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Inledning
Syfte
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.
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.
Nämndens uppdrag
Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg
(SMS) har samhällsskyddsansvaret för Falköping,
Götene, Skara och Tidaholms kommuner. Verksamheten har som uppgift är att avhjälpa och förebygga olyckor som inverkar på Liv, Hälsa, Egendom och Miljö. Nämnden ansvarar också för Falköpings kommuns verkstadsfunktion.
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 tillståndsmyndighet enligt samma lagstiftningar.
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svaret för fastigheter, fordon samt materialförsörjning, drift- och serviceavtal. Övningsfält, lokalvård, beklädnad, Slangtvätt Skaraborg utförs av
avdelningen.

Nämndens organisation
Förvaltningschef
Administration
Förvaltningsledning,
kansli-funktioner.

ekonomi,

personal

och

Skydd och Säkerhet
Har 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.) Samt att upprätthålla kommunernas krishanteringssystem, säkerhetsskydd, internskydd samt riskhantering.
Verkstad
Ombesörja reparation och underhåll av fordon
och annan kommunal teknisk utrustning för de
SMS-kommuner som önskar.
Räddningstjänstavdelning
Räddningstjänstavdelningen ansvarar för den
operativa räddningstjänstsverksamheten inom
ramen för lagen om skydd mot olyckor (SFS
2003:778)
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 driftan-

Förebyggandeavdelning
Tillsyn, brandskyddskontroll, sotning och tillstånd
för egensotning enligt LSO. Tillsyn och tillstånd
enligt LBE. Yttrande till andra myndigheter, råd
och anvisning till enskilda, föreningar, företag och
myndighet.
Stöd- och utvecklingsavdelning
Har primärt ansvar för verksamhetens utveckling
av det breda uppdrag 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.
Kommunsamordningscentralen (KSC) finns för
att samordna och stödja räddningstjänsten och
övriga kommunala verksamheters behov av stöd
under framför allt icke kontorstid för samtliga
kommuner i organisationen. KSC ska leda räddningstjänstens operativa verksamhet och samordna och serva fyra kommuners behov av hjälp
och stöd för sitt trygghets- och säkerhetsarbete.
Ha ansvar för in- och ut- alarmering och för kommunerna ha löpande omvärldsbevakning.
Säkerhetsservice för äldre innebär att förebygga
och minska fallolyckor hos äldre i det egna hemmet. Lämna råd och anvisning om hur risker kan
begränsas och undvikas i hemmiljön.
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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 människor/personer och grupper får möjlighet att påverka sin egen
livskvalitet och utvecklingen av samhället i stort,
uppstår en känsla av medskapande som bidrar till
meningsfullhet. Meningsfullhet är avgörande för att
skapa det goda livet för Falköpings kommuns invånare. I Falköping tar vi ansvar för vår gemensamma
framtid och en hållbar utveckling. Kommunen vill
skapa det goda livet för medborgare och för kommande generationer.
Viljan är att driva en förändringsprocess där kommunen går före i utvecklingen av ett hållbart samhälle, där naturens och våra mänskliga resurser används medvetet och balanserat. Ekologin sätter ramarna och villkoren med planetens absoluta gränser, våra ekosystem och naturens resurser. Ekonomin är ett medel vi har för att skapa social hållbarhet. Det är själva målsättningen med det dynamiska
och rättvisa samhället där de mänskliga behoven
uppfylls. Falköpings kommun 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 och samverkan.

Koppling – Falköpings kommuns prioriterade mål
och 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 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.
I förarbetet till flerårsplan 2021-2023 identifierade
majoriteten med hjälp av Agenda 2030 ett antal
komplexa utmaningar kommunen har att hantera:






Arbetsmarknad
Integration
Att ha mod
Förändra strukturer
Arbeta medskapande externt och internt

Agendan är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Av Statistiska centralbyråns
(SCB) rapport Genomförande av Agenda 2030 framgår att Sverige med nuvarande styrmedel och åtgärder inte når flera av målen. SCB har sammanfattat
Sveriges utmaningar i tre övergripande punkter:
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• Ojämlikheten mellan grupper minskar inte utan
ökar inom flera områden.
• De flesta av de nationella miljökvalitets-målen är
inte möjliga att nå med idag befintliga och beslutade
åtgärder.
• Våld och kränkningar minskar inte.

Mer information om Agenda 2030 finns i bilaga 1.
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Omvärldsanalys
Sex stycken megatrender påverkar Falköpings kommuns möjligheter och utmaningar. Dessa är globalisering, demografiförändringar, individualisering,
urbanisering, klimatförändringar samt teknikutvecklingen. Av dessa sex megatrender identifierar
Falköpings organisation sju utmaningar framåt.








Digitalisering för en smartare välfärd
Stärka och behålla kompetens
Stärka uppföljning utifrån helheten
Möta och minska klimatförändringen
Attraktiv stadskärna och levande landsbygd
Förebyggande arbete och se mångfald som
tillgång
Glokal samverkan och medskapande

bete av kommunens verksamheter över förvaltnings- och avdelningsgränser, vilket gör kravet om
uppföljning utifrån helheten än viktigare.
Att möta och minska klimatförändringarna är ständigt närvarande i kommunens organisation. Flera
åtgärder sker, så som att minska matsvinn, avfall
och energiförbrukning, men fler insatser behövs.
Falköpings kommun är en landsbygdskommun som
är stor till ytan. För att behålla kommunens karaktär
och utformning behövs insatser i Falköpings tätort
så väl som i kommunens andra tätorter och landsbygd.
Det förebyggande arbetet syftar till att möta utmaningen om ett polariserat samhälle. Kommunens
verksamheter måste arbete förebyggande för att
förhindra ökning av segregation, samhällsklyftor
och socioekonomiska riskgrupper.
Glokal samverkan betyder att koppla samman den
globala och lokala nivån. Omvärldshändelser påverkar Falköpings kommun direkt, och kommunens organisation behöver vara redo att påverka tillbaka.
Att arbeta medskapande innebär att invånare ska ha
möjligheten till inflytande i de lokala frågorna kring
utveckling och service.
När väl krafterna i omvärlden är identifierade och
analyserade kan organisationen bestämma sig för
vilka åtgärder som ska vidtas. Utifrån de sex övergripande trenderna, som alla har en påverkan, på
kort eller lång sikt, för Falköpings kommun: globalisering, demografiska förändringar, ökad individualisering, urbanisering, klimatförändring och teknikutveckling, fokuseras nu omvärldsanalysarbetet på
social hållbarhet.

Digitalisering och användning av ny teknik kan, om
den sker framgångsrikt, bidra till självständighet
och handlingskraft hos individen. Det kan handla
om att kunna handla sin mat själv även om man inte
kan vara i butiken, eller att kunna söka vård utan att
behöva få hjälp med transport till läkare. Digitalisering handlar också om ökad effektivisering och
större fokus på arbetsuppgifter där människor
verkligen behövs.
Att stärka och behålla kompetens är alltid en utmaning då utbud och efterfrågan förändras över tid.
Det krävs förmåga att matcha person och arbete och
att ställa om i verksamheter. Kompetensen är en
central del för samhällsutvecklingen, för arbetsgivaren, och för individens möjlighet till ett gott liv.
För att kommunens organisation ska lyckas med
sina uppdrag krävs struktur och ett systematiskt
kvalitetsarbete. Många utmaningar kräver samar-

Nämndens omvärldsanalys
21 oktober antogs ny lagstiftning i riksdagen med en
förändrad LSO som börjar gälla från och med den 1
januari 2021. Under våren kommer nya föreskrifter
inom fyra områden att antas av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB). Detta innebär
nya krav på SMS och kommer att kräva utökad
samverkan med angränsande räddningstjänster
samt behov av utbildning av hela personalen.
Kommunernas arbete med krisberedskap och civilt
försvar kommer öka. Det genom hotbilden som b.la.
säkerhetspolisen redovisar och Regeringens proposition för Totalförsvaret 2021-2025 som väntas antas i mitten på december.
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. Krisberedskapen är
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alltså den förmåga som skapas i många aktörers
dagliga verksamhet och inte en utpekad organisation eller en aktör. Det är istället en integrerad del av
olika aktörers ordinarie verksamhet. Detta har kommit till uttryck genom de så kallade ansvars-, närhets- och likhetsprinciperna. För att förstå modellen
för att hantera samhällsstörningar måste man alltså
förstå hur Sverige styrs, vilket ansvar de olika aktörerna har och hur de förhåller sig till varandra.
Kontinuitetshantering är en viktig del av krisberedskapen och det handlar om att planera 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.
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 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. Förvaltingen kommer omfördela
resuser till området för att klara av MSBs
prioriterare 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.

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.
Klimatpåverkan förändrar de utmaningar som
räddningstjänsten möter. SMS utmanas av torra
somrar med stor risk för skogsbränder men även
höstar och vintrar med kraftig nederbörd som kan
leda till översvämningar. Behöver arbetsmetoder
förändras? Vilken teknisk utrustning kommer
behövas?
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. För att klara av uppdraget är
det viktigt att behålla organisationens medarbetare
i största möjliga mån. Ytterligare utmaningar som
förändrad population medför kan ses inom det akuta räddningsuppdraget då fler äldre med be-gräsad 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

En omställning från fossila bränslen till fossilfria
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för att höja säkerhet och trygghet inom flera områden kommer bli allt viktigare både ur ett personligt
och ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Dagens komplexa samhälle

anpassas för
samhället.

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.
Här är förvaltningens kontinuiteterhantering
mycket viktig. Det innebär i korta drag att lista
våra sårbarheter och göra en plan B som sätts i
verket vid behov för att samhällsviktig verksamhet
och ska kunna vidhållas/fungera.

Flera av de typer av olyckor och katastrofer
framför allt orsakade av klimat och terror, som
trenderna pekar på inträffar mer sällan, men när
de väl inträffar så krävs omfattande insatser av
både personal och material och dessutom ofta
under lång tid. Det är inte försvarligt att
kommuner skall bygga upp resurser för att möta
dessa hot på egen hand. En bättre 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.

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

att

motsvara

utvecklingen

i

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 samverkan är
stor. För att öka effekterna av arbetet startas
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 framgångsfaktor för det förebyggande
arbetet. Till följd av pandemin har arbetet fått
skjutas på framtiden. På sikt bör digitala
lösningar ses över som eventuell möjlighet även
om utbildningarna inte helt kan genomföras
digitalt. Om pandemin fortsätter att förhindra
möjlighet till att genomföra utbildning under
början av 2021 behöver digitala lösningar ses
över som alternativ även på kort sikt.

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. Även inom detta område behöver
alternativa lösningar för information och
marknadsföring ses över om pandemin orsakar
förhinder till större samlingar under början av
2021.
Arbete mot våldsbejakande extremism (VBE) ska
fortsätt enligt framtaget handlingsprogram.
Medborgarlöftet ska 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.

Ett tidigare identifierat riskområde som varit
svårt att nå är boende på landsbygd. För att på ett
resurseffektivt sätt nå ut till dessa kommer
Kunskapsbaserat brandförebyggande arbete, så
kallat KUB-hembesök genomföras av SMSs
samarbetspartner brandskyddskontrollanterna.
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Nämndens delmål

Uppföljning

1.

Antalet brottsförebyggande insatser i linje med arbetet för ett socialt hållbart samhälle ska öka.

Delårsredovisning
Helårsredovisning

2.

Allmänhetens förmåga att förhindra och hantera oönskade händelser skall
ökas.

Delårsredovisning
Helårsredovisning

3.

Förebyggande insatser för barn och unga skall genomföras i syfte att minimera riskerna att hamna i utanförskap.

Delårsredovisning
Helårsredovisning

Kommunikativa indikatorer
1. Beskrivning av genomförda aktiviteter och dess effekt.
2.1 Antal individer som genomgått utbildningar.
2.2 Antal individer som nåtts genom rådgivning och information.
2.3 Antalet hushåll på landsbygd som nåtts med förebyggande insatser.
2.4 Antalet äldre som nåtts genom äldresäkerhetsservice.
3.1 Antalet deltagare i ungdomsverksamhet.
3.2 Antalet som nåtts genom konsekvenssamtal.
3.3 Antalet som nåtts genom brandmännens deltagande på lägerverksamhet.

12 I Verksamhetsplan för år 2021-2023 I Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg

Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare samhälle

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg I Verksamhetsplan för år 2021-2023 I 13

Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas

Utveckla kommunens bemötande och
servicekvalitet.
SMS kommunerna utgör tillsynsmyndighet och i vissa fall tillståndsmyndighet. Tillsyn genomförs sedan år 2019
enligt
modellen
rättssäker
tillsyn
som
rekommenderas av MSB. 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. Målet är att
komplettera tillsyner med en digital lösning för så
kallad självskattning under 2021.
Behov av att ta fram andra alternativ än tillsyner
för kunskapspridning och granskning kan behövas
om pandemin förhindrar tillsyn på objekt som är
av prioritet.

Nämndens delmål

Uppföljning

1.

Ha ett bra bemötande och hög tillgänglighet i kontakt med näringslivet.

Helårsredovisning

2.

Öka antalet till syner.

Delårsredovisning
Helårsredovisning

Kommunikativa indikatorer
1.

Andel nöjda kunder enligt Sveriges kommuner och regioners (SKR)
näringslivsundersökning.

2.

Beskrivning av arbetet för att öka antalet till syner.
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Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med
en tillitsbaserad styrning

En lärande och utvecklande verksamhet.
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 under 2021. Ständigt pågående utveckling genom allas deltagande ska förbättra förvaltningens verksamheter.
Förvaltningen förväntas arbeta i linje med den klimatstrategi 2021-2030 som Falköpings kommun
håller på att arbeta fram. För att nå god effekt ses
samverkan som en bra metod. Tid och energi behöver lägga på samarbete med andra aktörer, alltifrån politiska, ideella krafter såväl som medarbetare, kunder och brukare.
Digitala lösningar ses i flera fall som möjligheter
till effektivisering för SMS. Flertalet digitaliseringsprojekt är i uppstartsfas som till exempel förstudie av virtuellt system för övning av befäl som
sker i samverkan med flertalet andra aktörer.
I syfte att öka robusthet och redundans i ledningssystemet pågår en förundersökning för ett gemensamt ledningssystem för räddningstjänsterna i
Skaraborg. Förstudien beräknas vara klar i början
av 2021.
Insatstid är en viktig och avgörande faktor och
analys av insatstider kommer under 2021 stärkas
genom utökat analysunderlag. Samtidigt sker fler
förbättringar inom området då kommunala och civila aktörer blir samverkanspartner till SMS. Målet

för 2021 är att totalt 40 frivilliga brandmän ska
vara anslutna till SMS. Förvaltningen har under
flera år förberett arbetet för att upp Civil insatsperson. Största frågan har varit att finna en lösning för utalarmering. SOS förväntas lansera en ny
app. under 2021 som ska ge denna möjlighet.
Fordonsparken är i behov föryngring. Här ses
framför allt släckbilar som främsta prioritet. Investeringsbudgeten kommer inte att räcka för att ersätta fordon i den takt som behövs.
Värdegrundsord som implementerades inom SMS
2020 är: Rättvisa, Bemötande, Effektivitet och Öppenhet. Löpande arbete pågår för att hålla värdegrunden levande i organisationen.
KSC arbetar för att stödja Räddningstjänsten och
övriga kommunala verksamheters behov av stöd
under framför allt icke kontorstid. Utvecklingen
går snabbt framåt och möjligheter att effektivisera
för andra kommunala verksamheter är goda. KSC
får ständigt nya uppdrag och utmanas av att skapa
struktur och rutiner.
Optimalt utnyttjande resurser är en nyckelfaktor
för förvaltningens förmåga att nå ökad effekt. Organisationen arbetar med:




Löpande
analys
av
genomförda
aktiviteter och insatser.
Kollegialt lärande,
samverkan med andra kommunala
förvaltningar, verksamheter och civila
aktörer.
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Nämndens delmål

Uppföljning

1.

95 % av insatserna som lyder under LSO ska ske inom 20 minuter.

Delårsredovisning
Helårsredovisning

2.

KSC ska utvecklas för att kunna ge ett stöd och vara en servicefunktion
dygnet runt utmed hela hotskalan för de fyra kommunerna.

Delårsredovisning
Helårsredovisning

3.

Bedriva effektiv verksamhet inom kommunens verkstad med mål att 70 %
är arbetad tid mot kund.

Delårsredovisning
Helårsredovisning

Kommunikativa indikatorer
1.

95 % av insatserna som lyder under LSO ska ske inom 20 minuter.

1.2. Beskrivning av några valda insatsanalyser.
2.

Utökning av de aktiviteter och tjänster som utförs av KSC.

3.

Månatlig mätning av verkstadens andel tid mot kund.
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Kommunens uppföljningsarbete

baseras bland annat på nämndernas analyser av
måluppfyllelse, trender och utfall för indikatorer,
uppföljning av styrdokument och 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.

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.

Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan
kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa
möjliga underlag finns inför kommande beslutsprocesser.

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 uppföljningsprocessen. 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
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Planeringsförutsättningar
Verksamhetsplanering
Planeringsförutsättningar

Budget
2020

Budget
2021

Plan 2022

Plan 2023

-31 400

-31 100

0
0

0
300

0
400

-31 400

-31 100

-30 700

42,61%
16,94%
24,03%
16,42%

42,61%
16,94%
24,03%
16,42%

Ekonomi
Befintlig budgetram
Förändringar
Kapitalkostnader (bokslut 2019)
Justering internhyror och städkostnader SMS
Lönerevision (delårseffekt 2020)
Ökat driftbidrag samverkande kommuner
Generell uppräkning 2,3 %
Effektiviseringskrav
N ämnden budgetram ( tkr)

-30 900

-30 900

-200
-686
-100
543

-100
-300
-100

-31 343

Fördelningsmodell
Antal invånare 30 juni föregående år
Falköpings kommun
Götene kommun
Skara kommun
Tidaholms kommun

33 228
13 255
18 773
12 873

33 302
13 241
18 777
12 836

Summa antal invånare

78 129

78 156

Andel invånare 30 juni föregående år
Falköpings kommun
Götene kommun
Skara kommun
Tidaholms kommun

42,53%
16,97%
24,03%
16,48%

42,61%
16,94%
24,03%
16,42%

I ndexering 1.000.000 kr
Prisindex för kommunal verksamhet 2019-10-01
Prisindex för kommunal verksamhet 2020-10-01
Prisjusterat belopp budget 2020
Prisjusterat belopp budget 2021

2,658%
2,050%
1 026 580 kr
1 020 500 kr

Ekonomiska förutsättningar, risker och osäkerhet
i budgeten
Inför verksamhetsåret 2020 fick nämnden uppdraget att hitta effektiviseringar i verksamheten
och minska kostnaderna motsvarande en mnkr.
Den större förändring som vidtogs då var att succesivt minska RIB-styrkan på Floby brandstation.
Åtgärden kommer att vara genomförd i början på
nytt år. I dialog mellan de samverkande kommunerna finns enighet om att inte ställa något nytt effektiviseringskrav för år 2021 men att det ekonomiska läget som råder i kommunerna kommer att
påverka nämndens resurser i kommande budgetar.
Endast mindre justering för löneavtal har skett då
lönerörelse för år 2020 inte är klara för förvaltningens personalgrupper.

1,700%
1 037 849 kr

Internhyror och städkostnader har ändrats efter
om- och tillbyggnad av brandstationen i Falköping. Nämnden har inte fått full budgetkompensation för förändringen.
I resursfördelningen har nämnden inte erhållit någon kompensation för inflation. Det innebär att
prisökningar kommer att urholka nämndens ram.
Samverkansavtalets modell för fördelning av nettokostnaderna för gemensam verksamhet, efter
att 1 mnkr lyfts av betalas av Falköpings kommun,
görs i förhållande till folkmängd i respektive kommun. Invånarantalet har ökat något totalt och har
ökat i Falköping och Skara samt minskat i Götene
och Tidaholm. En marginell förändring ses av
kommunernas inbördes åtaganden beroende på
fördelningsmodellens parametrar.

18 I Verksamhetsplan för år 2021-2023 I Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg

Personalplanering
Personalplanering

Budget 2020

Budget 2021

Plan 2022

Plan 2023

Personalsammansättning
Tillsvidareanställda

88,0

88,0

88,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Timanställda

20,0

15,0

15,0

15,0

RIB-anställda

48,0

48,0

48,0

48,0

40,0

40,0

40,0

89,5

91,0

91,0

91,0

3,0

5,0

1,0

1,0

Visstidsanställda

Frivilliga brandmän
Antal årsarbetare

88,0

Rektytering/ Omsättning
Pensionsavgångar

Personalplanering
Personalomsättningen har stabiliserats och möjligheten att rekrytera 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.
Uppgifterna i tabellen för RIB-anställda avser
grundbemanningen på de fyra deltidskårerna.
Frivilliga brandmän är en ny personalkategori
under uppbyggnad som ingår i SMS verksamheten.
Inom befintlig personalstyrka har sju personer
möjlighet att gå i pension de närmaste åren. Av de
tre som kan sluta under 2020 har två avgått med
pension.
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Resultatbudget
Resultaträkning ( tkr)

Budget 2020

Prognos augusti
2020

Budget 2021

Plan 2022

Plan 2023

Intäkter
Avgifter mm

4 172

3 872

4 641

4 641

4 641

Statsbidrag

1 226

1 226

1 240

1 240

1 240

Övriga intäkter

2 353

2 443

2 551

2 551

2 551

Interna intäkter

6 204

6 004

6 110

6 110

6 110

40 641

40 841

40 597

40 197

39 697

Driftbidrag Götene, Skara, Tidaholm
Summa intäkter

54 596

54 386

55 139

54 739

54 239

Kostnader
Personalkostnader

-61 263

-61 013

-61 333

-60 833,0

-60 233,0

Verksamhetskostnader

-14 633

-14 323

-14 738

-14 538,0

-14 238,0

Kapitalkostnader

-3 758

-3 758

-3 758

-3 758

-3 758

Interna kostnader
Summa kostnader

-6 285

-6 935

-6 730

-6 730

-85 939

-86 029

-86 559

-85 859

-84 959

Resultaträkning för nämnd

-31 343

-31 643

-31 420

-31 120

-30 720

Resultaträkning ( tkr)

Budget 2020

Prognos augusti
2020

Budget 2021

Plan 2022

-6 730

Plan 2023

Gemensam verksamhet samverkansavtal
Intäkter
Kostnader
Summa intäkter
Driftbidrag Götene, Skara, Tidaholm
Resultaträkning Gemensam SMS

Resultaträkning ( tkr)

6 135

6 025

6 761

6 761

6 761

-77 878

-77 918

-78 537

-77 837

-76 937

-71 743
40 641
-31 102

Budget 2020

-71 893
40 841
-31 052

Prognos augusti
2020

-71 776
40 597
-31 179

Budget 2021

-71 076
40 197
-30 879

Plan 2022

-70 176
39 697
-30 479

Plan 2023

Verksamhet Falköpings kommun
Intäkter

7 820

7 720

7 781

7 781

7 781

Kostnader

-8 061

-8 111

-8 022

-8 022

-8 022

Resultaträkning Verksamhet Falköping

-241

-391

-241

-241

-241

Nämndens övergripande budgetram
Nämndens övergripande budgetram för budgetåret 2021 uppgår till 31,4 mnkr och innehåller förändringar av budget enligt kommunens riktlinjer
om verksamhet- och ekonomistyrning för förändrade kapitalkostnader och löneavtal. Eftersom löneavtalen inte är klara för mer än vissa mindre
områden som jour-, ob- och beredskapsersättning
kommer 2020 års lönerörelse regleras när avtal
har tecknats.
Den generell uppräkning om 2,3 % för övriga
verksamhetskostnader som ingår i kommunens
budgetmodell har inte tillförs nämnden vilket innebär en indirekt besparing om cirka 0,2 mnkr.
Internhyran och städkostnader för brandstationen i Falköping har ökat med anledning av nya
och ombyggda lokaler samt ökat kvadratmeterpris. Skillnaden mellan debiterad hyra mm och beslutad budgetreglering uppgår till cirka 0,4 mnkr
som innebär åtgärder för att rymmas inom budgetram.

Samtliga samverkande kommuner inom SMSverksamheten enades om att inte ge effektiviseringskrav för år 2021 men att åtgärder kommer
att krävas under kommande år under planeringsperioden. Falköpings kommun har för planeringsåren 2022 och 2023 lagt effektiviseringskrav på 1
respektive 1,5 procent för att nå balans i kommunens budget.
Fördelningsmodellen för de samverkande kommunerna har uppdaterats utifrån andel av folkmängd per 2020-06-30. Miljonen som Falköpings
kommuns ansvarar för har räknats upp 2,05 procent för år 2020 och 1,7 procent för år 2021 enligt
SKR’s prisindex för kommunal verksamhet 202010-01. Folkmängdens förändring och indexeringen påverkar kostnadsfördelningen inbördes
mellan kommunerna något. I Falköpings kommuns budgetprocess har hänsyn inte tagits till
denna förändring vilket ger en liten obalans mellan budgetförslaget och budgetram.
Mer detaljerad beskrivning av budgetens förändring finns senare i dokumentet
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Verksamhetsbudget
Verksamhetsredovisning ( tkr)

Budget 2020

Prognos aug
2020

Budget 2021

Plan 2022

Plan 2023

Gemensam verksamhet enlig samverkansavtal
- Administration, nämnd o kapitalkostnader

-8 352

-8 452

-8 464

-55 405

-55 305

-54 159

- Stöd och utveckling

-6 276

-6 626

-7 528

- Förebyggande

-1 710

-1 710

- Räddningstjänst

-1 625

N ettokostnad gemensam verksamhet

-71 743

-72 093

-71 776

-71 076

-70 176

Driftbidrag gemensam verksamhet

40 641

40 841

40 597

40 197

39 697

-31 102

-31 252

-31 179

-30 879

-30 479

Summa Gemensam verksamhet SMS
Verksamhet Falköpings kommun
- Verkstad
- Ungdomsstyrkan

-216

-366

-216

-216

-216

-25

-25

-25

-25

-25

-

-

-

-

- Skydd och säkerhet
Summa Verksamhet Falköping
N ämndens budgetram

-

-241

-391

-241

-241

-241

-31 343

-31 643

-31 420

-31 120

-30 720

Samhällsskyddsnämndens budgetram har för år
2021 fördelats per avdelning som ingår i den gemensamt avtalade och finansierade verksamheten. Budgetram har även fördelats till verksamhet som bedrivs av Falköpings kommun utanför
avtalssamverkan. För planåren 2022-2023 finns
krav om effektivisering av verksamheten motsvarande 1 till 1,5 procent och som sammanlagt uppgår till 1,6 mnkr. Planering för hur verksamheterna bäst finner åtgärder för att nå balans de kommande året pågår men kan ännu inte fördelas per
avdelning. I prognosen för år 2020 antas underskott uppstå motsvarande cirka 0,8 mnkr för verksamheternas nettokostnad varav hälften hänförs
till effekter av coronapandemin.
Verksamhetsområde Gemensam SMS
I ledningsfunktionen ingår nämndkostnader, kapitalkostnader och kostnader för administrativ
personal samt kostnader för förvaltningens gemensamma verksamhetssystem. En omfördelning av medel för förvaltningsgemensamma
kostnader har skett vilka tillförts avdelningen.
Den så kallade bufferten för oförutsedda händelser har minskats bland annat för att täcka ökade
kostnader inom andra områden av förvaltningen.
Räddningstjänstavdelningens budgetram för år
2021 har minskat med cirka 1,2 mnkr. Huvuddelen påverkas av att intäkterna för externutbildningen överförts från Stöd/utvecklingsavdel-

ningen för att på så sätt få ansvaret för både kostnads- och intäktssidan då utbildande personal
redan ingår i avdelningen. Intäkter har även ökat
genom att utföra nya kommunala uppdrag i linje
med service som efterfrågas.
Internhyran för brandstationen i Falköping har
ökat med 0,4 mnkr utöver den budgetreglering
som gjorts efter ny- och ombyggnad. Avdelningen har även fått sänka kostnader genom ett
nytt gynnsamt försäkringsavtal men även genom
ett aktivt arbete med att optimera numerären i
fordonsparken.
Åtgärden att minska en brandman per skiftlag i
Flobys styrka för räddningstjänst i beredskap
(RIB) kommer att var genomförd med naturlig avgång i början av år 2021. RIB-styrkan i Götene har
kunnat rekryteras och full budget har återställts i
2021 års budget.
I avdelningen för stöd och utveckling ingår kommunsamordningscentralen, säkerhetsservice för
äldre samt frivilliga brandmän. Externutbildningen har överförts till räddningstjänstavdelningen. Bytet av larmtjänstplattform som skett under det gångna året ger förutsättningar för förbättrad kvalité och ökade servicemöjligheter. Satsning
på fortsatt utveckling av kommunens samordningscentral kommer att ske för ökad säkerhet
och ge förutsättningar att klara nya ökade krav
som kommer att ställas på kommunernas ledningsförmåga. Ökat antal frivilliga brandmän och
civila insatspersoner är även en del i strategin.
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Avdelningen för förebyggande verksamhet består
utöver förebyggandechef av två tjänster för bland
annat tillsyn- och tillståndshandläggning. Intäkterna har anpassats till planerad omfattning av
tillsynsuppdraget. Genomförandet av nya rättssäkra handläggningsrutiner kommer att medföra
fortsatt behov av översyn av tillämningen av prissättningen i aktuella taxor.

Verksamhetsområde Falköping
Verkstaden utför arbete åt Falköpings kommuns
förvaltningar. Kostnaderna interndebiteras enligt fastställt timpris och faktiskt anskaffat
material. Utöver internhyran som täcks av anslag är kostnadstäckningsgrad 100 procent och
omslutningen uppgår till ca 4,1 mnkr.
Ungdomsstyrkan, ungdomsbrandkåren, genomförs sedan hösten 2019 inom nya arbetsformen
med ungdomar i Falköpings kommun.
Skydd och säkerhet bedrivs på uppdrag från Falköpings, Skara och Tidaholms kommuner. Verksamheten finansieras inom ramen för statlig ersättning för krisberedskap och civilt försvar.

Verksamhetsområde Driftbidrag
Driftbidrag från Götene, Skara och Tidaholm.
Finansieringen av den gemensamma SMS-verksamhetens nettokostnader fördelas mellan parterna enligt respektive kommuns invånarantal
den 30 juni året före verksamhetsåret efter att 1
(en) mnkr lyfts av och betalas av Falköpings
kommun. Enligt samverkansavtalet ska miljonen
indexregleras från och med 2020. PKV per 202010-01 har använts.
Budgeten för den gemensamma verksamheten
uppgår till 71.776 tkr och har upprättats i 2019
år löneläge och kommer att ändras när löneavtalen för år 2020 och år 2021 är kända. Budgetjustering kan även komma att göras för kapitalkostnader, internhyror och ändrat personalomkostnadspålägg.
Kommun

Antal
inv.

Andel
inv.

Andel
kostn.

Kr/inv.

Falköping

33 302

42,61 %

43,44%

936

Götene

13 241

16,94 %

16,70 %

905

Skara

18 777

24,03 %

23,68 %

905

Tidaholm

12 836

16,42 %

16,18 %

905

Summa

78 156

100 %

100 %

918

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

Kostnader och intäkter per verksamhetsområde för år 2021
Verksamhetsredovisning ( tkr)

Kostnader

varav personal

I ntäkter

Budget
2021

Andel
personal

Gemensam verksamhet enlig samverkansavtal
- Administration, nämnd o kapitalkostnader

-8 494

-3 035

30

-8 464

36%

-58 581

-46 040

4 422

-54 159

79%

- Stöd och utveckling

-9 127

-6 498

1 599

-7 528

71%

- Förebyggande

-2 335

-2 240

710

-1 625

96%

- Räddningstjänst

N ettokostnad gemensam verksamhet

-78 537

-57 813

6 761
40 597

40 597

-78 537

-57 813

47 358

-31 179

Driftbidrag gemensam verksamhet
Summa Gemensam verksamhet SMS

-71 776

74%

74%

Verksamhet Falköpings kommun
- Verkstad
- Ungdomsstyrkan
- Skydd och säkerhet
Summa Verksamhet Falköping
N ämndens budgetram

-4 316

-2 112

-121
-3 585

-1 408

4 100

-216

96

-25

49%
0%

3 585

-

39%

-8 022

-3 520

7 781

-241

44%

-86 559

-61 333

55 139

-31 420

71%
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Detaljbeskrivning förändrad budgetram per område
Detaljbudget, förändring av budgetram ( tkr)

Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Verksamhetsområde Gemensam SMS
Budget från föregående år
Internhyra

-70 798
-645

Kapitalkostnader (bokslut 2019)
Lönerörelse 2020, delårseffekt

-71 743

-200
-100

-71 776

-71 076

-33

Inflation

0

0

0

Effektivisering

0

700

900

-71 776

-71 076

-70 176

31 179

30 879

Avrundningseffekt

Summa verkamhetsområde Gemensam SMS

-71 743

Verksamhetsområde Driftbidrag Falköping Götene, Skara, Tidaholm
Driftbidrag Falköping
Budget från föregående år

30 700

Internhyra
Kapitalkostnader (bokslut 2019)
Diff reglering ny fördeln.modell o kap.kostn 2018
Ökning för lönerörelse 2020

31 102

274
85
43

15

Inflation

0

0

0

Effektivisering 0% / 1 % / 1,5 %

0

-300

-400

Indexering år 2020 återförs 1.000 tkr Falköping 2,658 %
Indexering år 2021 1 mnkr (år 2020 2,05%, år 2021 1,7 %)
Ökad andel invånare
Avrundning
Delsumma driftbidrag Falköping

-27
38
67
31 102

-16
31 179

30 879

30 479

11 837

11 997

11 984

11 866

Driftbidrag Götene
Budget från föregående år
Internhyra
Effekt av ny fördelningsmodell
Kapitalkostnader (bokslut 2019)
Ökning för lönerörelse 2020
Inflation

109
34
17

Effektivisering 0% / 1 % / 1,5 %
Minskad andel invånare
Avrundning
Delsumma driftbidrag Götene

5
0
0
-13

0

0

-118

-148

-5
11 997

11 984

11 866

11 718

16 765

16 992

16 995

16 828

DriftbidragSkara
Budget från föregående år
Internhyra

155

Kapitalkostnader (bokslut 2019)

48

Ökning för lönerörelse 2020

24

7

Inflation

0

0

0

Effektivisering 0% / 1 % / 1,5 %

0

-167

-209

Ökad andel invånare

4

Avrundning

-8

Delsumma driftbidrag Skara

16 992

16 995

16 828

16 619

11 496

11 652

11 618

11 503

Driftbidrag Tidaholm
Budget från föregående år
Internhyra

107

Kapitalkostnader (bokslut 2019)

33

Ökning för lönerörelse 2020

16

6

Inflation

0

0

0

Effektivisering 0% / 1 % / 1,5 %

0

-115

-143

Minskad andel invånare

-33

Avrundning
Delsumma driftbidrag Tidaholm

Summa verkamhetsområde Driftbidrag

-7
11 652

11 618

11 503

11 360

71 743

71 776,0

71 076

70 176

-200

-241

-241

-241

-241

-241

-241

-241

-31 343

-31 420

-31 120

-30 720

Verksamhetsområde Falköping
Budget från föregående år
Informationssäkerhetssamordnare, avgår
Internhyra Verkstad

-41

Summa verkamhetsområde Falköping
Årets resultat
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Investeringsplan
Prognos
utfall tom
2020

Budget 2021

Plan 2022

Plan 2023

Re-/ löpande investeringar

-5 100

-2 200

-2 200

-2 200

Inventarier och fordon

-5 100

-2 200

-2 200

-2 200

-5 100

-2 200

-2 200

-2 200

I nvesteringsplan ( tkr)

Övrig
Summa nämnden

Inventarier och fordon
Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg
har fått investeringsmedel till förvaltningens behov av inventarier och fordon. Anslaget uppgår
till 2,2 mnkr tkr för vardera åren under planperioden. Budgeten för år 2020 uppgår till 5,3 mnkr
tkr och enligt prognos kommer anslaget mestadels att förbrukas.

Främsta investeringsbehovet är fortsatt förnyelse av fordonsparken med inriktning på tunga
fordon som släck- och höjdfordon. Kvarvarande
etapp av utbyte av andningsskydd prioriteras.
För ökad säkerhet och robusthet i kommunens
samordningscentral kommer dess fysiska skydd
att behöva stärkas
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Politiska uppdrag under år 2021
1. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att se över stöd-, service- och
stabsfunktioner i hela den kommunala organisationen med syfte att skapa högre kvalitet
och effektivitet. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen under år 2021.
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Nämndens verksamhetsuppföljning
Återkoppling till nämnd
Redovisning av förvaltningens måluppfyllelse
sker tre gånger per år i samband med tertialredovisning. Tyngdpunkten för redovisning av mål ligger vid delårsredovisning tertial två och helårsredovisning. Uppföljning av verksamheternas arbete mot målen och budget sker enligt “kugghjuls-modellen”, kontinuerligt under året med
hjälp av controller inom respektive områden.
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 verk-samhetsplan 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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Bilaga 1
Agenda 2030 och de globala målen
för hållbar utveckling
Vid Förenta nationernas (FN) toppmöte den 25
september 2015 antog FN:s medlemsstater resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling
(A/RES/70/1). Agendan förhandlades inom FN:s
generalförsamling, där samtliga FN:s medlemsstater ingår. Agendan är en handlings-plan med
mål för omställning till ett hållbart samhälle för
människorna, planeten och väl-ståndet. Världens
länder har åtagit sig att fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid, att utrota
fattigdom och hunger överallt, att bekämpa ojämlikheter inom och mellan länder, att bygga fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen, att alla
ska kunna åtnjuta de mänskliga rättigheterna, att
främja jämställdhet och kvinnors och flickors
egen-makt, att vidta ansträngningar för att nå
dem som är mest utsatta först samt att säkerställa
ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Agenda 2030 genomsyras av ett rättighetsperspektiv som säkrar alla individers politiska och medborgerliga rättigheter, likväl som de
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna.
Detta kommer till uttryck i den centrala principen
att ingen ska lämnas utanför (Leaving No One
Behind). Principen innebär att de som har svårt
att göra sina röster hörda och de som lever i fattigdom och utanförskap, dvs. de mest utsatta inte
ska lämnas utanför. Principen sätter individen i
fokus och syftar till att de globala målen ska nås
för alla människor, i alla delar av samhället. I
agendan lyfts bl.a. barn och unga, äldre, personer
med funktionsnedsättning, personer som lever
med hiv/aids, urfolk, flyktingar och migranter
fram som viktiga att uppmärksamma utifrån
denna princip. Ett återkommande mönster är att
flickor och kvinnor diskrimineras och har färre
möjligheter och sämre villkor än män och pojkar
genom hela livet.
Agendan lyfter fram det långsiktiga perspektivet
och genomsyras av barns och ungas perspektiv,
för att ge nästa generation inflytande över dagens
beslut. En tredjedel av agendans delmål refererar
direkt eller indirekt till barns och unga människors egenmakt, deltagande och välmående.
Ungas perspektiv, engagemang och innovationer
är av stor betydelse för genomförandet av agenda
2030 i Sverige och internationellt. Agendan ger

uttryck för komplexa globala utmaningar som behöver hanteras gemensamt genom ambitiösa
multi-laterala lösningar. Agendan utgörs av fyra
beståndsdelar:





Politiska deklarationer
17 mål och 169 delmål
Information om medel för genomförande
Ramverk för översyn och uppföljning.

Sverige ska vara ledande i genomförandet av
Agenda 2030! Inom flera områden är Sveriges uttalade ambitioner högre och mer ambitiösa än de
som uttrycks i delmålen i Agenda 2030. Hållbar
utveckling ska vägleda all politik fram till 2030
och Sverige ska driva på genomförandet av
Agenda 2030 såväl nationellt som internationellt.
Detta framgår av regeringens handlingsplan för
Agenda 2030. Genomförandet innebär en successiv om-ställning av Sverige till ett modernt och
hållbart välfärdsland. Ett exempel på bidrag till
denna omställning är att Sverige ämnar bli världens första fossilfria välfärdsland.
I september 2019 presenterade en grupp oberoende forskare en lägesrapport om världens genomförande av agendan. Rapporten visar en avmattning i framstegstakten och att länder är långtifrån att nå målen. Trender som hotar att underminera framstegen är bland anat den ökande
ojämlikheten, klimat- och miljöförändringarna,
förlusten av biologisk mångfald samt en ökning
av kemikalier och avfall från mänsklig aktivitet.
Utvecklingstakten skiljer sig mellan länder och
regioner. Av Statistiska centralbyråns rapport
Genomförande av Agenda 2030 framgår att Sverige med nuvarande styrmedel och åtgärder inte
når flera av målen. SCB har sammanfattat Sveriges utmaningar i tre övergripande punkter:





Ojämlikheten mellan grupper minskar
inte utan ökar inom flera områden.
De flesta av de nationella miljökvalitetsmålen är inte möjliga att nå med idag befintliga och beslutade åtgärder.
Våld och kränkningar minskar inte.

Nämndens arbete med agenda
2030
Enligt regeringens proposition 2019/20:188
agendans princip – ingen ska lämnas utanför.
Agendan sträcker sig till 2030 men arbetat ska
präglas av långsiktighet och uthållighet långt bortom detta år.
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En stor del av ansvaret för de åtgärder som bidrar
till genomförandet av Agenda 2030 ligger på
kommuner och regioner. Delegationen anser att
det är angeläget att Agenda 2030 och hållbar utveckling får ökat genomslag i kommuner och regioner samt att agendan integreras i ordinarie
styrning och ledning. Vikten av kommunernas arbete mot målen i Agenda 2030 belyses. Agendan
ska integreras i ordinarie arbete, mål och budgetprocesser, uppföljnings-system, kartläggningar,
strategiska planer och som del av det strategiska
kommunikations-arbetet. Det samlade arbetet på
lokal och regional nivå innebär ett viktigt bidrag
till agendans genomslag på nationell och internationell nivå. Det är därför enligt regeringen viktigt att alla kommuner och regioner arbetar med
att genomföra agendan.
En ökad kunskapsnivå om Agenda 2030 skapar
bättre förutsättningar för ökad dialog mellan
olika samhällsaktörer och myndigheter, liksom
för mer effektiva arbetsmetoder. För att klara
omställningen krävs ny kunskap och innovation i
varje del av samhället. För att lyckas behöver universitet, högskolor, näringsliv, offentlig sektor
och civilsamhälle arbeta tillsammans mot gemensamma mål. Offentlig förvaltning behöver vara
anpassningsbar genom förnyelse och utveckling i
takt med utvecklings- och förändringsprocesser
som sker t.ex. inom digitalisering och teknikutveckling. Den genomgripande systemförändringen som behövs kräver ökad samordning.
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Besöksadress: Midfalegatan 4
Postadress 521 81 Falköping
Telefon, växel: 0515-88 50 00 Epost: samhallsskydd@falkoping.se Webbplats: www.falkoping.se
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