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Inledning 
 

Falköpings kommun ska vara en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats 
och arbetsmiljön ska förena väl fungerande verksamheter med ett långsiktigt 
hållbart arbetsliv. En bra arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga och i den 
ingår allt som påverkar oss i vårt arbete – fysiskt, digitalt, organisatorisk och 
socialt. Falköpings kommuns värdegrund ska forma vår arbetsmiljö och det 
hälsofrämjande arbetet. Genom ett arbetsklimat som präglas av öppenhet 
och tillit bidrar alla till delaktighet, engagemang och trivsel på arbetsplatsen. 
Vi ska behandla varandra jämlikt och respektfullt. 

Vårt arbetsmiljöarbete ska ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet och 
genomsyra alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs. 
Arbetsgivaren ansvarar för att kraven i arbetsmiljölagen, 
arbetsmiljöförordningen och gällande föreskrifter uppfylls. 

Vi är varandras arbetsmiljö och var och en tar eget ansvar för arbetsmiljö- 
och hälsofrågor.  

 

Övergripande mål 
 

 Ge möjligheter till ett hållbart arbetsliv genom att arbetsmiljön på 
alla nivåer är trygg, säker samt utvecklande och väl anpassad till 
människors olika förutsättningar och behov. Arbetslivet ska vara 
attraktivt för medarbetare i alla livsfaser och tillgängligt för alla. En 
god arbetsmiljö är också avgörande för att säkerställa 
kompetensförsörjningen. 

 Arbeta systematiskt för att utveckla arbetsmiljön fysiskt, 
organisatoriskt och socialt och ge alla medarbetare möjlighet till ett 
ansvarsfullt och engagerat arbetsliv. 

 Arbeta hälsofrämjande och identifiera och utveckla de faktorer som 
har störst värde för både medarbetare och verksamhet – friskfaktorer. 
Förhållningssättet ska vara främjande, vilket innebär att se 
möjligheter, bibehålla och utveckla resurser och förstärka redan väl 
fungerande förhållanden.   

 Chefer, medarbetare och fackliga organisationer ska samverka för att 
åstadkomma en tillfredsställande arbetsmiljö.  
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Prioriterade mål 
 

Ansvar för arbetsmiljön 

 
I Falköpings kommun är de politiskt förtroendevalda som är arbetsgivare 
och därmed även huvudansvariga för en god arbetsmiljö. För att kunna 
uppfylla sitt ansvar är det nödvändigt att arbetsgivaren fördelar uppgifter i 
arbetsmiljöarbetet på olika personer och befattningar i verksamheten så 
dessa blir en naturlig och integrerad del av övrigt verksamhetsansvar. 
Arbetsmiljöuppgifter fördelas så långt ut i organisationen som behövs. 
Kommunfullmäktige fördelar arbetsmiljöuppgifter till kommunstyrelsen och 
övriga nämnder. Kommunstyrelsen är enligt kommunallagen att betrakta 
som en nämnd. 

De förtroendevalda i varje nämnd har, inom respektive verksamhetsområde, 
ansvarar för att arbetsmiljölagen följs. Även om arbetsmiljöansvaret har 
tilldelats någon annan person eller funktion, så har respektive nämnd ändå 
kvar det yttersta ansvaret att regelbundet följa upp att verksamheten drivs i 
enlighet med arbetsmiljölagen och gällande föreskrifter. 
Uppgiftsfördelningen ska vara skriftlig, tydlig och väl förankrad samt hållas 
aktuell inom alla verksamheter. Den som tilldelas uppgifter ska ha de 
kunskaper, befogenheter och resurser som krävs.  

Skyddsombudet företräder medarbetarna i arbetsmiljöfrågor och ska bevaka 
arbetsmiljön inom sitt skyddsområde och att arbetsgivaren uppfyller kraven 
i arbetsmiljölagen. 

Uppföljning: Enkät årlig uppföljning 

Rutin: Medarbetarportal/Arbetsmiljö och Hälsa/Fördelning av 
arbetsmiljöuppgift 

Säkerställs genom: Arbetsmiljöintroduktion för chefer, 
arbetsmiljöutbildning och utvecklingssamtal 

 

Samverkan 

Samverkan innebär att arbetsgivare, fackliga organisationer och medarbetare 
arbetar tillsammans för att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt.  
Formerna för samverkan i arbetsmiljöfrågor regleras i samverkansavtalet. 
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För att samverkan ska fungera krävs en god dialog, ett gott samarbete och 
att samverkansstrukturen följs. 

Uppföljning: Enkät årlig uppföljning samt i FÖSAM 
(Förvaltningsövergripande Samverkansgrupp) och Cesam (Central 
samverkansgrupp) 

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) ska integreras och vara en 
naturlig del i det dagliga arbetet. Det innebär att kommunens chefer 
tillsammans med berörda skyddsombud och medarbetarna undersöker, 
riskbedömer, åtgärdar och följer upp risker i arbetsmiljön.  

Detta ska ske löpande och vid förändring. Rutiner och föreskrifter ska vara 
kända i verksamheterna. 

Uppföljning: Enkät årlig uppföljning 

Rutin: Medarbetarportal/Arbetsmiljö och Hälsa/Systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

 

Hälsofrämjande arbete 

 
Det hälsofrämjande arbetet ska integreras och vara en naturlig del i det 
dagliga arbetet. Det hälsofrämjande fokuserar på att identifiera och stärka de 
stödjande och uppbyggande faktorerna i arbetslivet (friskfaktorer). Det 
hälsofrämjande arbetet har sin grund arbetslivets forskning och kunskap om 
friskfaktorer. 

Medarbetare uppmuntras att delta i friskvårdsaktiviteter för att bibehålla och 
förbättra livsstil och hälsa. Aktiviteter med inslag av kultur och kreativitet är 
en del i det hälsofrämjande arbetet.  

Uppföljning: Utvecklingssamtal och enkät årlig uppföljning SAM 

Rutin: Medarbetarportal/Arbetsmiljö och Hälsa/Systematiskt 
arbetsmiljöarbete Medarbetarportal/Arbetsmiljö och Hälsa/Anställning 
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Introduktion 

 
Alla nyanställda, tillsvidare och tidsbegränsade anställningar, personer som 
byter arbetsplats samt medarbetare som återkommer efter längre tids 
frånvaro ska ges introduktion i hur verksamheten fungerar, inklusive det 
systematiska arbetsmiljöarbetet, samt informeras om hur arbetet ska 
bedrivas på ett tryggt och säkert sätt. 

Uppföljning: Enkät årlig uppföljning SAM 

Rutin: Medarbetarportal/Kompetensförsörjning/Introducera 

 

Organisatorisk och social arbetsmiljö 

 
En bra organisatorisk och social arbetsmiljö ger medarbetaren möjligheter 
att utveckla sin kompetens. Det goda arbetet innebär att både medarbetare 
och arbetsgivare fokuserar på hälsosam arbetsbelastning, 
arbetstidsförläggning och att det finns en balans mellan arbetets krav och 
resurser samt tid för återhämtning. Alla på arbetsplatsen har ett ansvar för 
att förebygga kränkande särbehandling. 

Uppföljning: Enkät årlig uppföljning SAM, medarbetarenkät  

Rutin: Medarbetarportal/Arbetsmiljö och hälsa/Organisatorisk och social 
arbetsmiljö Riktlinje kränkande särbehandling 

Medarbetarportal/Arbetsmiljö och hälsa/Systematiskt arbetsmiljöarbete    

 

Arbetsanpassning och rehabilitering 

 
Falköpings kommun har som arbetsgivare ett ansvar att arbetsanpassning 
och rehabiliteringsarbetet bedrivs på ett aktivt, organiserat och effektivt sätt. 
Med tidiga insatser och ett förebyggande arbete främjar vi hälsa vilket i sin 
tur leder till ökat engagemang och en utvecklad verksamhet. 

Chefer och medarbetare, vid såväl sjukfrånvaro som tidiga tecken på ohälsa, 
tar ett gemensamt ansvar för att förebygga sjukfrånvaro och underlätta 
återgång i arbete för de medarbetare som är sjuka. Varje medarbetare 
medverkar aktivt i sin rehabilitering och deltar, tillsammans med 
arbetsgivaren, i planering av lämpliga åtgärder. Krävs det individuella 



 7 

arbetsanpassningar, utöver det som vidtagits i det generella 
arbetsmiljöarbetet, så ska det utredas. 

Uppföljning: Enkät årlig uppföljning SAM, analys av frisktal och 
sjukfrånvarostatistik 

Rutin: Medarbetarportal/Arbetsmiljö och Hälsa/Rehabilitering 

 

Lika möjligheter  

 
I Falköpings kommun accepteras inte någon form av kränkande 
särbehandling, diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller 
repressalier. Att bemöta varandra med respekt ska vara vägledande i allt 
arbete och alla relationer. Jämställdhetsarbetet ska syfta till att ge kvinnor 
och män lika rättigheter, skyldigheter och utvecklingsmöjligheter. 

Mångfald är berikande för arbetsplatser och kan definieras på många sätt. 
Arbetsgivaren är skyldig att förebygga diskriminering och främja lika 
rättigheter och möjligheter. Enligt diskrimineringslagen skall arbetsgivaren 
arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering på grund av 
ålder, kön eller könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 
och ålder. Detta arbete beskrivs mer i kommunens Riktlinje för lika 
möjligheter och aktiva åtgärder för att motverka diskriminering.  

Uppföljning: Enkät årlig uppföljning SAM, analys av frisktal och 
sjukfrånvarostatistik, medarbetarenkät 

Rutin: Medarbetarportal/Styrdokument/Riktlinje för lika möjligheter och 
aktiva åtgärder för att motverka diskriminering 

 

Effektmål 
 

 En låg och stabil sjukfrånvaro 

 Bevara högt NMI- resultat (Nöjd Medarbetar Index) 

 Bevara högt HME- resultat (Hållbart Medarbetar Engagemang) 

Uppföljning och utvärdering av de prioriterade målen sker via resultatet av 
den årliga uppföljningen av arbetsmiljöarbetet. Resultatet ska ligga till 
grund för kontinuerliga förbättringar av arbetsmiljön och kopplas till 
budgetprocessen. Resultatet rapporteras i respektive nämnd och hanteras i 
samverkansstrukturen. Det åligger varje chef att involvera sina 
skyddsombud och medarbetare i ovanstående arbetet 



 

Kommunledningsförvaltningen   Kansliavdelningen 

 

Linda Karelid   Kanslichef      linda.karelid@falkoping.se  

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

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

Policy för arbetsmiljö och hälsa 

Delegationsbeslut 

1 Förslag på policy för arbetsmiljö och hälsa skickas på remiss till samtliga 
nämnder med svar senast den 1 augusti 2021. 

Delegationsbeslut enligt  

Enligt kommunstyrelsens delegationsbestämmelser antagna 10 februari 
2021, § 17. 

Bakgrund 

HR-avdelningen har arbetat fram ett förslag på ny policy för arbetsmiljö och 
hälsa, vilken föreslås ersätta den föregående policyn från 2013 för området.  
 
Syftet med policyn är att den kommunövergripande ska vara ett styrande 
dokument som ska användas i det löpande arbetsmiljöarbetet. Uppföljning av 
arbetsmiljöarbetet ska ske på samtliga nivåer i organisationen från 
kommunfullmäktige ner till enhet.I samband med framtagandet av ny policy 
för arbetsmiljö och hälsa har det även gjorts en del förändringar vad gäller 
upplägget och innehållet. Den största skillnaden är att det nu finns 
dokumenterade övergripande och prioriterade mål för arbetsmiljöarbetet 
samt vilken rutin som är kopplad till målet och hur det ska följas upp.  
  
Policyn har samverkats med kommunens fackliga organisationer i den 
centrala samverkansgruppen (CESAM) samt i den personalstrategiska 
gruppen.  Policyn är övergripande och har inte för avsikt att specificera varje 
nämnds- förvaltnings enskilda behov utan ska vara grunden för framtagna 
riktlinjer och rutiner.  
 
 
 
Linda Karelid 
Kanslichef 





   

 

Motion till Falköpings kommunfullmäktige 

 
Uppdrag att skyndsamt utreda möjligheter att bilda/bygga en Säkerhetsenhet med 

anställda ordningsvakter i Falköpings kommun.  

Säkerheten och tryggheten i vår kommun har försämrats på ett oroande sätt och denna 

utveckling fortsätter i en stor och oroande spiral. Tidningsrubriker i FT är inte roliga ”Bilar utsatta 

för omfattande skadegörelse” ”´Slynglar´ slog sönder bänkar i Plantis - skolan anmäler”, ”Stal 

avsågade bildelar”, ”Inbrott i butik – stal tobak” och mycket mer. 

Fler och fler känner sig otrygga, fler och fler är rädda.  Överfall, inbrott, brinnande bilar, rån, 

misshandel, allt det här sker i vår tidigare så trygga kommun. Inte bara runt resecentrum, detta 

händer överallt i Falköping, i andra orter och på landet. Vi tycket att det är dags att föra in extra 
åtgärder innan situationen försämras ännu mer. Utvecklingen måste brytas omgående. 

Därför vill vi i Sverigedemokraterna göra en utredning i syfte att och så snabbt så möjligt införa en 

säkerhetsenhet med ordningsvakter som är anställda inom Falköpings kommun. Inspiration skulle 

man ta från kommuner där denna modell har fungerat på ett utmärkt sätt, till ex. Staffanstorps 

kommun. 

 

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna: 

- Att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt utreda möjligheter att 

bilda/bygga en Säkerhetsenhet med anställda ordningsvakter i Falköpings 

kommun.  

 

För Sverigedemokraterna i Falköpings kommun 

 

 

Milada Wurm 

2021-03-22 



 

 
 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1 (1) 

Sammanträdesdatum 
2021-03-29 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 28 Dnr 2021/00142  

Motion från Milada Wurm (SD) om att utreda 
möjligheten att bilda en säkerhetsenhet med 
ordningsvakter i Falköpings kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1  Kommunfullmäktige remitterar motionen om att utreda möjligheten att 
bilda en säkerhetsenhet med ordningsvakter i Falköpings kommun till 
kommunstyrelsen för yttrande.  

Bakgrund 

Milada Wurm (SD) har väckt en motion om att utreda möjligheten att bilda 
en säkerhetsenhet med ordningsvakter i Falköpings kommun. Av motionen 
framgår följande.  
"Uppdrag att skyndsamt utreda möjligheter att bilda/bygga en 

Säkerhetsenhet med anställda ordningsvakter i Falköpings kommun.  
Säkerheten och tryggheten i vår kommun har försämrats på ett oroande sätt 
och denna utveckling fortsätter i en stor och oroande spiral. Tidningsrubriker 
i FT är inte roliga ”Bilar utsatta för omfattande skadegörelse” ”´Slynglar´ 
slog sönder bänkar i Plantis – skolan anmäler”, ”Stal avsågade bildelar”, 
”Inbrott i butik – stal tobak” och mycket mer. 
Fler och fler känner sig otrygga, fler och fler är rädda. Överfall, inbrott, 
brinnande bilar, rån, misshandel, allt det här sker i vår tidigare så trygga 
kommun. Inte bara runt resecentrum, detta händer överallt i Falköping, i 
andra orter och på landet. Vi tycket att det är dags att föra in extra åtgärder 
innan situationen försämras ännu mer. Utvecklingen måste brytas omgående. 
Därför vill vi i Sverigedemokraterna göra en utredning i syfte att och så 
snabbt så möjligt införa en säkerhetsenhet med ordningsvakter som är 
anställda inom Falköpings kommun. Inspiration skulle man ta från 
kommuner där denna modell har fungerat på ett utmärkt sätt, till ex. 
Staffanstorps kommun. 
Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna: 

 Att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt utreda möjligheter 
att bilda/bygga en Säkerhetsenhet med anställda ordningsvakter i 
Falköpings kommun."  

  
 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            



Signerat dokument

Delegationsbeslut för signering

Signerad 
text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt 
som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: Delegationsbeslut om remittering av motion från Milada Wurm (SD) om att 
utreda möjligheten att bilda en säkerhetsenhet med ordningsvakter i Falköpings 
kommun.pdf
Storlek: 55918 byte
Hashvärde SHA256: 
04e429559b5573676f30e4b6b4c8d6d08a555e1ed03862fa1828525c5831971b

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 1:
ADAM JOHANSSON
Signerat med BankID 2021-05-04 16:23 Ref: b355ef6b-2466-4224-b88d-a577e7f96e21
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DELEGATIONSBESLUT 1 (1) 

2021-05-04 

KS 2021/00142  
 

 

 
 

 

 Kommunstyrelsen 

Remittering av motion från Milada Wurm (SD) om att 
utreda möjligheten att bilda en säkerhetsenhet med 
ordningsvakter i Falköpings kommun 

Delegationsbeslut 

1 Kommunstyrelsen remitterar motionen till nämnden för samhällsskydd 
mellersta Skaraborg för yttrande senast 1 juli 2021. 

Bakgrund 

Sverigedemokraterna har inkommit med en motion där man föreslår att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt utreda möjligheter att bilda/bygga 
en säkerhetsenhet med anställda ordningsvakter i Falköpings kommun. 
Kommunstyrelsen önskar yttrande från nämnden för samhällsskydd 
mellersta Skaraborg. Nämnden uppmärksammas på att nämnden ska yttra sig 
över förslaget i motionen om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda, 
dvs nämnden ska inte genomföra en sådan utredning. 

Delegationsbeslut enligt  

Beslutet fattas med stöd av delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen § 
6.13, antagna 2021-02-10, § 17. Enligt bestämmelserna har ordföranden 
delegation att besluta om remittering av motioner med angivande av direktiv 
och tidsangivelser. 
 

Beslutet ska skickas till 

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg  
 
Adam Johansson (M) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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