


 

 
Granskningsnoteringar avseende delår 2022 för nämnden för Samhällsskydd Mellersta 
Skaraborg 
 
Uppföljning verksamhetsmål – dessa är generella för hela kommunen och inte specifika för SMS 
 
Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart samhälle. 
 
Det finns flera oroväckande trender inom social hållbarhet: en hög andel barn som lever i ekonomiskt 
bistånd, grupper som står långt från arbetsmarknaden, ökande orosanmälningar, minskad upplevelse av 
inflytande och en ökad andel elever som inte har godkända betyg och behörighet för gymnasiet. Det går 
samtidigt att notera positiva drag såsom minskad arbetslöshet och en viss återhämtning i relationer efter 
pandemin när människor återvänder till mötesplatser. Kommunen gör sammantaget mycket för att möta 
utmaningarna i alltifrån arbetsmarknadsinsatser till åtgärder för fullföljda studier. Ett viktigt arbete är den 
samverkan som sker kring barn och unga som varit eller riskerar att bli placerade, där hela familjen får 
stöd. Konsultationsteam på socialtjänsten och föräldraskapsstöd är insatser som syftar till att fånga upp 
och stötta i ett ännu tidigare skede. Samtidigt finns ett fortsatt behov av att jobba med frågorna. Insatser 
och arbetsprocesser behöver utvecklas för att bryta behovet av ekonomiskt bistånd och få fler i arbete. 
Falköpings kommun behöver fortsätta att stärka främjande insatser för att fånga upp barn och familjer 
samt fortsätta intensifiera era arbetet med dialog och inkluderande 
mötesplatser i efterdyningarna av Covid 19. 

 
Mål 2 – Skapa förutsättningar för attraktivare kommuner. 
 

Arbetet för ett attraktivare Falköping präglas av långsiktiga processer och behov av samverkan. 
Falköpings kommun har fortsatt det strategiska arbetet med utveckling av infrastruktur, 
kommunikationsmöjligheter, attraktiva skol-samt boendemiljöer. Arbete pågår också med att försköna 
stads- och landsbygdsmiljöer. 
 
Kommunen är på rätt väg och arbetet som pågår bidrar till att stärka måluppfyllelsen. Utmaningar ses i att 
den planerade skolorganisationen påverkas och försenas i väntan på att Platåskolan ska kunna 
färdigställas. Skolorna är idag på många ställen mycket trångbodda. Fler beslut i olika frågor behövs för att 
kunna vidta de åtgärder som krävs för ett fossilfritt Falköping. Den kommande trafikstrategin ses som ett 
steg i rätt riktning. 

 
Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas. 
 
Det är av fortsatt stor vikt att kommunen är en aktiv och stöttande part i näringslivet utveckling i 
pandemins efterspel. Det lokala näringslivet, besöksnäringen och kultursektorn har påverkats olika mycket 
och ett nytt nuläge kommer växa fram gällande arbetsmarknad, kompetensbehov, arbetslöshet och 
samverkansbehov. 
 
Samverkan mellan alla kommunens verksamheter behöver utvecklas för att målet i den reviderade 
arbetsmarknadsstrategin ska nås. Syftet med en förnyad arbetsmarknadspolitik är att skapa bättre 
förutsättningar för kommunens medborgare att komma i arbete och delaktighet istället för arbetslöshet 
och utanförskap. En långsiktig effekt förväntas därför vara ett minskat behov av försörjningsstöd. Sett till 
matchning ur ett arbetsmarknadspolitiskt perspektiv så flaggas det att Falköpings kommuns bidrag till ett 
näringsliv som utvecklas är svagare idag än för ett par år sedan. Nationell styrning av bland annat 
remitteringar från Arbetsförmedlingen påverkar hur målgruppen ser ut, och leder till att kommunens 
direkta fokus bör läggas lite mer på individens utveckling framför näringslivets utveckling. Detta 



 

 

för att stärka Falköpings kommuns riktning mot social hållbarhet och acceptera att en god matchning 
mellan personer med ekonomiskt bistånd och näringslivet är en långsiktig process. 
 
Satsningen att göra Falköping till ett logistikcentrum har lyckats väl. Det är idag ett aktivt område 
med mycket trafik som förväntas öka framöver i takt med fortsatta satsningar från både kommunen 
och privata aktörer. 
 
Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning. 
 
Arbetet med tillitsbaserad styrning och ledning fortsätter genom konkretisering av vad detta i 
praktiken innebär. Utvärdering av arbetsmiljö sker löpande och under våren har en enkät kring 
chefers förutsättningar att utföra sitt uppdrag genomförts. Efter analys har resultatet tydliggjort 
att det är viktigt att fortsätta stärka friskfaktorerna för chefernas hållbarhet i sina roller. 
 
Internt klimatansvar tas genom att nämnderna genomför många olika typer av aktiviteter inom 
fastställda fokusområden för klimatarbetet. Verksamheterna går mot mer processbaserade 
arbetssätt. Utveckling av dialogbaserad planering och uppföljning pågår och erfarenhetsutbyte 
mellan förvaltningarna sker. Digitaliseringen är en möjliggörare för att kvalitetssäkra processer, 
samtidigt som den kan bidra till ökad service för den enskilde. 

 
Förväntad utveckling SMS 

 
Utifrån rådande säkerhetsläge kommer mycket fokus ligga på att säkerställa kommunernas samt 
räddningstjänstens förmåga att hantera eventuella störningar samt räddningstjänst under höjd beredskap. 
Arbetet med att säkerställa kommunernas ledningsförmåga under höjd beredskap från skyddad 
ledningsplats fortgår och förväntas gå in i fas 2 under hösten. Räddningstjänsten har i dag redan ett väl 
fungerande redundanssamarbete tillsammans med NÄRF och RÖS ledningssystem som troligtvis kommer 
utökas med SÄRF under året. Troligen kommer viss rörlighet mellan systemen att fortsätta under de 
närmaste åren. 
 

Driftredovisning/ Finansiell uppföljning 
 

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg redovisar ett utfall 2021 under augusti månad på 21 833 
tkr samt samma månad under 2022 med ett ökat underskott på 23 522 tkr. Budgeten för 2022 redovisar 
ett underskott på 33 220 tkr samtidigt som prognos för 2022 är 33 842 tkr, alltså avviker prognos med 622 
tkr. Redovisade förändringar under maj/augusti månad låg på 199 tkr. 

 
 
 

 
 
Utfall 
Nämndens utfall per augusti uppgår till -23,5 mnkr och utgör 71 % av årets budget. Budgeten per augusti 
uppgår till 22 mnkr och är rakt periodiserad med en tolftedel per månad och motsvarar 67 %. 
 



 

 

Två av tre månaders kostnader för sommarpersonal ingår i utfallet som en normal avvikelse från budget. 
Liksom hos flera av kommunens förvaltningar, var sjuktalen mycket höga i början av året på grund av 
Covid-19. För räddningstjänsten blev det mycket kostsamt att bibehålla full bemanning med stort 
övertidsuttag som följd. Den statliga ersättningen för sjuklönekostnader täcker delvis kostnadsökningen. 
Antalet brandinspektörer har utökats för att klara ökat lagkrav för tillsynsverksamhet. Anpassning till 
lagkravet om stärkt ledningsförmåga inom räddningstjänsten har bidragit till högre kostnader för 
kompetenshöjning i organisationen. Vakanta tjänster sänker kostnaderna. Ökad oro i omvärlden påverkar 
det allmänna prisläget. Förvaltningen påverkas specifikt av höjda el och drivmedelspriser. 
 
Externutbildningar återupptogs från maj månad vilket inneburit lägre intäkter under perioden fram till och 
med april. 
 
Prognos 
Prognosen för årets utfall uppgår till 33,8 mnkr och visar ett underskott om 1,7 mnkr (per april 1,1 mnkr) 
varav Falköpings kommuns andel uppgår till 0,6 mnkr. Avvikelserna visar ökade kostnader om 4,2 mnkr 
samt ökade intäkter om 2,6 mnkr före driftsbidragens avräkning mot budgetavvikelse. 
 
Personal- och verksamhetskostnader påverkas av effekterna av hög sjukfrånvaro i början av året, risken 
för varaktighet i höga drivmedelspriser, ökat behov av kompetensutveckling för ny ledningsorganisation 
för kommunal räddningstjänst samt ökade lagkrav inom brandskyddstillsynen. På grund av kända 
vakanser, bland annat förvaltningschef, mildras effekterna. Årets investeringar kan ge ökade 
kapitalkostnader och internhyran för Falköpings brandstation är högre än den budgetreglering som gjorts 
för årets hyra. Organisationen för Skydd och säkerhet har stärkts med ökad bemanning för 
beredskapsplanering och trygghetsarbete. Kostnaderna täcks av statsbidrag och driftsbidrag från berörda 
kommuner. 
 
Åtgärder för att nå balans 
Då stor del av SMS verksamhet är lagstyrd så är det svårt att genomföra besparingar inom verksamheten. 
Förvaltningschefen har uppmanat till ”allmän återhållsamhet” och förbereder för inköpsstopp för all icke 
absolut nödvändig utrustning. Några tjänster inom förvaltningsledning/administration är för tillfället 
vakanta och en möjlighet finns att avbryta rekrytering på dessa. 
 

Investeringsredovisning 
 
Nämndens investeringsbudget för året uppgår till 6,2 mnkr med tillägg för ombudgering av 0,4 mnkr 
från föregående år. Totalt 6,6 mnkr. 
 
En ny släckbil är under byggnation med planerad leverans i slutet av året. Sista etappen av utbyte av 
utrustning för rökskydd sker i Götene. Utrustningen tas i bruk under hösten. I utfallet under ”Övrigt” ingår 
tvättmaskin för rengöring av rökskyddsutrustning som placerats på brandstationen i Falköping samt ett 
lastväxlarflak. 
 
Prognosen för årets investeringar ligger i nivå med budgeten. Sammanfattningsvis visar nämnden för 
Samshällskydd mellersta Skaraborg ett underskott på 0,6 mnkr. 
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