Förslaget gällande matdistribution har beslutats i socialnämnden och innebär en övergång till kyld mat 

som bistånd för brukare i ordinärt boende. Socialnämnden förväntas spara omkring 8 000 tkr – 9 000 

tkr per år genom att leverera mat en gång i veckan. Dock kan vissa kostnader öka i samband med 

införandet av kyld mat, exempelvis insatser kopplat till uppvärmning av mat, vilket gör att förslag till 

besparing uppgår till 7 500 tkr. Förslaget bedöms vara möjligt att verkställa med halvårseffekt 2020.  

 

Risk- och konsekvensanalys  
De direkta konsekvenserna av förslaget är att matleveransen sker en gång i veckan istället för varje 

dag, vilket drar ner hemtjänsten arbetspucklar under dagen och därmed underlättar schemaläggning av 

arbetspass. Brukarna kan i större utsträckning välja när de vill äta vilket möjliggör för att insatser 

kopplade till matintag inte behöver ske samtidigt i hela kommunen.  Andra effekter är att det kan 

finnas risk för viss övervältring av kostnader på serviceförvaltningen. Dessa är svåra att beräkna då 

vissa produktionskostnader för måltider som kommunen fortfarande kommer producera kan öka 

samtidigt som maten som produceras kyld kan få lägre produktionskostnader om den 

konkurrensutsätts. 

 

Ytterligare konsekvenser av förslaget är att hemtjänstpersonal påverkas då arbetsuppgifterna minskar. 

Ambitionen är att omfördela frigjorda resurser till att kunna bemöta den demografiutveckling vi står 

inför och den förväntade ökningen av beställd tid. Hur omfördelningen ska gå till i praktiken är en 

fråga som förvaltningen fortsätter att arbeta med.   
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12. Handledning, 100 tkr (100 tkr 2020) 
Budget för handledning finns för att ge stöd och vägleda medarbetarna. Handledning kan innefatta 

vägledning i enskilda ärenden, arbetssituationer, hantering av anhöriga och brukare, metodutveckling 

samt fortbildning. Inom Myndighetsavdelningen kan budget avseende detta dras ner med 100 tkr och 

verkställas 2020.  

 

Risk- och konsekvensanalys  
Förslaget innebär minskat stöd för medarbetarna på Myndighetsavdelningen samt att de beslut som 

fattas inte genomgår en lika omfattande process och bearbetning.  

 

13. Försörjningsstöd, 1 050 tkr (250 tkr 2020 samt 800 tkr 2021) 
Socialsekreterare 
I dagsläget finns det inom verksamheten för försörjningsstöd två socialassistenter som arbetar mer 

administrativt för att avlasta socialsekreterarna. De har även i uppgift att arbeta med individer som 

socialförvaltningen inte har någon juridisk skyldighet att stötta. Det kan handla om att förvalta medel 

åt klienterna och säkerställa att räkningar betalas. Ett förändrat arbetssätt skulle istället kunna innebära 

att arbeta för att överförmyndarnämnden tillförordnar en god man för dessa individer. Förslag till 

besparing är en minskning med en socialsekreterare.  

 

Risk- och konsekvensanalys  
Konsekvensen av detta förslag är dels ökad arbetsbelastning för socialsekreterarna och dels att berörda 

klienter riskerar att få minskat stöd. Ifall inte överförmyndarnämnden tar ansvaret över individerna kan 

förslaget på längre sikt innebära högre kostnader för socialnämnden då en misskött ekonomi kan leda 

till behov av ekonomiskt stöd eller tillfälligt boende. Förslaget bedöms vara möjligt att genomföra 

med halvårseffekt 2020.  

 

Försörjningsstödshandläggare 
Förvaltningen ser även möjlighet framåt att minska med en försörjningsstödshandläggare. 

Förhoppningen är att digitaliserade arbetssätt ska minska arbetsbelastningen för handläggarna och 

möjliggöra för ett minskat antal socialsekreterare. När en digital lösning är på plats är osäkert. 

Förvaltningen föreslår att inte verkställa förslaget förrän 2021 eller senare. Att redan från och med 

2020-2021 minska personalstyrkan kan komma att innebära längre väntetid och påverka servicen för 

klienterna då en digital lösning inte förväntas vara färdigställd vid denna tidpunkt. Tillgängligheten 

kommer då bli mer begränsad och arbetsbelastningen högre.  

 

Risk- och konsekvensanalys  
Ur ett långsiktigt perspektiv kan ovanstående förslag få konsekvenser kopplat till klienternas möjlighet 

till självförsörjning. En stor del av handläggarnas arbete kan inte ersättas av digitala arbetssätt och 

handlar om insatser kopplat till hur individen kan bli självförsörjande. Om utrymmet för att arbeta med 

dessa insatser minskar kan den ekonomiska konsekvensen för nämnden bli bibehållna höga kostnader 

för ekonomiskt bistånd.  
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Nämnden 

 
14. Aktivitetsstöd, 790 tkr (790 tkr 2020) 

Socialnämnden beslutade 2012 att inrätta en aktivitetspott med syfte att kunna stödja förslag från 

verksamheter till aktiviteter för äldre för att främja deras hälsa. En del av budgeten är vikt åt regionalt 

avtalad medfinansiering för kulturaktiviteter och kulturutbildning. Aktivitetspotten är till för att 

möjliggöra aktiviteter utöver det som verksamheten normalt ansvarar för och syftar till att stödja 

förslag till aktiviteter för äldre för att främja deras hälsa. Privata aktörer har samma möjlighet att 

ansöka som enheterna inom egen regin.  

 

Förvaltningens förslag är att minska budgeten avseende aktivitetsstöd med 790 tkr. Förslaget är 

möjligt att verkställa 2020.  

 

Risk- och konsekvensanalys  
De direkta konsekvenserna av förslaget är att den egna verksamheten i större utsträckning behöver 

betala egna aktiviteter alternativt ha färre aktiviteter för sina brukare.  

 

15. Föreningsbidrag, 790 tkr (790 tkr 2020) 
Socialnämnden handlägger de ärenden som gäller ansökningar om föreningsbidrag för sociala 

föreningar, dvs. föreningar som arbetar med och för socialnämndens klienter och vars verksamheter 

anses utgöra ett viktigt komplement till socialnämndens egna verksamheter. 

 

De verksamheter som i första hand bedöms komplettera socialnämndens verksamhet rör stöd till 

brottsoffer, stöd till våldsutsatta (relationsvåld), stöd i nykterhet, stöd i att bryta social nedbrytande 

beteende, sysselsättning för personer med funktionshinder, samt föreningar som företräder utsatt grupp 

och anhörigvårdare 

 

Förvaltningens förslag är att minska budget för föreningsbidrag med 790 tkr. Förslaget är möjligt att 

verkställa 2020.  

 

Risk- och konsekvensanalys  
Ett eventuellt upphörande av att dela ut föreningsbidrag till föreningar med ovanstående verksamheter 

får svåröverskådliga konsekvenser. Kortsiktigt skulle ett sådant förslag innebära att föreningarna i 

fråga tvingas säkra sin verksamhets finansiering på annat sätt. Visar sig detta inte vara möjligt kommer 

de rimligtvis att tvingas bedriva verksamheten i minskad skala. Medborgare som idag brukar och är i 

behov av verksamheterna i fråga kan i framtiden stå utan det stöd dessa föreningar ger. 
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4. Kultur-, fritids- och tekniknämnden 

 

1. Avskaffa utdelning av silverpokal, 25 tkr.  
Utdelning av pokal till SM-vinnare (eller högre) i samband med Nationaldagsfirandet uteblir. 

 

Risk- och konsekvensanalys  
Bedöms inte medföra några konsekvenser då intresset för att ta emot utmärkelsen har minskat de 

senaste åren. 

 

2. Utbyte mobilt fordon (Yngve), 50 tkr.  
Yngve byts ut till två mindre fordon efter avtalets utgång. 

 

Risk- och konsekvensanalys  
Med två fordon istället för ett får ungdomsverksamheten större möjlighet att besöka fler platser oftare 

vilket blir en positiv effekt. 

 

3. Uppsägning garage mobila bibliotek, 40 tkr.  
Ny garageplats i Argus. Deleffekt 2020 (75 tkr helår). 

 

Risk- och konsekvensanalys  
Positiv effekt för verksamheten. Ingen negativ konsekvens för allmänheten. 

 

4. Källstorpvåtmarker - Lägre skötselnivå, 2 tkr.  
Klippning mm. 

 

Risk- och konsekvensanalys  
Sänkt skötselstandard kan medföra att platsen upplevs som mindre attraktiv. Verksamhetens tillsyn 

minskar. Förvaltningen ser ingen kostnadsökning på längre sikt p.g.a. förändrad skötselintervall.  

 

5. Ta bort rosplanteringar, Strandvägen, 30 tkr. 
Ersätta med gräsytor, vilket minskar personaltimmar. 

 

Risk- och konsekvensanalys  
Förändringen kan medföra att platsen upplevs som mindre attraktiv. En engångskostnad på ca 50 tkr, 

för att lägga igen planteringen, återställa, så gräs, tillkommer.  

  

6. Lägga igen planteringar och grusgång, Strandvägen, 6 tkr.  
Ersätta med gräsytor, vilket minskar personaltimmar. 

 

Risk- och konsekvensanalys  
Förändringen kan medföra att platsen upplevs som mindre attraktiv. En engångskostnad på ca 10 tkr, 

för att lägga igen planteringen, återställa, så gräs, tillkommer. 
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7. Stänga ner toaletterna på Hamngatan och Storgatan, 40 tkr.  
Minskad kostnad för lokalvård, el, vatten och tillsyn. 

 

Risk- och konsekvensanalys  
Minskad service då det blir längre att gå till de andra offentliga toaletterna. Byggnaderna är dock i 

dåligt skick. I dagsläget har Storgatans toalett på grund av upprepad skadegörelse fått stängas. Kostnad 

för total upprustning om förslaget inte antas uppgår till ca 125 tkr (ej budgeterat). 

 

8. Öppettider för bubbelpool och ångbastu anpassas till samma tider som 

öppettid bassänger, 12 tkr.  
Lägre energi- och vattenförbrukning.  

 

Risk- och konsekvensanalys  
Få besökare (ca 5-10 pers/v) nyttjar möjligheten idag och för dessa blir det en kvalitetssänkning. 

 

9. Händelsestyrd bevakning, inre rondering, 200 tkr.  
Mer riktade insatser istället för den omfattande grundbevakning som idag omfattas av löpande inre 

rondering. 

 

Risk- och konsekvensanalys  
Det krävs ett tätt samarbete mellan verksamhet, fastighetsförvaltare och säkerhetssamordnare för att 

sätta in resurser på rätt ställe och vid valda tidpunkter, som t.ex. vid skadegörelse eller hotfulla 

situationer. Förändringen kan medföra en känsla av otrygghet för personal i verksamheten då löpande 

inre rondering inte genomförs i samma utsträckning som tidigare. 

 

10. Utbyte till LED armaturer Hertingsskolan, 300 tkr.  
Energibesparande åtgärd.  

 

Risk- och konsekvensanalys  
Bättre ljuskvalitetför personal och elever samt närvarostyrd belysning. För driftspersonalen innebär 

bytet till LED armaturer att livslängden hos ljuskällan blir avsevärt mycket längre. 

 

11. Utbyte till LED armaturer Skogstorpsskolan, 700 tkr. 
Energibesparande åtgärd. 

 

Risk- och konsekvensanalys  
Bättre ljuskvalitetför personal och elever samt närvarostyrd belysning. För driftspersonalen innebär 

bytet till LED armaturer att livslängden hos ljuskällan blir avsevärt mycket längre. 

 

12. Utbyte från pellets till bergvärme i Långavekaskolan, 150 tkr. 
Energibesparande åtgärd.  

 

Risk- och konsekvensanalys  
Bättre inomhusklimat för personal och elever. För driftspersonal innebär det en enklare hantering av 

driften då hantering av pellets kan utgå. 
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13. Installation av solceller Långåsskolan och Slöinge förskola, 80 tkr.  
Energibesparande åtgärd.  

 

Risk- och konsekvensanalys  
Inga negativa konsekvenser.  

 

14. Kostnad för lokalvård Ätrans fritidsanläggning utgår, 185 tkr.  
Omförhandlat avtal med hyresgäst 

 

Risk- och konsekvensanalys  
Hyresgästen har bättre möjligheter att anpassa städningen till verksamheten. 

 

15. Användning av bergvärme i Argus, 65 tkr.  
Argus har dubbla värmesystem, fjärrvärme och bergvärme. Deleffekt, totalt 130 tkr/år. 

 

Risk- och konsekvensanalys  
Medför ingen konsekvens för inomhusmiljön eller de människor som vistas i byggnaden. 

 

16. Halvering av tvättning av räcken och broar, 125 tkr. 
Tvätt vartannat år istället för varje år, budget 250 tkr 

 

Risk- och konsekvensanalys  
Förändringen bedöms inte medföra någon negativ konsekvens avseende utseende eller effekt på 

långsiktigt underhåll. 

 

17. Bidrag till utfartsvägar tas bort, 165 tkr.  
Bidrag om 2 kr per löpmeter ges idag till privatpersoner med enskild väg längre än 200 m som ansluter 

till allmän väg (statlig eller kommunal).   

 

Risk- och konsekvensanalys  
Inget bidrag betalas ut till de 144 hushåll som idag erhåller detta. 

 

18. Höjd taxa för flytt av fordon privat mark från 500 kr till 1 000 kr, 10 tkr.  
På uppdrag av markägare kan övergivet fordon eller ett fordon klassat som vrak flyttas av kommunen. 

 

Risk- och konsekvensanalys  
Det blir avsevärt dyrare för de privata fastighetsägare som behöver nyttja tjänsten. 2018 hade 

kommunen 20 ärenden. 

 

19. Införa avgift för grävanmälan 3 500 kr, 455 tkr.  
Till skillnad mot Falkenberg, som endast tar ut en avgift för framtida underhåll tar de flesta kommuner 

även ut avgift för grävanmälan.   

 

Risk- och konsekvensanalys  
Möjligen en risk för att inte företag anmäler grävning i allmän platsmark, men den ses som liten. Ca 

130 grävningar anmäls per år. 
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20. Avveckla eller överlåta Falkenbergs marknad, 30 tkr.  
Två gånger per år administreras och genomförs marknaden. (Destination Falkenberg menar att 

marknaden inte är relevant för platsvarumärket och avser inte ta över marknaden.) 

 

Risk- och konsekvensanalys  
Ett traditionsbundet inslag i Falkenberg uteblir om marknaden behöver avvecklas.  

 

21. Ny IT-lösning för grävanmälan, 20 tkr.  
Byta ut systemen för grävningsanmälan. 

 

Risk- och konsekvensanalys  
Bättre och mer ändamålsenligt system för användare. 

 

22. Höja avgiften för boendeparkeringskort från 1 200 kr till 2 400 kr/år, 120 

tkr.  
I Falkenbergs centrala delar är det möjligt för den som är boende att köpa ett boendeparkeringskort 

vilket tillåter parkering utan att betala ordinarie parkeringsavgift. Med kortet är det också tillåtet att 

parkera på samma plats i upp till 7 dygn (jmf med 24 h). Det är inga ”öronmärkta” platser. 

 

Risk- och konsekvensanalys  
Det blir dyrare för boende att stå på boendeparkeringsplatser i centrala Falkenberg. 

 

23. Ta bort personalparkeringsförmånen på Drivbänken, 63 tkr.  
Marknadsmässig avgift för införs. Köp av månadsbiljett hanteras av medarbetaren själv.  

 

Risk- och konsekvensanalys  
Personalförmån tas bort. I dagsläget är kön på de 35 befintliga platserna lång och många anställda vill 

att kommunen tillhandahåller parkeringsplatser. 

 

24. Höjd avgift för parkeringsanmärkning med 200 kr per anmärkning, 460 

tkr.  
I dag är kostnaden för parkeringsanmärkning 400/700/1000 kr, beroende på vilken felparkering som 

gjorts. 

 

Risk- och konsekvensanalys  
Det blir dyrare än tidigare att parkera fel. Totalt skrivs cirka 2 300 anmärkningar per år. 

 

25. Skolbibliotekstjänst för Skogstorpsskolan avtalas, 400 tkr.  
Folkbiblioteket tillhandahåller idag skolbibliotekstjänst motsvarande 0,8 tjänst. 

 

Risk- och konsekvensanalys  
Medför en kostnadsökning för BUN baserad på hur mycket skolbibliotekstjänst som efterfrågas. 

Summan motsvarar dagens nivå, vilket inte innebär en kostnadsminskning för kommunen som helhet. 

Likställighetsprincipen aktualiseras då friskolor begär skolbibliotekstjänst.  
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26. Skolbibliotekstjänst för Apelskolan avtalas, 250 tkr.  
Folkbiblioteket tillhandahåller idag skolbibliotekstjänst motsvarande 0,5 tjänst. 

 

Risk- och konsekvensanalys  
Medför en kostnadsökning för BUN baserad på hur mycket skolbibliotekstjänst som efterfrågas. 

Summan motsvarar dagens nivå, vilket inte innebär en kostnadsminskning för kommunen som helhet. 

Likställighetsprincipen aktualiseras då friskolor begär skolbibliotekstjänst. 

 

27. Nuvarande omfattning av kulturutbud i Stadsbiblioteket behålls även efter 

inflytt i Argus, 100 tkr.  
Planerad och budgeterad ambitionsökning i samband med flytt till Argus uteblir. 

 

Risk- och konsekvensanalys  
Kulturutbudet försämras inte, däremot kan inte eventuella förväntningar på en ökad ambitionsnivå 

mötas. 

 

28. Sänka skötselnivå på fotbollsplaner vid Tånga-, Skogstorp- och 

Gymnasieskolan, 80 tkr.  
Kostnadsminskningen avser både material och personaltimmar och innebär att planerna inte gödslas 

eller vattnas samt färre klippningar. I dagsläget är nyttjandegraden av planerna på Tånga låg då 

Falkenbergs Arena har genererat utrymme på Falkenbergs IP som nyttjas i första hand. Skogstorps och 

gymnasiets planer nyttjas enbart av skolan och vid enstaka bokningar. 

 

Risk- och konsekvensanalys  
Sämre kvalitet på fotbollsplanerna för skolelever och ”enstakabokare”. Om behovet av plantider skulle 

öka kan det bli svårt att erbjuda tid då planerna inte håller för ökat nyttjande samt att det inte finns 

personaltimmar att höja nivån. 

 

29. Julbord personal uteblir, 40 tkr.  
Summa baserad på skatteverkets belopp om intern representation (180 kr pp). 

 

Risk- och konsekvensanalys  
Tillfälle för årlig uppskattning och att bygga förvaltningens gemenskap försvinner över 

verksamheterna. 

 

30. Minskning projektstöd, 120 tkr.  
Det finns i dagsläget 360 tkr i budget varav 115 tkr är intecknade för årliga bidrag bl.a. Pride. 

 

Risk- och konsekvensanalys  
Försämrad möjlighet för föreningar att få stöd för arrangemang och utvecklingsprojekt. 

 

31. Uppsägning av E-boktjänst, 180 tkr. 
 

Risk- och konsekvensanalys  
Innebär att verksamheten inte följer utvecklingen i det digitala samhället. Allmänheten kan inte låna 

gratis e-böcker. 
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32. Sänkt bemanning vaktmästartjänst, 200 tkr.  
Ersätta egen verkstadstjänst med köpt tjänst. Köpa externa tjänster (serviceavtal) för anläggnings och 

park/kusts olika klippare. Inköp av visst material istället för egentillverkning. 

 

Risk- och konsekvensanalys  
Lägre service till föreningar (vaktmästarservice Arenan och IP). Risk för längre ställtider vid 

reparationer. 

 

33. Sänkt städfrekvens toaletter Stadshuset, 13 tkr.  
Återgång till 3 dagar/v från nuvarande 5. 

 

Risk- och konsekvensanalys  
Sämre arbetsmiljö då nuvarande nivå anpassats efter klagomål på tidigare städfrekvens. 

 

34. Minska bidrag till enskilda personer i fritidsområden, 250 tkr.  
Minskning från 80 % av vägavgiften till 40 %. För att en förening ska vara klassad som permanent 

boende ska mer än 50 % av fastigheterna ha personer som är skrivna på platsen. (475 utbetalningar 

2018). 

 

Risk- och konsekvensanalys  
Det finns 13 fritidshusföreningar med permanent boende. Minskat bidrag till invånare som tidigare har 

fått bidrag. 

 

  



 

 

 

27 

 

5. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

1. Ökad avgiftsfinansiering, 180 tkr.  
Nämnden har under senare år haft en intäktsnivå som motsvarar 50% av nämndens totala kostnader. 

Nämnden har påbörjat ett arbete för att intäktsfinansieringen ska uppgå till 55% av nämndens totala 

kostnader. Till budget 2020 ryms den ålagda effektiviseringen med 180 tkr i detta arbete.   

 

 

6. Bygglovsnämnden  

1. Minskade kostnader för konsulttjänster, 150 tkr. 
Nämnden bedömer att den ålagda effektiviseringen med 150 tkr kan genomföras genom att minska 

nämndens budget för konsulttjänster. 

 

 

7. Servicenämnden  

Risk- samt konsekvensbedömning görs med acceptabel, medelstor samt stor risk. Tolkningen innebär 

att färgmarkering grön är positiv och röd negativ.  

 

1. Kontorsservice, 200 tkr 
Översyn av kontorsservice i samband med pensionsavgång. Kontorsservice ändrar benämning till 

internservice för att tydliggöra uppdraget. Samordning av beställningar gällande kontorsmaterial 

ändras till att gälla bara stadshuset med ett standardsortiment som därmed ingår i den 

schablonersättning som finns i dag. Övriga verksamheter beställer direkt från leverantör digitalt utifrån 

de avtal som finns. Leveranser sker då direkt till verksamheten. Internfakturering försvinner.  

 

Tryckpressen som finns idag behöver bytas pga. ålder. Minskning har skett gällande kopiering och 

tryck. Trycksaker i färg debiteras med självkostnadspris till förvaltningarna och bolagen. Ny 

tryckpress i samma storlek ger högre kapitalkostnader och kommer därför att ge högre kostnader på 

trycksaker för förvaltningarna och bolagen som redan idag har avancerade kopieringsmaskiner i sin 

verksamhet och därför redan nu gör mycket trycksaker där. Ny mindre tryckpress införskaffas och 

trycksaker upphandlas externt. Effekten blir minskad arbetsbelastning på kontorsservice och det frigör 

ytor som kan nyttjas i samband med ombyggnation av plan 1. Effekt – minskning personal 200 tkr. 

Värdet av ytor har inte beräknats. 

 

Risk- och konsekvensanalys  

RISKER RISKBEDÖMNING KOMMENTAR 

Förändrat arbetssätt för 

personal på 

kontorsservice 

acceptabel Minskad administration ger minskad 

arbetsbelastning  

Ökad arbetsbörda för 

personal i 

verksamheterna 

acceptabel Personal i verksamheterna gör beställning 

själva men detta innebär också minskad 

arbetsbelastning för dem genom att de får 

materialet levererat direkt till sig.  Ingen 

mellanhand med risk för missuppfattning. 
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2. Kontaktcenter, 100 tkr 
Kontaktcenters belastning är väldigt låg fredagar efter kl.15.00. Stängning kl. 15.00 med information i 

telefonsvar ger effekt 100 tkr. 

 

Risk- och konsekvensanalys  

RISKER RISKBEDÖMNING KOMMENTAR 

Socialjourens behov medelstor Enligt socialförvaltningen har polis m fl 

direktnummer till socialjouren. Denna 

rutin gäller från kl 16.00 idag och kan 

även användas från kl 15.00  

Domstolsbeslut där 

något beslut upphör tex 

omhändertagande 

skickas via e-post till 

kontaktcenter och skall 

i vissa fall verkställas 

innan helgen. 

acceptabel KC bemannas med en person mellan kl 

15.00 – 16.00 för att undvika denna risk.  

 

3. Fordonsverksamheten, 200 tkr 
Fordonsverksamhetens bilpoolsprogram ses över för att ta tillvara administrativa effekter genom 

digitalisering. Ingen internfakturering behöver göras vilket minskar administration för 

verksamheterna. Idag behandlas ca 2400 internfakturor som vid kostnad av 50 kr/faktura, ger 

besparingar i verksamheterna med 120 tkr. Kostnaderna minskas med 200 tkr/år för licenskostnad. 

Denna effektivisering kan inte visas genom minskning av budgetram men påverkar hyran för bilar 

positivt.  

 

Risk- och konsekvensanalys  

RISKER RISKBEDÖMNING KOMMENTAR 

Implementering acceptabel, Alla som behöver använda bilpoolen blir 

debiterade kostnaderna enligt den 

kontosträng som ligger inlagd i personec. 

Viktigt att denna kontosträng är rätt 

kostnadsbärare 

Felkontering acceptabel, Kostnaden belastar den som bokar bilens 

konteringssträng. Detta kan vid vissa 

tillfälle vara fel och behöver då konteras 

om. Arbetet belastar då ekonomiassistent   

Den som bokar bil kan 

inte avgöra vilken bil 

man vill hyra. 

acceptabel Programmet väljer vilken bil som ska 

användas. Detta innebär att det blir lättare 

att flytta bilar mellan verksamheter och 

bilpool vid behov.  
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4. Kost- och städservice, 1 893 tkr 
För kost- och städservice som är intäktsfinansierade ska barn- och utbildningsnämnden och 

socialnämndens kost- och städkostnader minskas med 1 893 tkr. Resultatet av detta visas i samband 

med fastställande av måltidspriserna i oktober 2019. Förslaget utgörs av översyn av mattransporter, 

minskad personaltäthet samt översyn av råvaror. 

 

Översyn av mattransporter  
För att transportera mat från tillagningskök till mottagningskök krävs mattransport. Dessa är idag 

upphandlade via Taxiraketen samt Rossings åkeri. Priset/tur varierar mellan 750 till 950 kr, även de 

transporter som inte är längre än 50-200 m, betingar ett högt pris vilket medför en kostnad på varje 

måltid. Vid en översyn finns det tre korta transporter som idag körs med lastbil som kan transporteras 

av personal direkt från tillagnings till mottagningskök. Total effektivisering 500 tkr. 

 

Risk- och konsekvensanalys  

RISKER RISKBEDÖMNING KOMMENTAR 

Ökad arbetsbörda för 

personal i 

verksamheterna 

medelstor Personal i köken får på befintlig tid själva 

dra matvagn från tillagningskök till 

mottagningskök T/R. 

 

Sämre arbetsmiljö medelstor Att dra matvagn mellan tillagningskök 

och mottagningskök innebär att risken för 

olycksfall i arbetet ökar. Personalen drar 

en tung vagn för hand ute på gångväg året 

runt. Arbetsgivaren kommer att 

undersöka om möjlighet till matvagn med 

motor eller om någon form av ”golfbil” 

kan köpas in för att underlätta arbetet. 
 

 

Minskad personaltäthet  
Genom flytt av portioner mellan tillagningskök till mottagningskök samt stängda förskoleavdelningar 

kan personaltätheten minska i vissa kök. En minskning av tjänster i den fasta poolen görs även. Total 

effektivisering 1000 tkr. 
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Risk- och konsekvensanalys  

RISKER RISKBEDÖMNING KOMMENTAR 

Ökad arbetsbörda för 

personal i 

verksamheterna 

medelstor I de fall portioner flyttar från ett 

tillagningskök till ett annat kan det 

innebära att personal får byta arbetsplats. 

På vissa enheter får befintlig personal 

serva förskolornas avdelningar för att 

uppnå beställd servicenivå på förskolor. 

Minskar man antal fast anställda i poolen, 

kan det innebära att det uppstår brist på 

vikarie och köken får klara sig utan 

vikarie.  

Sämre arbetsmiljö medelstor Mindre personal eller utebliven vikarie 

medför ökad risk för olycksfall, stress och 

psykisk ohälsa med sjukskrivningar som 

följd. 

 

Översyn av råvaror 
Efter den nya stora grossistupphandlingen av livsmedel trädde i kraft 1 februari har andelen köpta 

ekologiska råvaror ökat från politiskt beslutade 35 % till 40,6% (1:a halvåret 2019). För att hamna på 

beslutad nivå ska konventionella ägg köpas in istället för ekologiska. Även annan översyn av 

råvaruinköp kommer att göras, vilket ska ge en minskad råvarukostnad. Total effektivisering 400tkr. 
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Summering 
Denna risk- och konsekvensbedömning indikerar att vissa förändringar medföra medelstora negativa 

konsekvenser för personalen i köken gällande översyn mattransporter samt minskad personaltäthet. 

Inga risker kan påvisas gällande översyn av råvaror. 

 

 

 
 

 


