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Inledning
Syfte

Nämndens uppdrag

Syftet med verksamhetsplanen är att vara ett verktyg
för planering av verksamhet, tydliggöra mål och
strategier samt vara ett stöd för uppföljning av verksamheten. Verksamhetsplanen syftar också till att
mål och ambitioner ska samspela med de resurser
som nämnden råder över. Likväl ska verksamhetsplanen bidra till en utvecklad framförhållning och
beredskap för verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga. I samband med att nämnden
beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar
den även om sin plan för internkontroll.

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg
(SMS) har samhällsskyddsansvaret för Falköping,
Götene, Skara och Tidaholms kommuner. Verksamheten har som uppgift att avhjälpa och förebygga
olyckor som inverkar på Liv, Hälsa, Egendom och
Miljö. Nämnden ansvarar också för Falköpings kommuns verkstadsfunktion.

Planen ska ta sin utgångspunkt i kommunen som
helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål och koppla till
varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov. Det är
viktigt att vi på sikt kan känna att planen blir heltäckande och användbar i vardagen. Kommunen är
inne i ett utvecklingsarbete som syftar till att sammanföra verksamhets- och ekonomistyrning.
Nämnden följer kontinuerligt upp sin verksamhetsplan och budget bland annat i samband med kommunens gemensamma uppföljningar vid första tertialen,
delårsbok-slutet och vid årsbokslutet.
I framarbetandet av verksamhetsplanen behöver hänsyn till hela styrkedjan tas vilket innebär att nationell
styrning måste ligga i linje med kommunens viljeriktning.

Uppgifterna följer av Förordning om skydd mot
olyckor och Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO)
Nämndens ansvar omfattar också Lagen om Brandfarliga och Explosiva varor (LBE). Sotningsverksamheten och dess tillsyn för kommunerna utgör tillsynsmyndighet och i vissa fall tillstånds-myndighet
enligt samma lagstiftningar.
Organisation
Förvaltningschef
Administration, förvaltningsledning, ekonomi, personal och kanslifunktioner.
Avdelningen för Skydd och Säkerhet med ansvar för
arbetet enligt Lagen om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap (LEH) i Falköping,
Skara och Tidaholm (Götene har en egen säkerhetssamordnare) och att upprätthålla kommunernas
krishanteringssystem, säkerhetsskydd, internskydd
samt riskhantering.
Verkstad som ombesörjer reparation och underhåll
av fordon och annan kommunal teknisk utrustning
för SMS men också för alla de förvaltningar som ingår i Falköpings kommun.
Stöd- och utvecklingsavdelningen har primärt ansvar
för verksamhetens utveckling av det breda uppdraget
samt att ta fram nya metoder och arbetssätt för samverkan. Tyngdpunkten ligger i att skapa ett ökat
socialt hållbart samhälle genom extern utbildning,
breddade externa kontakter med allmänhet och organisationer.

Räddningschef
Räddningstjänstavdelningen ansvarar för den operativa räddningstjänstsverksamheten inom ramen för
LSO.
I enlighet med LSO och de övergripande nationella
målen och de lokala förhållandena ge tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Räddningstjänst ska ha resurser att åtgärda, hindra och begränsa skador på människors liv och hälsa, egendom
och miljö. Under området ligger driftansvaret för
fastigheter, fordon samt materialförsörjning, driftoch serviceavtal. Övningsfält, lokalvård, beklädnad
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samt tvätt av slang som kommer från kommunerna i
hela Skaraborg utförs också av räddningstjänstavdelningen.
Förebyggandechef
Förebyggandeavdelning ansvarar för den förebyggande verksamheten såsom tillsyn, brandskyddskontroll, sotning och tillstånd för egensotning enligt
LSO och tillsyn och tillstånd enligt LBE. Råd och
anvisning till enskilda, myndigheter, föreningar och
företag samt yttrande till andra myndigheter ligger
också under denna avdelning.

Drift- och avtalschef KSC
Kommunsamordningscentralen (KSC) finns för
samtliga kommuner i organisationen för att samordna och stödja räddningstjänsten och övriga kommunala verksamheter under framför allt icke kontorstid. KSC ska leda räddningstjänstens operativa
verksamhet och samordna och serva fyra kommuners behov av hjälp och stöd i trygghets- och säkerhetsarbete. Ansvar för in- och ut alarmering och ha
löpande omvärldsbevakning för kommunerna ligger
också under KSC.
Säkerhetsservice för äldre innebär att förebygga och
minska fallolyckor hos äldre i det egna hemmet.
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Vision, mål och styrning
kommunens vision – Det goda livet
Det Goda Livet är kommunens vision om det hållbara samhället, ett samhälle i balans och harmoni,
även för kommande generationer. Det Goda Livet
bygger på allas lika värde och på samhällsaktiva invånare. Livskvalitetsfrågorna värnas för att öka välbefinnandet och trivseln för invånarna i Falköpings
kommun.

Det finns tydliga kopplingar mellan delaktighet, inflytande och hälsa. När enskilda individer och grupper får möjlighet att påverka sin livskvalitet och utvecklingen av samhället i stort, uppstår en känsla av
medskapande som bidrar till meningsfullhet. Meningsfullhet är avgörande för att skapa det goda livet
för Falköpings kommuns invånare. Falköping tar
ansvar för en gemensam framtid och en hållbar utveckling. Kommunen vill skapa det goda livet för
kommunens invånare och för kommande generationer.
Viljan är att driva en förändringsprocess där kommunen går före i utvecklingen av ett hållbart samhälle, där naturens och de mänskliga resurserna används medvetet och balanserat. Ekologin sätter ramarna och villkoren med planetens absoluta gränser,
ekosystem och naturens resurser. Ekonomin är ett
medel för att skapa social hållbarhet. Det är själva
målsättningen med det dynamiska och rättvisa samhället där de mänskliga behoven uppfylls. Kommunen ser ett tydligt samband mellan hållbara satsningar och den lokala utvecklingen. Falköping ska
vara en bra kommun att besöka, bo och verka i – nu
och i framtiden. Kommunen som organisation är till
för Falköpingsborna och strävar efter att alla ska behandlas rättvist och lika, att relationer kännetecknas
av öppenhet, respekt och ett gott bemötande, att
goda resultat uppnås genom effektivitet, tillit och
samverkan.

agenda 2030
Kommunens vision om
det goda livet, med de tre
hållbarhetsdimensionerna,
samt de prioriterade målen hänger tätt ihop med
FNs Agenda 2030.
Agenda 2030 består av 17
globala mål för hållbar utveckling. Dessa syftar till
att utrota fattigdomen,
stoppa klimatförändringarna samt skapa trygga och fredliga samhällen. Genom att koppla de globala målens ikoner till kommunens övergripande mål stärks styrkedjan. Agendan ska tillsammans med kommunens övergripande
mål, det lokala målet om fossilfrihet år 2030 samt
kommunens klimatstrategi vara styrande för att
kommunen långsiktigt ska kunna leverera välfärd till
invånarna.
Arbetet med att utveckla kommunens arbete med
hjälp av Agenda 2030 fortsätter. Flera av de utmaningar kommunen ställs inför är komplexa och agendan kan vara ett verktyg för att sortera, prioritera
hitta synergieffekter och följa upp resultatet av det
arbete kommunen gör.
politisk prioritering
I förarbetet till flerårsplan för år 2022-2024 har den
styrande politiska majoriteten identifierat följande
fokusområden:





Arbetsmarknad
Digitalisering
Klimat
Trygghet

Till de tre första, av fyra fokusområden, finns det
strategier ska fungera som verktyg i arbetet med fokusområdena. Arbetet med fokusområden ska genomsyra alla fyra målen övergripande mål.
nämndernas mål
Varje nämnd har möjlighet att utifrån kommunfullmäktiges mål bryta ner de fyra övergripande målen
till olika nämndspecifika delmål. Nämnderna kan
också välja att arbeta med kommunfullmäktiges mål
utan att bryta ner målen.
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omvärldsförändringar

nämndens omvärdsanalys

Omvärldsanalysen ska ge ett helhetsperspektiv och
långsiktighet i hur trender och förändringar påverkar våra möjligheter att skapa Det Goda Livet i Falköping, och att förverkliga de mål som formulerats
för kommunens framtida utveckling. Om-världsanalysen ska ge förståelse och skapa handlingsberedskap i den kommunala organisationen och fungera
som underlag för strategiska frågor i flerårsplanen.

Den 21 oktober 2020 antogs ny lagstiftning i
riksdagen med en förändrad Lag om skydd mot
olyckor (LSO) som börjar gälla från och med den 1
januari 2021. Tre av fyra nya föreskrifter är antagna
under juni och juli månad vilket innebär kort tid att
implementera nya krav till årsskiftet 2021-2022. De
nya föreskrifterna kräver ökad samverkan med
angränsande räddningstjänster för att klara kravet på
utökad robusthet och redundans i ledningssystemet.
Samtliga medarbetare inom den operativa
verksamheten behöver utbildas till följd av de nya
kraven.

Falköpings kommun står som alla kommuner inför
stora förändringar. Befolkningen åldras, teknikutvecklingen går snabbare och snabbare, flyttning sker
från land till stad, klimatet förändras och på-verkar
oss, osv. Arbetet med omvärldsanalys inne-bär att
Falköpings kommun tar ett helhetsgrepp på de trender och förändringar som bedöms ha störst betydelse
för kommunen.

Den nya lagstiftningen och ny föreskrift ställer även
ökade krav på planering av tillsynsverksamheten,
vilka verksamheter som berörs av tillsyn och hur
ofta den ska utföras samt tillsynens utförande. Detta
kommer bland annat att innebära ökat antal tillsyner
och större krav på administration. Behovet av
utökade personalresurser/personalram måste tillses
för att säkerställa statens nya krav.
Kommunernas arbete med krisberedskap och civilt
försvar kommer öka. Det genom hotbilden som b.la.
säkerhetspolisen redovisades i Regeringens proposition för Totalförsvaret 2021-2025.
Arbetet med civilt försvar har hamnat efter.
Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap
(MSB) pekar tydligt på behovet av att stärka krisberedskap inom kommunerna. Samhällets krisberedskap bygger på att samhällets normala verksamhet
förebygger och hanterar olyckor och mindre omfattande störningar. Vid allvarliga händelser eller kriser
i samhället kan de vardagliga resurserna förstärkas.
Kontinuitetshantering är en viktig del av krisberedskapen och det handlar om att planera (plan B) för
att upprätthålla sin verksamhet på en tolerabel nivå,
oavsett vilken störning den utsätts för, till exempel
när personalen inte kommer till jobbet, lokalerna
inte går att använda, leveranser av viktiga varor och
tjänster inte når oss eller vi drabbas av ett strömavbrott.
Utvecklingen av ett enhetligt ledningssystem är
grunden för att förbättra förmågan i hela landet.
Totalförsvar är all verksamhet som behövs för att
förbereda Sverige för krig. För att stärka landets försvarsförmåga kan beredskapen höjas. Höjd beredskap är antingen skärpt beredskap eller högsta beredskap. Under högsta beredskap är totalförsvar all
samhällsverksamhet som då ska bedrivas. Totalförsvar består av militär verksamhet (militärt försvar)
och civil verksamhet (civilt försvar).
Sveriges förmåga att hantera höjd beredskap och ytterst krig behöver stärkas på bred front. En viktig del
i det arbetet är att stärka det civila försvaret. Det civila försvaret omfattar hela samhället, där många aktörer måste samverka och arbeta utifrån målet för det
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civila försvaret. Att skapa ett starkt civilt försvar är
därför en process som kommer att behöva fortgå under många år framåt.
Vidare är den antagonistiska hotbilden,
påverkansoperationer och cyberhot fortsatt bred. Ett
modernt, demokratiskt och öppet samhälle är sårbart
för terrorism. Vägledning för arbetet har tagits fram
av MSB, Säkerhetspolisen och Polismyndigheten.
Kommunernas arbete med krisberedskap civilt försvar har till följd av pandemin prioriterats ner under
2020. Förvaltningen har under 2021 omfördelat resurser till området för att klara av MSBs prioriterade
områden.
Teknikutveckling sker i snabb hastighet och ny
teknik, nya lösningar, nya arbetsmetoder slår igenom
snabbt. Förmågan att ta till sig nya metoder och
verktyg i arbetet handlar om att kunna utvärdera
vilka metoder som organisationen skall ta till sig.
Utvecklingen innebär även ökad risk och det är
viktigt att så långt det är möjligt säkerställa
organisationens driftsäkerhet.
Nya typer av byggnationer och byggmaterial
kommer att ställa högre krav på byggnadsteknisk
kunskap.
En omställning från fossila bränslen till fossilfria
alternativ kommer innebära att andra krav ställs på
samhällsplanering för lagring av dessa bränslen, t.ex.
batterilager, vätgaslagring mm. Dessa typer av
lagring spås även bli vanliga i byggnader och detta
kommer att påverka bygglagstiftning, tillsyn och
tillstånd.
Frågor som rör säkerhet och trygghet har blivit allt
mer aktuella i Sverige under senare år och trots att
många kommuner, företag och andra aktörer har frågorna högt upp på dagordningen är det emellertid få
som definierat och avgränsat begreppen. Ännu färre
har klarat ut vad det är som egentligen påverkar säkerheten och tryggheten i exempelvis en kommun,
vilket leder till att det oftast saknas relevanta uppföljningar och utvärderingar av vidtagna åtgärder. En
förutsättning för att kunna arbeta professionellt med
frågorna är därför att definiera, avgränsa och operationalisera säkerhet och trygghet för att ha möjlighet
att kontinuerligt kunna följa upp arbetet utifrån tydliga mål.

Referat hämtat ur MSBs tidning Tjugofyra7.
En fråga av växande betydelse är ju klimatförändringarna och dess konsekvenser. Strax börjar
vårfloden och ungefär samtidigt startar säsongen för
gräsbränder, och snart nog kommer skogsbrandssäsongen. Camilla Asp tf. generaldirektör MSB.

Nya tuffare mål från MSB
-

Högst 60 omkomna per år i bränder.
Högst 2500 utvecklade bostadsbränder årligen,
kostnader för egendomsskador minskar.
Minst 90 procent av hushållen har fungerande
brandvarnare, 80 procent handbrandsläckare och 70
procent brandfilt.
Kommunernas arbete kommer följas upp bättre nu
när MSB har ansvaret. I den nya strategins inriktning
finns åtgärder som MSB, kommuner och andra
aktörer bör arbeta med.

-

Systematiskt arbeta med stärkt brandskydd för
riskutsatta.
Riktade förebyggande kommunikationsinsatser.
Utbildning i brandskydd i grundskolor.
Följa upp fastighetsägares ansvar över brandskydd i
flerbostadshus med fokus på brandvarnare.
Verka för att kunna genomföra en första insats med
kort responstid.
Krav och kritik från allmänheten och andra aktörer i
samhället spås bli ett faktum. En allt högre
förändringstakt generellt i samhället ställer högre
krav på förmågan att ställa om till rådande
förutsättningar och att ta till sig kunskap som behövs
för att klara uppdraget. Allmänheten och andra
aktörer blir allt mer kritiska till den service som
samhället tillhandahåller. Skolan och vården har
redan fått känna av denna nya kritiska allmänhet
som inte drar sig för att stämma den som inte lever
upp till förväntningarna. Kraven på t.ex.
dokumentation och evidensbaserade insatser
kommer läggas på räddningstjänsten.
Förändrad demografi medför rekryteringssvårigheter. I Sveriges beräknas populationen över 80 år
öka med 45 % under kommande tio år. Detta blir en
utmaning att hantera för de arbetsföra medborgarna
och redan nu syns svårigheter att rekrytera inom
många områden.
MSB arbetar med att ta fram en ny målbild för jämställdhet och mångfald. För att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare trivs och kan växa är det
viktigt att fortsätta arbetet med jämställdhet och
mångfald. Forskning visar att 41 % av de kvinnor
som utbildat sig till brandmän under 2007 – 2016
idag inte arbetar inom räddningstjänsten. Motsvarande siffra för män är 29 %. Arbetskulturen i
de ”enkönade” branscherna tros vara orsaken till
obalansen som råder.
Ytterligare utmaningar som förändrad population
medför kan ses inom det akuta räddningsuppdraget
då fler äldre med begränsad egen förmåga bor kvar i
sitt hem. Troligtvis kommer det bli vanligare att
även sjukvård bedrivs i hemmet, vilket i så fall medför utmaningar vid eventuella räddningsinsatser. Förebyggande arbete för att höja säkerhet och trygghet
inom flera områden kommer bli allt viktigare både
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ur ett personligt och ett samhällsekonomiskt perspektiv.
MSB har tagit hjälp av Socialstyrelsen vid framtagandet av den nya vägledningen ”Brandsäker bostad
för alla – stärkt brandskydd för särskilt utsatta individer” är en del av den nationella strategin. Fungerande brandvarnare hade kunnat rädda 42 % av de
som omkommit i bränder. I fjol motsvara det 38 liv.

Dagens komplexa samhälle
Samhällsförändringarna är mera omfattande och
snabbare än någonsin, våra traditionella system och
verksamheter klarar inte av att på ett effektivt sätt
hantera och ställa om till de behov som krävs. Att
försöka vara steget före är nämndens målsättning i
allt väsentligt. Vikten ökar därmed av att identifiera
kommande behov och verka förebyggande. Att vara
beredd och kunna förhindra negativa konsekvenser
vid snabba omvärldsförändringar i samhället är ett
måste.
De sociala dimensionerna måste inkluderas i våra
riskanalyser. Utifrån ökade terrorhot och ett hårdare
klimat i samhället behöver SMS dessutom förbereda
organisation och medarbetare för att hantera olyckor
som är skapade av någon/några med onda avsikter.
Då är det inte ”bara” olyckan i sig som ska hanteras
utan även en hotbild mot de medarbetare som
arbetar med insatsen. Detta ställer krav på ledningscentralens förmåga att leda brandpersonal, First
responder, Civil insatsperson med flera, som är på
plats. Samtidigt ökar kraven på professionernas
förmåga att hantera komplexa situationer. Medarbetarna förbereds också för att möta situationer
med pågående dödligt våld såsom familjesituationer,
skolskjutningar eller terror. Fordon, räddningsutrustning, och personlig skyddsutrustning samt
kompetens behöver anpassas för att motsvara
utvecklingen i samhället.

Närvärldsanalys – pandemiskuld




Skadegörelse har ökat.
SMS genomförda utbildningar har minskat i antal.
Möjligheter till kollegial gemenskap och erfarenhetsutbyte har minskat.

Flera av de typer av olyckor och katastrofer
orsakade av klimat och terror, inträffar mer sällan,
men när de väl inträffar så krävs omfattande insatser
och dessutom ofta under lång tid. En bra lösning är
att man fördelar ansvaret över många kommuner och
att man säkerställer att resurser snabbt kan flyttas dit
de behövs. För att klara att samverka vid en akut
händelse behöver övning genomföras tillsammans.
Metodutveckling, insatstaktik, teknisk kompetens,
social och kulturell kompetens utmanas.
I ett allt mer komplext samhälle ökar den generella
sårbarheten vid eventuella störningar. Robusthet och
redundans blir allt viktigare. Det kan gälla
datasystem, larmsystem, samverkanskluster rutiner
etc. som arbetas i. En intern kvalitetssäkring blir än
viktigare i denna tid av komplexitet. God kvalité,
tydlig struktur och väl kända rutiner är dessutom av
stor vikt för medarbetarnas förmåga att göra rätt,
uppleva trygghet i arbetet. Den höga
förändringstakten som råder i samhället i stort
liksom inom SMS utmanar ovanstående nämnda
faktorer.
Kompetensutveckling måste följa övrig utveckling
vilken sker i högt tempo inom många områden.
Detta faktum utmanas samtidigt av en tid med allt
svårare ekonomiska förutsättningar.
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Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart samhälle

I kommunerna skapas det goda livet tillsammans genom tron på att framtiden
går att utveckla och förbättra
Förebyggande och främjande arbete med
fokus på barn och unga ska fortsätta att
stärkas och utvecklas tillsammans med
övriga förvaltningar och civila aktörer.
Förvaltningen arbetar med att skapa trygghet och
minska brott i samhället. Arbetet ger goda resultat
och efterfrågan på SMSs´s samverkan är stor. För
att öka effekterna av arbetet startar 2021 ett arbete
för att digitalisera Effektiv samordning för trygghet
(EST).
SMS stödjer kommunala förvaltningar med
utbildning och samverkan. Utbildningar till barn
och ungdomar i samverkan med skolan är ett bra

koncept då de ger alla lika möjlighet att ta del av
kunskapen. Rådgivning och information är en
viktig framgångs-faktor för det förebyggande
arbetet.
Arbetet med att förebygga olyckor hos äldre har
potential att utökas. Statistik visar att fallolyckor i
hemmet är mycket vanliga och genererar utöver
personligt lidande också höga kostnader för
samhället.
Arbete mot våldsbejakande extremism (VBE) ska
fortsätt enligt framtaget handlingsprogram.
Medborgarlöftet tas fram med hjälp av
enkätundersökning till kommunens invånare,
polisens medarbetardialog och statistiskt underlag.
Utifrån resultatet enas kommunpolis och
kommunen om vad som ska prioriteras under året.
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Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare samhälle

Det breda trygghetsskapande uppdraget
Studier visar att upplevd trygghet är avgörande för trivsel i ett samhälle, vilket indirekt påverkar om människor vill bo och
verka på orten.
Då delmål under övriga målområden strävar mot ett
tryggt samhälle har bedömningen gjorts att ytterligare mål inte behövs varför inga delmål finns under
detta mål.
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Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas

Kommunerna – drivande aktörer
SMS-kommunerna utgör tillsynsmyndighet och i vissa fall tillståndsmyndighet.
Tillsyn genomförs sedan år 2019 enligt
modellen rättssäker tillsyn som rekommenderas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Handläggningstiden för varje
tillsynsärende har ökat i och med det nya sättet att

arbeta, varför det finns tydliga behov av att finna
lösningar på hur antalet tillsyner kan hållas uppe på
en god nivå.
Behov av att ta fram andra alternativ än tillsyner för
kunskapsspridning och granskning kan behövas om
pandemin förhindrar tillsyn på objekt som är av prioritet.
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Mål 4 – Kommunernas organisation ska vara utvecklande och förnyande
med en tillitsbaserad styrning

Verksamheterna är till för kommuninvånarna
Förvaltningens organisation ska ge utrymme för medarbetarna att vara delaktiga
i utvecklingen. Medarbetarna, deras omställningsförmåga, kompetens och kunskap är den
viktigaste resursen för att uppnå optimalt användande av förvaltningens resurser. Med ambitionen
att skapa delaktighet, inflytande, bättre trivsel och
kvalité delegeras ansvar till grupper med medarbetare inom SMS. I linje med tillitsfullt ledarskap
kommer gruppernas handlingsutrymme förbättras.
Ständigt pågående utveckling genom allas deltagande ska förbättra förvaltningens verksamheter.
Förvaltningen förväntas arbeta i linje med den klimatstrategi 2021-2030 som Falköpings kommun har

arbetat fram. För att nå god effekt ses samverkan
som en bra metod. Tid och energi behöver läggas på
samarbete med andra aktörer, alltifrån politiska och
ideella krafter såväl som medarbetare, kunder och
brukare.
Digitala lösningar ses i flera fall som möjligheter till
effektivisering för SMS. Flertalet digitaliserings-projekt är i uppstartsfas. Ett exempel är virtuellt system
för övning av befäl som har tagits i bruk.
Insatstid är en viktig och avgörande faktor och analys av insatstider har stärkts genom utökat analysunderlag. Samtidigt sker fler förbättringar inom området då kommunala och civila aktörer blir samverkanspartner till SMS såsom frivilliga brandmän och
Civil insatsperson.
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Kommunens uppföljningsarbete

Flerårsplanen syftar till att mål och ambitioner ska
samspela med de resurser som kommunen råder
över. Samtidigt syftar flerårsplanen till att få bättre
framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga.
uppföljningsarbete
Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och
lokala politiska mål, kommunala styrdokument och
ekonomisk tilldelning genom budget.
En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i den kommunala organisationen från kommunfullmäktiges
vision till verksamheterna.

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål– och
resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet
och analys av resultat. Kommunen har initierat och
påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en gemensam
struktur i uppföljnings-processen. Arbetet är långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och systematik
samt skapa förutsättningar för en helhetsbild och
ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning av kommunens fyra övergripande mål görs som en samlad bedömning av måluppfyllelse och baseras bland annat
på nämndernas analyser av måluppfyllelse, trender
och utfall för indikatorer, uppföljning av strategier
och andra styrdokument samt effekter av olika insatser. Syftet är att få en så övergripande och trovärdig
bild som möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika kommunala satsningar
har. Vid resultatredovisning presenteras bedömning
av måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsområden.
Kommunen redovisar också viktiga förutsättningar
som krävs för att bidra till utveckling.
Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan
kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa
möjliga underlag finns inför kommande beslutsprocesser.
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Planeringsförutsättningar
Verksamhetsplanering
verksamhetsplanering
Verksamheten har inga rena volymtal utan strävan är
att genom det förebyggande arbetet minska antalet
olyckor och oönskade händelser. Målsättningen är
att nå minst 10 % utav kommuninvånarna för information och/eller utbildning varje år. Vi jobbar
även inåt med höjd kvalitet för att minska antalet felaktiga larm för att hålla nere kostnaden för de verksamheter vi stödjer med automatiska brandlarm och
fastighetslarm.

Nyckeltal för verksamheten är inte kopplade till ekonomiska resultat utan det är kvalitativa nyckeltal.
Det första som även är jämförbart med andra räddningstjänster är insatstider. Vår målsättning är att
95 % av de insatser som faller in under LSO skall nå
fram inom 20 minuter. Detta är ett högt ställt mål
med tanke på ett till ytan stort område. Dock nådde
vi under 2020 upp till 94,9%. Mycket tack vare att vi
har heltidsstationer i samtliga fyra större tätorter.
Den förebyggande verksamheten rapporterar på antal genomförda tillsyner samt hembesök på landsbygden. Båda dessa tal går att hitta nationella jämförelser på.
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Verksamhetsmässiga risker och osäkerheter i
verksamhetsplanen
Ökade krav, förväntningar och behov är mycket tydligt såväl internationellt, nationellt, regionalt och lokalt. Fordon, räddningsutrustning, och personlig
skyddsutrustning samt kompetens behöver anpassas
för att motsvara utvecklingen i samhället.
Rimligt vore att resurser tilldelas nämnden för att
balansera mot efterfrågan. När så inte görs finns
uppenbar svårighet och risk att klara uppdraget och
möta förväntningar.
Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap
(MSB) pekar tydligt på behovet av att stärka krisberedskap inom kommunerna.
Sveriges förmåga att hantera höjd beredskap och ytterst krig behöver stärkas på bred front. En viktig del
i det arbetet är att stärka det civila försvaret. Arbetet
med civilt försvar har hamnat efter till följd av pandemin.

Vidare är den antagonistiska hotbilden,
påverkansoperationer och cyberhot fortsatt bred. Ett
modernt, demokratiskt och öppet samhälle är sårbart
för terrorism. En effekt av pandemin är att de
grupper som redan innan pandemin hade dåliga
förutsättningar för ett hållbart liv, fått ytterligare
försämrade förutsättningar. Klyftorna i samhället
ökar vilket medför högre risker för psykisk ohälsa,
hot om suicid, anlagda bränder, skadegörelse etc.
Till följd av en förändrad Lag om skydd mot olyckor
(LSO) som börjar gälla från och med den 1 januari
2021 är utbildningsbehovet inom SMS stort.
Den nya lagstiftningen och ny föreskrift ställer
ökade krav på tillsynsverksamheten. Behovet av
utökade personalresurser måste tillses för att
säkerställa statens nya krav.
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Personalplanering
personalplanering

verksamheter klarar inte av att på ett effektivt sätt
hantera och ställa om till de behov som krävs. Om
säkerheten ska bibehållas på dagens nivå behöver
SMS förbereda organisation och medarbetare för att
hantera fler variationer av oönskade händelser. Här
syns en tydlig obalans mellan krav och förväntningar på SMS gentemot tilldelade resurser.

Personalomsättningen är relativt stabil och möjligheten att rekrytera heltidspersonal har varit god.
Ständigt behov finns av vikarierande personal för
att täcka frånvaro för sjukdom, föräldraledigheter
och utbildning. För förbättrad kontinuitet i brandstyrkan har ett antal timvikarier istället anställts
tillsvidare.

personalplaneringsmässiga riskter och
osäkerheter i verksamhetsplanen

Frivilliga brandmän är fortsatt under uppbyggnad
och vi räknar med ca tio personer per kommun.

Den största osäkerheten är kompetensförsörjning på
tillsynsverksamheten. Detta är ett område som i och
med ny LSO får utökade krav och styrning varför i
stort sett samtliga räddningstjänster ser ett utökat
rekryteringsbehov av specialistkompetens. För att
möta utökat lagkrav utökas förebyggandeavdelningen med en tjänst utöver ram

Inom befintlig personalstyrka har sju personer möjlighet att gå i pension de närmaste åren
kompetensförsörjning
Samhällsförändringarna är mer omfattande och
snabbare än någonsin, våra traditionella system och

BUDGET
2021

BUDGET
2022

PLAN
2023

PLAN
2024

Årsarbetare

91,0

92,5

92,5

92,5

RIB-anställda

48,0

48,0

48,0

48,0

Frivilliga brandmän

40,0

40,0

40,0

40,0

Pensionsavgångar

4,0

1,0

2,0

0,0

PERSONALPLANERING

Rekryteringar
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Ekonomiska förutsättningar
tilldelade ekonomiska resurser för 2022-2024

Från år 2022 ingår kostnadsökning för nya löneavtal i nämndernas ramar. Årets löneavtal har tidigare
budgeterats i en central lönepott under kommunstyrelsen. För år 2022 ingår nio månaders preliminära
utfall utifrån prisindex för kommunal verksamhet
(2,2 %). Åren därefter innehåller tre månader av föregående års avtal och nytt för nio månader. Om
stora avvikelser uppstår när löneavtalen är kända
kan eventuella justeringar göras. Löneavtalen för år
2020 blev klara sent under år 2020 och finns inte
med i flerårsplan för åren 2021-2023. Nämndens
verksamhetsplan för år 2022-2024 kommer därför
att påverkas av tre års avtalsförändringar, försenat
avtal 2020, normalt för år 2021 och ny princip för
hantering av lönepott år 2022.

Nämndens budgetram från Falköpings kommun
uppgår till -33,1 mnkr. Budgetramen är en nettobudget utifrån Falköping kommun andel av gemensam avtalad verksamhet tillsammans med kommunerna Götene, Skara och Tidaholm samt verksamhet som enbart bedrivs i Falköping eller på uppdrag
från fler.
Budgetramens förändring utifrån Falköpings kommuns perspektiv framgår i kolumnen ”Grund Falköpings andel 2022” i tabellen nedan. Förändringarnas påverkan på nämndens samlade budget visas i
kolumnerna ”Budget 2022”, ”Plan 2023” och ”Plan
2024”.

Inflationsuppräkning görs med 2,3 % år 2022 med
koppling till prisindex för kommunal verksamhet
även åren därefter.

I driftsbudgeten har samtliga nämnder ett omställningskrav om en (1) procent årligen under perioden
år 2022-2024. Omställning för nämnden utgör ca.
0,7 till 0,8 mnkr vardera året under perioden.
Verksamhetsförändringen om -0,2 mnkr avser budgetväxling från kommunstyrelsen och innebär att
informationssäkerhetssamordningen överflyttas till
nämndens verksamhet som enbart rör Falköping.

Beloppet som justerar för sänkt internränta i internhyrorna utgör hela sänkningen och inte enbart Falköpings andel. Det innebär att kostnaden minskar
med 0,2 mnkr men budgeten sänks med 0,5 mnkr.
Rättelse är utlovad.

I Generell intäkt-/kostnadstäckning ingår främst
förändringar med anledning av nya löneavtal, inflationsuppräkning och justeringar enligt ekonomistyrprinciper för kapitalkostnader och internhyror samt
övriga principförändringar.

Sammantaget ökar verksamheternas nettokostnader
med 3,7 mnkr jämfört med verksamhetsplanen för
år 2021-2023. Falköpings kommuns andel uppgår
till 1,7 mnkr och övriga samverkande kommuners
andel utgör 2,0 mnkr.

BUDGET
2021

GRUND
FALKÖPINGS
ANDEL
2022

BUDGET
2022

Volymer & verksamhetsförändring

0

-200

-200

0

0

Omställning

0

300

700

760

780

Politisk justering

0

0

0

0

0

0

100

500

760

780

Kapitalkostnader (boksl 2019 / 2020)

-200

132

306

Ny/ombyggda lokaler

-686

RAMFÖRÄNDRINGAR (TKR)

PLAN
2023

PLAN
2024

Påverk an budgetram

Påverkan budgetram
Generell intäk t-/k ostnadstäck ning

Sänkt internränta i internhyror *)
Löneavtal 2020

-133

Löneavtal 2021
Sänkt personalomkostnadspålägg

458
-1 627

-962

-2 138

138

324

-482

-1 100

-1 400

-2 100

-90

-200

-260

-280

-7

-202

-1 019

-1 780

-4 179

-1 660

-2 380

499

0

1 999

500

900

-31 420

-33 100

-33 100

-33 500

-34 200

Preliminär löneökning (9 mån år 2022)
Generell uppräkning inflation

195
-704

0

Övrigt, avrundning
Generell intäkt-/kostnadstäckning
Förändring driftbidrag Götene, Skara, Tidaholm

BUDGETRAM
*) 195 tkr utgör 100 % av sänkningen borde v arit 43,4 % och 85 tkr
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riktade medel i flerårsplan

Folkmängden har minskat med 46 invånare totalt.
Ökning ses i Skara kommun och övriga kommuner
minskar.

Nämnden har inte tilldelats några öronmärkta
pengar i flerårsplanen 2022-2024.
En framställan om att nämnden skulle tilldelas generella statliga medlen om ca fyra kronor per invånare, för utökat åtagande om att kontinuerligt upprätthålla en övergripande ledning av kommunal
räddningstjänst, har inte tillgodosetts.
Fördelningsmodell
Samverkansavtalets modell för fördelning av nettokostnaderna för gemensam verksamhet, efter att 1
mnkr lyfts av och betalas av Falköpings kommun,
görs i förhållande till folkmängd i respektive kommun.
BUDGET
2021

BUDGET
2022

Falköpings kommun

33 302

33 259

Götene kommun

13 241

13 232

Skara kommun

18 777

18 815

Tidaholms kommun

12 836

12 804

78 156

78 110

Falköpings kommun

42,61%

42,58%

Götene kommun

16,94%

16,94%

Skara kommun

24,03%

24,09%

Tidaholms kommun

16,42%

16,39%

FÖRDELNINGSMODELL
Antal invånare 30 juni föregående år

Summa antal invånare
Andel invånare 30 juni föregående år

Prisjustering av miljonen som Falköpings kommun
betalar innebär ökning med 29 tkr och uppgår då till
1.067 tkr.
Endast små förändringar sker i kommunernas inbördes åtaganden beroende på fördelningsmodellens
parametrar.
ekonomiska risker och osäkerheter i
verksamhetsplanen
Under de senaste åren har Covid-19 begränsat möjligheten att bedriva den externa utbildningsverksamheten. Osäkerhet finns om att den fortsatta utveckling åter visar att restriktioner behövs för att
minska smitta då kan innebära ekonomiska konsekvenser för nämndens verksamheter.
Ökat tillsynskrav enligt nya föreskrifter inom LSOlagstiftningen kommer medföra behov av ökade
personella resurser i form av överanställning. Osäkert om kostnaderna fullt ut kan finansieras inom
ramen för taxan.

Indexering 1.000.000 k r
Prisindex för kommunal verksamhet 2020-10-01
Prisindex för kommunal verksamhet 2021-09-30

1,700%
2,389%

Prisjusterat belopp budget 2021

1 037 849 kr

Prisjusterat belopp budget 2022

1 044 880 kr

2,106%
1 066 885 kr
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Resultatbudget
BUDGET
2021

BUDGET
2022

PLAN
2023

PLAN
2024

Avgifter mm

4 641

5 154

5 479

5 579

Statsbidrag

1 240

980

980

980

Övriga intäkter

2 551

2 335

2 335

2 335

Interna intäkter

6 110

6 263

6 338

6 418

40 597

42 596

43 096

43 996

55 139

57 328

58 228

59 308

Personalkostnader

-61 333

-65 984

-67 224

-68 924

Verksamhetskostnader

-14 738

-14 808

-14 868

-14 948

-3 758

-3 503

-3 503

-3 503

RESULTATSBUDGET (TKR)
Intäk ter

Driftbidrag
Summa intäkter
Kostnader

Kapitalkostnader
Interna kostnader

-6 730

-6 133

-6 133

-6 133

Summa kostnader

-86 559

-90 428

-91 728

-93 508

NÄMNDENS RESULTAT

-31 420

-33 100

-33 500

-34 200

BUDGET
2021

BUDGET
2022

PLAN
2023

PLAN
2024

6 761

7 365

7 765

7 945

-78 537

-82 614

-83 914

-85 694

-71 776

-75 249

-76 149

-77 749

RESULTATSBUDGET (TKR)
Gemensam verk samhet samverk ansavtal
Intäkter
Kostnader
Summa nettokostnad
Driftbidrag

40 597

42 596

43 096

43 996

-31 179

-32 653

-33 053

-33 753

BUDGET
2021

BUDGET
2022

PLAN
2023

PLAN
2024

RESULTAT GEMENSAM SMS

RESULTATSBUDGET (TKR)
Verk samhet Falk öpings k ommun
Intäkter
Kostnader
RESULTAT VERKSAMHET FALKÖPING

Nämndes övergripande budgetram för budgetåret
2022 uppgår till -31,4 mnkr. Jämfört med budget för
år 2021, som avser nivån i föregående verksamhetsplan, ökar ramen med -1,7 mnkr. Av förändringen
avser -1,2 mnkr beslut enligt ekonomistyrprinciperna och för nya löneavtal för åren 2020 och 2021,
kapitalkostnader och sänkt personalomkostnadspålägg. Nytt för år 2022 är att ramen ökats för att inkludera årets preliminära kostnadsökning för nio
månader av nya löneavtal för år 2022.
Den stora ökningen av personalkostnader i budgeten
för år 2022 beror på ökningar från tre lönerörelser
samt en budgetväxling med kommunstyrelsen för
övertagande av informationssäkerhetssamordnare.

7 781

7 367

7 367

7 367

-8 022

-7 814

-7 814

-7 814

-241

-447

-447

-447

Interna kostnaders minskning beror på reglering av
internhyror för sänkta internräntor. Sänkningen är
felaktigt reglerad i budget med löfte om rättelse.
Kravet om en procents omställning påverkar budgeten för verksamhetens intäkter med ca 0,5 mnkr och
personal- och verksamhetskostnader ca 0,2 mnkr.
Minskade statsbidrag beror på att extra medel för civilt försvar upphört.
Fördelningsmodellen för de samverkande kommunerna har uppdaterats och innebär att Falköpings
kommuns andel minskar från 43,44 % till 43,39 %
och andelen för Götene, Skara och Tidaholm uppgår
då till 56,61 %.
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Verksamhetsbudget
VERKSAMHETSBUDGET (TKR)

BUDGET
2021

BUDGET
2022

PLAN
2023

PLAN
2024

-8 464

-10 856

-11 756

-13 356

-54 159

-56 407

-56 407

-56 407
-6 286

Gemensam verk samhet enligt samverk ansavtal
Stab, nämnd o kapitalkostnader mm
Räddningstjänst
Stöd och utveckling

-7 528

Kommunsamordningscentral
Förebyggande
Nettokostnad gemensam verksamhet
Driftbidrag gemensam verksamhet
Summa Gemensam verksamhet

-6 286

-6 286

-1 625

-1 700

-1 700

-1 700

-71 776

-75 249

-76 149

-77 749

40 597

42 596

43 096

43 996

-31 179

-32 653

-33 053

-33 753

-216

-222

-222

-222

-25

-25

-25

-25

0

0

0

0

-200

-200

-200

-241

-447

-447

-447

-31 420

-33 100

-33 500

-34 200

Verlsamhet Falk öpings k ommun
Verkstad
Ungdomsstyrkan
Skydd och säkerhet
Informationssäkerhetssamordning
Summa Verksamhet Falköping

NÄMNDENS VERKSAMHETSRESULTAT

Samhällsskyddsnämndens budgetram har fördelats
per avdelning som ingår i den gemensamt avtalade
och finansierade verksamheten. Budgetram har
även fördelats till de verksamheter som bedrivs av
Falköpings kommun utanför avtalssamverkan. Kravet på årlig omställning om en procent motsvarar
0,7-0,8 mnkr. För planåren 2023 och 2024 har omställningsnivå placerats centralt på ledningsfunktionen. Åtgärder kan komma att påverka såväl personal- och verksamhetskostnader som ökade intäkter.
Verksamhetsområde Gemensam SMS
I ledningsfunktionen (stab mm) ingår nämndskostnader, kapitalkostnader och kostnader för stab
samt kostnader för förvaltningens gemensamma
verksamhetssystem. På grund av förändringar i organisationen ingår numera även säkerhetsservice.
Den preliminära lönepotten för nya löneavtal är
centralt placerad här tills utfallet av lönerörelsen är
känd. Budgeten har även förändrats för fördelade
IT-kostnader och ekonomiprogram. Säkerhetsservice kommer från år 2022 även att bedrivas på uppdrag från Skara kommun
I räddningstjänstavdelningen ingår samtliga lokaler, fordon, utrustning, intern och extern utbildningsverksamhet samt personal mm för den operativa verksamheten samt frivilliga brandmän.

Budgetram för år 2022 ökar med -2,2 mnkr. Ökningen sker mestadels för nya löneavtal för åren
2020 och 2021. Ökningen beror också på ökade utbildningsinsatser till följd av nya krav om ledning
av kommunal räddningstjänst. Internhyran för
brandstationen i Falköping har budgeterats i nivå
med budgetjustering för sänkta internräntor. Om
rättelse av felaktig budgetjustering inte görs uppstår
en budgetavvikelse.
Budgeten för avgifter mm har prisuppräknats som
ett led i åtgärder för omställning.
Avdelningen stöd och utveckling har upphört i samband med förändring av organisationen därför redovisas Kommunsamordningscentralen separat. Säkerhetsservice och del av enhetens personal har
överförts till ledningsfunktionen mm och frivilliga
brandmän finns på räddningstjänstavdelningen.
Övriga förändringar av budgetram beror på löneavtal för åren 2020 och 2021. I intäktsbudgeten ingår
att öka antalet larmkunder och justering av prislistan som ett led i åtgärder för omställning..
Avdelningen för förebyggande verksamhet utför
tillsyns- och tillståndshandläggning enligt LSO och
LBE.
Enligt tillsynsplanen kommer färre uppdrag att
kunna genomföras under det kommande året. Dels
på grund av personalomsättning dels ock med an-
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ledning av att ny lagstiftning och föreskrifter inledningsvis kräver uppdatering av nya tillsynsobjekt
mm i verksamhetssystem. Taxorna har prisjusterats.

Driftbidrag

Verksamhetsområde Falköping

Fördelningen av den gemensamma SMS-verksamhetens nettokostnader fördelas mellan parterna enligt respektive kommuns invånarantal den 30 juni
året före verksamhetsåret efter att 1 (en) mnkr lyft
av och betalas av Falköping. Enligt samverkansavtalet indexjusteras miljonen från och med år 2020.
Prisindex för kommunal verksamhet PKV per
2021-09-30 har använts. Under avsnittet ”Ekonomiska förutsättningar” rubriken ”Fördelningsmodell” finns närmare uppgifter om hur indexjusteringen beräknats.

Driftbidrag från Götene, Skara och Tidaholm

Verkstaden utför arbete åt Falköpings kommuns
förvaltningar. Kostnaderna interndebiteras enligt
fastställt timpris och faktiskt anskaffat material. Utöver internhyran om -0,2 mnkr som täcks av anslag
är kostnadstäckningsgraden 100 procent och omslutningen uppgår till 4,2 mnkr exklusive hyra.
Ungdomsstyrkan, ungdomsbrandkåren, planeras
genomföras även under kommande år. Finansiering
sker gemensamt med barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Verksamheten bedrivs tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningens öppna ungdomsverksamhet.

Budgeten för den gemensamma verksamheten uppgår till 75.249 tkr. 1.067 tkr betalas av Falköpings
kommun. 74.182 tkr fördelas per invånare och motsvarar 949,71 krona per invånare.

Skydd och säkerhet bedrivs på uppdrag från Falköpings, Skara och Tidaholms kommuner. Verksamheten finansieras inom ramen för statlig ersättning för krisberedskap och civilt försvar. År 2021
är sista året för nya medel till civilt försvar. Under
år 2022 kan överskott från tidigare år användas.

ANTAL
INV.

ANDEL
INV.

ANDEL
KOSTN.

KR/INV

Falköping

33 259

42,58%

43,39%

982

Götene

13 232

16,94%

16,70%

950

Skara

18 815

24,09%

23,75%

950

Tidaholm

12 804

16,39%

16,16%

950

78 110

100%

100%

963

KOMMUN

SUMMA

I tabellen under rubriken ”Detaljbeskrivning förändrad budgetram” redovisas respektive kommuns
andel av finansieringen.

VERKSAMHETSBUDGET (TKR)

KOSTNADER

VARAV
PERSONAL

INTÄKTER

BUDGET
2022

ANDEL
PERSONAL

Gemensam verk samhet enligt samverk ansavtal
Stab, nämnd o kapitalkostnader *)

-11 426

-6 139

570

-10 856

54%

Räddningstjänst

-61 239

-48 589

4 832

-56 407

79%

Kommunsamordningscentral

-7 529

-4 987

1 243

-6 286

66%

Förebyggande

-2 420

-2 325

720

-1 700

96%

-82 614

-62 040

7 365

-75 249

75%

42 596

42 596

-82 614

-62 040

49 961

-32 653

75%

-4 420

-2 210

4 198

-222

50%

96

-25

0%

2 928

0

48%

Nettokostnad gemensam verksamhet
Driftbidrag gemensam verksamhet
Summa Gemensam verksamhet
Verlsamhet Falk öpings k ommun
Verkstad
Ungdomsstyrkan

-121

Skydd och säkerhet

-2 928

Informationssäkerhetssamordning

-345,0

-330

145

-200

96%

-7 814

-3 944

7 367

-447

50%

-90 428

-65 984

57 328

-33 100

73%

Summa Verksamhet Falköping

NÄMNDENS VERKSAMHETSRESULTAT

-1 404

*) I personalkostnaderna ingår -1.100 tkr som avser pott för årets nya löneavtal. Fördelning till respektive avdelning görs när avtal är känt.
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Detaljbeskrivning förändrad budgetram per område
DETALJBUDGET, förändring av budgetram (tkr)

BUDGET
2021

BUDGET
2022

PLAN
2023

PLAN
2024

-71 776

-74 681

-75 249

-76 149

-1 100

-1 400

-2 100

-200

-260

-280

700

760

780

-77 749

Verk samhetsområde Gemensam SMS
Budget från föregående år
Internhyra
Kapitalkostnader (bokslut 2020)
Lönerörelse 2020
Retroaktiv utbetalning löneavtal 2020
Lönerörelse 2021
Sänkt personalomkostnadspålägg

458
306
-1 627
-775

775

-1 591

-547

324

Nya löneavtal, prel löneökning
Inflation
Omställning 1 %
Avrundning

Summa verkamhetsområde Gemensam SMS

-196

-74 681

-75 249

-76 149

Kronor per invånare Snitt

956

963

975

995

Kronor per invånare Falköping

974

982

994

1 015

Kronor per invånare Götene, Skara, Tidaholm

942

950

961

981

32 653

33 053

596

894

Driftbidrag Falk öping Götene, Sk ara, Tidaholm
Driftbidrag Falköping
Budget från föregående år

43,39%
31 179

Internhyra

-195

Kapitalkostnader (bokslut 2020)

-125

32 423

Lönerörelse 2020

693

Retroaktiv utbetalning löneavtal 2020

330

-330

Lönerörelse 2021

678

233

Sänkt personalomkostnadspålägg

-138

Nya löneavtal, prel löneökning

468

Inflation
Omställning 1 %
Indexering år 2022 (år 2021 1,7 % ersätts av 2,389 %)

65

17

18

32 653

33 053

33 753

12 566

12 714

237

356

-22

Avrundning
32 423

Driftbidrag Götene
Internhyra

119
-332

22

Minskad andel invånare

Budget från föregående år

111
-324

7

Indexering år 2022 (år 2022 2,106 %)

Delsumma driftbidrag Falköping

85
-298

16,70%
11 984

12 474

-78

Kapitalkostnader (bokslut 2020)

-53

Lönerörelse 2020

276

Retroaktiv utbetalning löneavtal 2020

131

-131

Lönerörelse 2021

270

93

Sänkt personalomkostnadspålägg

-55

Nya löneavtal, prel löneökning

186

Inflation
Omställning 1 %

34

44

47

-119

-129

-132

Minskad andel invånare

-1

Avrundning

30

-5

-6

12 566

12 714

12 979

Delsumma driftbidrag Götene

12 474
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DETALJBUDGET, förändring av budgetram (tkr)

BUDGET
2021

DriftbidragSkara

BUDGET
2022

PLAN
2023

PLAN
2024

17 869

18 078

337

506

23,75%

Budget från föregående år

16 995

Internhyra

17 690

-110

Kapitalkostnader (bokslut 2020)

-76

Lönerörelse 2020

391

Retroaktiv utbetalning löneavtal 2020

186

-187

Lönerörelse 2021

382

132

Sänkt personalomkostnadspålägg

-78

Nya löneavtal, prel löneökning

265

Inflation
Omställning 1 %

48

63

68

-169

-183

-188

Ökad andel invånare

46

Avrundning

43

-7

-8

17 869

18 078

18 456

12 161

12 304

230

344

Delsumma driftbidrag Skara

17 690

Driftbidrag Tidaholm

16,16%

Budget från föregående år

11 618

Internhyra

12 094

-75

Kapitalkostnader (bokslut 2020)

-52

Lönerörelse 2020

267

Retroaktiv utbetalning löneavtal 2020

127

-127

Lönerörelse 2021

261

90

Sänkt personalomkostnadspålägg

-53

Nya löneavtal, prel löneökning

180

Inflation

33

43

46

-115

-125

-128

29

-5

-5

12 094

12 161

12 304

12 561

74 681

75 249

76 149

77 749

Budget från föregående år

-241

-456

-447

-447

Strategiska utvecklingsmedel

-215

Omställning 1 %
Minskad andel invånare

-23

Avrundning
Delsumma driftbidrag Tidaholm

Summa Driftbidrag
Verk samhetsområde Falk öping

Informationssäkerhetssamordnare

215
-200

Internhyra Verkstad

-6

Summa verkamhetsområde Falköping

-456

-447

-447

-447

NÄMNDENS RESULTAT

-32 879

-33 100

-33 500

-34 200

Budget enligt Verk samhetsplan 2021-2023

-31 420
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Investeringsbudget
BUDGET
2021

BUDGET
2022

PLAN
2023

PLAN
2024

Fordon

-4 200

-5 500

-5 500

-7 500

0

Övriga inventarier

-2 500

-700

-800

-1 100

-2 600

-6 700

-6 200

-6 300

-8 600

-2 600

0

0

0

0

0

-6 700

-6 200

-6 300

-8 600

-2 600

INVESTERINGSBUDGET (TKR)

PLAN
2025

Investeringar

Summa Investeringar
Fleråriga investeringar
(se spec sid x)
Summa Investeringar

NÄMNDS INVESTERING

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg har
investeringsmedel till förvaltningens behov av utbyte av fordon och inventarier. I anslagen för åren
2022-2024 ingår anskaffning av två släck-/räddningsfordon och ett höjdfordon. Den pågående upphandlingen av släck-/räddningsfordon får utvisa om
anslagsnivåerna för fordonsbyte är rimliga.

Under år 2022 kommer sista etappen av utbyte av utrustning för andningsskydd genomföras.
I planen ingår även anskaffning av tank till lastväxlarfordon år 2022 eller 2023.
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Nämndens verksamhetsuppföljning
återkoppling till nämnd
Redovisning av förvaltningens ekonomi- och målresultat sker tre gånger per år i samband med tertialredovisning. Tyngdpunkten för redovisning av mål
ligger vid delårsredovisning efter tertial två och
helårsredovisning. Verksamhetsplan och Verksamhetsredovisning ligger tillgängliga för medarbetarna
på Falnet och information om detta mejlas till samtliga medarbetare när det är aktuellt.
nämndens styrkedja
Förvaltningen arbetar utifrån den kommunövergripande styrkedjan vad gäller budget, mål och intern
kontroll. Ett årshjul tas fram för att tjänstepersonernas arbete ska anpassas utifrån redovisning till politiken. Tidsplan för de olika processerna såsom
verksamhetsplan tas fram och hålls uppdaterad utmed arbetets gång. Avdelningschef arbetar tillsammans med sin personalgrupp inom respektive avdelning för att uppnå delaktighet och inflytande inom
dessa områden. Verksamhetsplan och verksamhetsberättelser ligger tillgängliga för medarbetarna på
Falnet och information om detta mejlas till samtliga
medarbetare när det är aktuellt inför nytt år. Internkontrollen tas fram av controller tillsammans med
ledningsgruppen som består av förvaltningschef
och samtliga avdelningschefer. Ett årshjul för arbetet med intern kontroll tas fram inför ett nytt år och
följs sedan upp under året. Inför redovisning av föregående års internkontroll sker dialog inom ledningsgruppen tillsammans med controller så att det
finns en samsyn över utfört arbete.
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Politiska uppdrag under år 2022
1.

2.

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda lokaliseringarna för stadsbiblioteket i
Falköping, Falbygdens museum samt museets samlingar på Aristo med syfte att nå ett mer effektivt och
ändamålsenligt lokalutnyttjande. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen och kultur- och
fritidsnämnden under år 2022.
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att genomlysa re/löpande investeringsbudgeten.
Uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen under år 2022. Till budgetprocessen för 2023-2025
ska underlag för periodens re/löpande investeringar presenteras samt till budgetprocess för 2024-2026
ska nytt förslag på re/löpande investeringar tas fram.
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