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Sammanträde med Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skara-
borg 

 
Datum: Torsdag den 3 mars 2022 
Tid: Klockan 13:00 
Plats: Stora salen, Bibliotekshuset, S:a Kungsvägen 8, Tidaholm. (OBS! Detta är ett fysiskt möte) 
 

Ledamöter 
Dan Hovskär (KD), ordf 
Othmar Fiala  (S), 1:e vice ordf 
Monica Holm (L), 2:e vice ordf 
Glenn Frost (M), 3:e vice ordf 
Corry Thuresson (S) 
Theres Björkehög (L) 
Mats Andersson (C) 
Ove Karlsson (S) 
Per Pålsson (C) 
Camilla Skog (S) 
Malin Andersson (S) 
Ulf Persson (C) 
 

Ersättare 
Bengt Lennartsson (C) 
Lisbeth Nord (S) 
Björn Perneborn (L) 
Anders Månsson (GF) 
Tobias Davidsson (S) 
Lars Waldefeldt (M) 
Sven-Olof Ask (M) 
Mehari Tesfai (L) 
Annelei Svensson (S) 
Christoffer  Axelsson (S) 
Mikael Snäll (MP) 
Johan Liljegrahn (M) 
 

Tjänstepersoner 
Pontus Düring, förvaltningschef 
Roger Almgren, räddningschef 
Johan Hjortsberg, chef förebyggande avd 
Marianne Hjorth, ekonom 
Linda Jacobsson, controller 
Carina Thörnqvist, nämndsekreterare 
 

Presskonferens  
(Datum, tid, lokal) 
 

Övrig information 
Myndigheten Samhällsskydd och Beredskap informerar om och svarar på frågor angående RSN-
projektet, SGSI och deras tankar om framtiden och vilka krav som kommer. Informationen sker mel-
lan klockan 14.00 – 15.30 samtidigt i samtliga fem ledningscentraler som är med i projektet. Kommun-
styrelserna ordföranden och kommundirektörerna i Falköping, Götene, Skara och Tidaholm kom-
muner är inbjudna. 
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Föredragningslista 

Formalia 

 Mötets öppnande 

 Upprop 

 Val av protokolljusterare 

 Närvarorätt  

 Anmälan om jäv 

 Eventuella ärenden som tillkommer eller utgår 

Ärenden 

1.  Delegationsbeslut  
Dnr 2022/00008   
Tid: 13.05 – 13.10 
Föredragande:  
Pontus Düring, förvaltningschef 
 

2.  KPMG - Omfattande granskning av nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs 
verksamhet 
Dnr 2021/00085   
Tid: 13.10 – 13.25 
Föredragande:  
Pontus Düring, förvaltningschef 
 

3.  Tillsynsplan 2022 
Dnr 2022/00010   
Tid: 13.25 – 13.35  
Föredragande:  
Johan Hjortsberg, chef förbyggande avd 
 

4.  Motion från Johanna Johansson (SD) om att ta fram en säkerhetsutbildning för 
personal och elever på skolorna 
Dnr 2021/00086   
Tid: 13.35 – 13.45  
Föredragande:  
Pontus Düring, förvaltningschef 
 

5.  Remiss "Riktlinje för hållbar plastanvändning i Götene kommun" 
Dnr 2022/00007   
Tid: 15.30 – 15.35 
Föredragande:  
Pontus Düring, förvaltningschef 
 

6.  Anmälningsärenden  
Dnr 2022/00006   
Tid: kl 15.35 – 15.40 
Föredragande:  
Pontus Düring, förvaltningschef 
 

7.  Verksamhetsredovisning 2021 
Dnr 2021/00038   
Tid: 15.40 – 16.30 
Föredragande: 
Pontus Dûring, förvaltningschef 
Marianne Hjorth, ekonom 
Linda Jacobsson, controller 
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Ärenden 

8.  Redovisning Intern kontroll 2021  
Dnr 2020/00088   
Tid: 16.30 – 16.40 
Föredragande: 
Linda Jacobsson, controller 
 

9.  Information till nämnden 
Dnr 2022/00012   
Tid: 16.40 -17.10 
Föredragande: 
Pontus Düring, förvaltningschef 
Roger Almgren, räddningschef 
Johan Hjortsberg, chef förebyggande avd 
 
 

 

 

Dan Hovskär (KD) 

Ordförande 































Från: Funktionsbrevlåda Kommunstyrelsens kansli 
Skickat: den 20 december 2021 10:17 
Till: Funktionsbrevlåda Samhällsskydd Mellersta Skbg 
Kopia: Linda Karelid 
Ämne: VB: Revisionsrapport SMS 
Bifogade filer: Missiv Gr SMS.pdf; Slutlig Granskning SMS 2021.pdf 
 
Hej, 

 

Vidaresänder missiv och revisionsrapport till nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg.  

Nämndens svar till revisionen ska också anmälas i kommunfullmäktige och behöver därför skickas till 

kommunstyrelsens kansli. 

 

Med vänliga hälsningar, 
 
Sebastian Helin 
Kommunsekreterare 
sebastian.helin@falkoping.se  
0515-88 52 66 
 
Kansliavdelningen 
Kommunledningsförvaltningen 
Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9 
521 81 Falköping  
 
www.falkoping.se 

 

 
 
 
Så här behandlar Falköpings kommun dina  
personuppgifter www.falkoping.se/gdpr 

 

Från: Linda Karelid <linda.karelid@falkoping.se>  
Skickat: den 17 december 2021 08:20 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunstyrelsens kansli <kskansli@falkoping.se> 
Ämne: VB: Revisionsrapport SMS 
 
/ Linda 
 

Från: Bernstam, Viktoria <viktoria.bernstam@kpmg.se>  
Skickat: den 16 december 2021 19:38 
Till: Linda Karelid <linda.karelid@falkoping.se> 
Kopia: Sebastian Helin <sebastian.helin@falkoping.se> 
Ämne: Revisionsrapport SMS 
 
Hej Linda 
 
Bifogar en revisionsrapport med tillhörande missiv som ska till samhällsskyddsnämnden för yttrande och 
till fullmäktige i samverkanskommuner (Falköping, Götene, Skara och Tidaholm) för kännedom.  
Tacksam också om rapporten kan mailas till kommunstyrelsen eftersom även denna rapport hade ks 
presidium ett önskemål att få ta del av.  
 
Bästa hälsning 

mailto:sebastian.helin@falkoping.se
http://www.falkoping.se/
http://www.falkoping.se/gdpr
mailto:linda.karelid@falkoping.se
mailto:kskansli@falkoping.se
mailto:viktoria.bernstam@kpmg.se
mailto:linda.karelid@falkoping.se
mailto:sebastian.helin@falkoping.se


Viktoria 
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        Missiv 
 
Kommunrevisionen 

 

          
    2021-12-16 

 
    
   Till nämnden för samhällsskydd Mellersta Skaraborg för yttrande 
  
   Till kommunfullmäktige i samverkanskommunerna för kännedom 
 
 
 
 
 

 
 

 

Granskning av nämnden för samhällsskydd Mellersta Skaraborgs verksamhet 

På revisorernas uppdrag har KPMG genomfört en granskning av rubricerat område.  
Kommunens revisorer har behandlat och godkänt revisionsrapporten vid sammanträdet  
den 16 december 2021. 

Revisorerna överlämnar härmed revisionsrapporten till nämnden för yttrande med  
följande frågeställning:  
 

- Med avseende på den genomförda granskningen, vilka åtgärder avser ni att  
genomföra? 

 
 
Svaret ska vara revisorerna tillhanda senast den 25 februari 2022  
 
Granskningsrapport bifogas denna skrivelse. 
 
                                              

Lars Elinderson                                            Eva Eriksson             
Falköping                                                          Skara 
 
 
 
 
Jan-Olof Karlsson                           Örjan Persson 
Götene                                                       Tidaholm 
 

  

 
 



                                  

© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 
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1 Sammanfattning 
 
Vi har av revisorerna i Falköpings, Tidaholms, Skara och Götene kommuner fått i 
uppdrag att genomföra en granskning av nämnden för samhällsskydd Mellersta 
Skaraborgs verksamhet. Syftet med granskningen har varit att bedöma huruvida 
nämnden har säkerställt en ändamålsenlig ledning, styrning, uppföljning och kontroll av 
verksamheten. 
Vår sammanfattande bedömning är att nämnden till stor del säkerställt en 
ändamålsenlig ledning, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Vi har dock 
noterat några förbättringsområden.  
Genom vår granskning kan vi konstatera att nämnden har ett Handlingsprogram enligt 
Lag om skydd mot olyckor. Det avser dock perioden 2018–2019. Något uppdaterat 
handlingsprogram har vi inte tagit del av vilket vi anser är en brist. Emellertid arbetas det 
nu med en uppdatering av handlingsprogrammet med anledning av skärpta lagkrav. Vår 
bedömning är dock att Handlingsplan 2018-2019 innehåller de områden en 
handlingsplan bör omfatta men att en revidering är nödvändiga inte bara för att 
dateringen är felaktig utan även med anledning av förändrade lagkrav.  
Vår bedömning är att nämnden har tolkat mål och uppdrag från Falköpings kommuns 
kommunfullmäktige och brutit ner dessa kopplat till nämndens verksamhetsområden 
med undantag för mål två vilket enligt nämnden omfattas av övriga mål. Det finns 
framtagna kommunikativa indikatorer som är möjliga att mäta. De aktiviteter som 
verksamheten kommer arbeta med finns delvis redogjort för i text för respektive mål.  
Vidare är vår bedömning är att det finns en tydlig planering och uppföljning av 
verksamheten vad avser det operativa, förebyggande och tillsynsarbetet. Nämnden har 
säkerställt styrning av remiss- och tillsynsarbetet genom mål men gällande remissarbetet 
har vi inte tagit del av några dokumenterade rutiner. Vår bedömning är vidare att 
nämnden säkerställt former för uppföljning och återrapportering gällande 
tillsynshanteringen men att det saknas gällande remisshanteringen. Det förekommer 
dock uppföljning och återrapportering av remisser men någon dokumentation gällande 
hur detta ska ske och i vilken omfattning har vi inte tagit del av.  
Vi kan via vår granskning konstatera att nämnden har en fastställd internkontrollplan och 
med tillhörande risk- och väsentlighetsanalys. Resultatet från internkontrollen följs upp 
och rapporteras till nämnden tre gånger per år. Vår bedömning är att arbetet med 
internkontrollen genomförs ändamålsenligt men att arbetet kan förbättras ytterligare 
genom att involvera nämnden mer och gärna redan i arbetet med riskanalysen.  
Då nämnden inte haft problem med kompetensförsörjning tidigare saknas strategi för 
detta vilket vi anser bör arbetas fram då läget nu förändras på grund av skärpta lagkrav. 
rekommenderar vi nämnden att arbeta fram en strategi för kompetensförsörjning inom 
nämndens verksamhetsområden. Vår bedömning är att det finns riktlinjer för 
utbildningsinsatser och kompetensutveckling men att medarbetarna trots detta inte alltid 
erhåller erforderliga utbildningar. Ibland beror det på brist på utbildningsplatser som är 
bortom nämndens kontroll men ibland beror det på intern resursbrist. Vi anser att 
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nämnden bör säkerställa att interna förutsättningar finns för medarbetarna att gå de 
utbildningar som behövs för att upprätthålla lagstadgade kompetenskrav.  
Vi konstaterar att verksamheterna inom nämndens områden har påverkats av pandemin, 
främst till det negativa då utåtriktad verksamhet kraftigt minskats eller upphört helt.  
 
Nämndens delmål för mål 1 Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart samhälle:  att 
andelen brottsförebyggande insatser ska öka, att allmänhetens förmåga att förhindra och 
hantera oönskade händelser ska ökas samt att förebyggande insatser för barn- och unga 
ska genomföras styr verksamheterna mot att möta utmaningarna med ett allt hårdare 
samhällsklimat, vilket vi anser vi är bra. 
 Gällande de ekonomiska svårigheterna verksamheterna ställs inför i ljuset av de ökade 
lagkraven håller vi med verksamhetens företrädare om att detta är en stor utmaning som 
behöver hanteras.   
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi nämnden att:  

- att skyndsamt färdigställa den nya handlingsplanen  
- att arbeta fram dokumenterade riktlinjer/rutiner för hur arbetet med remisser ska 

genomföras och följas upp  
- att arbetet med intern kontroll förbättras genom att involvera nämnden mer och 

gärna redan i arbetet med riskanalysen  
- att arbeta fram en strategi för kompetensförsörjning för nämndens 

verksamhetsområden  
- att nämnden säkerställer att interna förutsättningar finns för medarbetarna att gå 

de utbildningar som behövs för att upprätthålla lagstadgade kompetenskrav  
- att säkerställa att verksamheten har tillräckliga resurser för att genomföra sina 

lagstadgade uppdrag.  
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2 Inledning 
Vi har av revisorerna i Falköpings, Tidaholms, Skara och Götene kommuner fått i 
uppdrag att genomföra en granskning av nämnden för samhällsskydd Mellersta 
Skaraborgs verksamhet. Då nämnden inte har varit föremål för granskning under  
flera år har revisorerna beslutat att genomföra en omfattande granskning som berör 
verksamheten i sin helhet. 
Nämnden för samhällsskydd Mellersta Skaraborg, (SMS) har samhällsskyddsansvaret 
för Falköping, Götene, Skara och Tidaholms kommuner, där kommunerna ingår i en 
gemensam nämnd. Falköping är värdkommun, vilket innebär att Falköpings kommun  
är anställningsmyndighet för personalen. 
Inom ramen för SMS:s uppgifter ingår att förebygga olyckor och begränsa skadorna när 
de inträffar. 
Alla kommuner ska ha en räddningstjänst. Med räddningstjänst avses i Lag (2003:778) 
om skydd mot olyckor, (LSO), de räddningsinsatser som staten eller kommunerna ska 
ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa 
skador på människor, egendom och miljön. Den kommunala räddningstjänsten omfattar 
till exempel brandbekämpning, trafikolyckor, vattendykning, storskalig 
oljebrandsläckning, skogsbrandsläckning och insatser vid kemikalieolyckor. Den 
kommunala räddningstjänsten har också ansvar för räddningstjänst till sjöss när det 
gäller hamnar, kanaler och strandlinjer. I en kommun ska det finnas en räddningschef. 
Räddningschefen ska ansvara för att räddningstjänsten är ändamålsenligt ordnad, (3 
kap, 16 §, LSO). 
I enlighet med 3 kap, kommunens skyldigheter, 3 §, (LSO), ska en kommun ha ett 
handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I programmet ska kommunen ange: 

- målen för verksamheten, 
- de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till 

räddningsinsatser, och 
- hur verksamheten är ordnad och hur den planeras. 

 
Vad avser handlingsprogram för räddningstjänstverksamheten ska kommunen 
ange: 

- målen för verksamheten, 
- de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till 

räddningsinsatser  
  och 

- beskrivning av kommunens förmåga 
 

Kommunen ska i programmet ange vilka resurser som finns för att upprätthålla 
förmågan. 
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Vidare när en räddningsinsats är avslutad ska kommunen se till att olyckan undersöks 
för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur 
insatsen har genomförts. 
Tillsyn enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) genomförs av kommuner 
och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Syftet med tillsynen är att 
kontrollera att verksamhetsutövare uppfyller krav som följer av LBE och de föreskrifter 
som meddelats med stöd av lagen. Vid behov kan tillsynen leda till beslut om åtgärder 
som syftar till att åstadkomma rättelse av verksamheten. Huvudregeln är att kommunen 
ansvarar för tillsyn av hantering av brandfarliga och explosiva varor för de verksamheter 
där kommunen har prövat tillståndet till hanteringen. 

2.1 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 
Syftet med granskningen är att bedöma huruvida nämnden har säkerställt en 
ändamålsenlig ledning, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. 
Rapporten har besvarat följande revisionsfrågor: 
 
Organisation 

- Hur är verksamheten organiserad? 
- Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning? 

 
Handlingsplaner enligt LSO 

- Finns aktuellt handlingsprogram för förebyggande verksamhet och 
handlingsprogram för räddningstjänst enligt LSO? 

- Finns aktuellt handlingsprogram för räddningstjänsten enligt LSO? 
- Har handlingsprogrammen följts upp? 
- Har nämnden en dokumenterad process för riskinventering och analys av 

risker? 
 

Mål & indikatorer 
- Har nämnden tolkat mål och uppdrag från fullmäktige och brutit ned dessa 

kopplad till nämndens verksamhetsområden? 
- Har nämnden utvecklat relevanta indikatorer och aktiviteter i förhållande till de 

övergripande målen? 
 

Uppföljning 
- Finns en tydlig planering och uppföljning av verksamheten vad avser det 

operativa, förebyggande och tillsynsarbetet? 
- Har nämnden säkerställt en styrning av remiss- och tillsynsarbetet genom mål, 

riktlinjer och dokumenterade rutiner? 
- Har nämnden säkerställt former för uppföljning och återrapportering  

av tillsyns- och remisshanteringen? 
 

Intern kontroll 
- Finns det en fastställd årlig internkontrollplan för uppföljning av den interna 

kontrollen? 
- Upprättas internkontrollplaner utifrån genomförda risk- och väsentlighets- 

analyser? 
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- Rapporteras resultat från arbetet med den interna kontrollen till nämnden? 
 

Kompetensförsörjning och utbildning 
- Har nämnden en strategi för kommande rekryteringsbehov och 

kompetensförsörjning? 
- Finns dokumenterade riktlinjer för utbildningsinsatser och kompetensutveckling 

av medarbetarna? 
- Erhåller medarbetarna erforderliga utbildningar inom samtliga uppdrags- 

områden i syfte att kunna fullgöra sina uppdrag? (tillsyn enl. LSO, LBE m.fl) 
- Erhålls utbildningar vad avser hantering av hotfulla situationer i samband med 

räddningsinsatser och tillsyn? 
 
Utmaningar & Ekonomi 

- Vilka effekter har pandemin haft på nämndens arbete (operativt, förebyggande, 
tillsyn)? 

- Vilka utmaningar står nämnden inför utifrån rådande samhällsförändringar och 
finns det någon strategi för hantering av utmaningarna? 

- Hur ser resursunderlaget ut för att möta rådande samt kommande utmaningar? 
- Erhåller nämnden kontinuerligt ekonomiska uppföljningsrapporter? (budget, 

resultat, prognos) 
 
Granskningen avser nämnden för samhällsskydd Mellersta Skaraborg. 

2.2 Revisionskriterier 
Vi har utgått från nedanstående revisionskriterier 

• Kommunallagen (2017:725) 

• Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 

• Lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) 

• Lokala styrdokument, policys och handlingsplaner 

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

- Dokumentstudier 
- Intervjuer med deltagare från nämndens presidium, förvaltningschef, 

räddningschef, utvecklingschef, förebyggandechef samt ekonom. 
Rapporten har faktakontrollerats av förvaltningschef.  

3 Resultat av granskningen 
3.1 Organisations och ansvarsfördelning 

Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg (SMS), har samhällsskyddsansvaret 
för Falköping, Götene, Skara och Tidaholms kommuner. Verksamheten ska i enlighet 
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med Lagen om skydd mot olyckor (LSO), 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. Nämnden ansvarar också för Falköpings kommuns 
verkstadsfunktion. Uppgifterna följer av Förordning om skydd mot olyckor (FSO) och 
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.  
 
Verksamheten leds av en förvaltningschef som till sin hjälp har en administrativ stab där 
ekonomi, personal och kanslifunktioner finns. Under förvaltningschefen finns även 
avdelningen Skydd och säkerhet som ansvar för arbetet enligt Lagen om kommuners 
och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap (LEH) i Falköping, Skara och Tidaholm1. Skydd och säkerhet ansvarar också 
för att upprätthålla kommunernas krishanteringssystem, säkerhetsskydd, internskydd 
samt kommunernas riskhantering. Under förvaltningschefen finns även en Verkstad som 
ansvarar för reparation och underhåll av fordon och annan kommunalteknisk utrustning 
för de kommuner som önskar och som ingår i nämndens verksamhet.  
 
Därutöver är nämndens verksamhet organiserad i tre avdelningar: 
-   Räddningstjänstavdelning 
-   Förebyggandeavdelning samt  
-   Stöd- och utvecklingsavdelning 
 
Räddningstjänstavdelningen ansvarar för den operativa räddningstjänstsverksamheten 
inom ramen för LSO (SFS 2003:778). Under området ligger driftansvaret för fastigheter, 
fordon samt materialförsörjning, drift- och serviceavtal. Övningsfält, lokalvård, 
beklädnad, Slangtvätt Skaraborg utförs av avdelningen. 
  

Förebyggandeavdelningen ansvarar för tillsyn, brandskyddskontroll, sotning och tillstånd 
för egensotning enligt LSO. Tillsyn och tillstånd sker enligt LBE. Därutöver lämnas 
yttrande till andra myndigheter, råd och anvisning till enskilda, föreningar, företag och 
myndighet.  
 

Stöd- och utvecklingsavdelning ansvar primärt för verksamhetens utveckling av 
samhällsskyddsuppdraget samt att ta fram nya metoder och arbetssätt för samverkan. 
Tyngdpunkten ligger i att skapa socialt hållbart samhälle genom samverkan med 
civilsamhället och tvärsektoriella förvaltnings-, organisations- och 
myndighetssamarbeten. Under stöd- och utvecklingsavdelning ligger även 
kommunsamordningscentralen (KSC) som på uppdrag av räddningschefen ska leda 
räddningstjänst vid rättningsinsatser, hantera larmen för de kommunala förvaltningarnas 
samt områdesbevaka i syfte att upprätthålla en samlad lägesbild enligt närhetsprincipen. 
Denna del av verksamheten är hårt knuten till kommunernas trygghetsarbete Effektiv 
samordning för trygghet (EST). De äldre kommuninvånarna erbjuds säkerhetsservice för 
att i första hand minska antalet fallolyckor, stärka brandskyddet och öka tryggheten i 
hemmiljö. Organisationen illustreras i figur nedan. 
 
 

 
1 Götene kommun har en egen säkerhetssamordnare.   
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Organisationsskiss Nämnden för samhällsskydd Mellersta Skaraborg 

 
Källa: Verksamhetsredovisning SMS 2020.  

3.1.1 Kommentarer och bedömning 
Vår bedömning är att organisationen är tydlig och att roller och ansvar är väl 
definierade.  
 

3.2 Handlingsplaner enligt LSO 
Iakttagelser 
Handlingsprogram enligt Lagen om Skydd mot Olyckor i Falköping, Götene, Skara och 
Tidaholm 2018-2019 finns antaget av samtliga kommuners fullmäktige under februari 
och mars 2018. Handlingsprogrammet beskriver Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 
(SMS) arbete enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) i kommunerna 
Falköping, Götene, Skara och Tidaholm. Programmet omfattar både kommunernas 
arbete med det förebyggande arbetet enligt 3 kap. 3§ LSO såväl som det 
skadeavhjälpande arbetet enligt 3 kap. 8§ LSO. 
 
Nytt Handlingsprogram enligt Lagen om Skydd mot Olyckor i Falköping, Götene, Skara 
och Tidaholms kommuner är under framtagande. Förvaltningens bedömning är att 
handlingsprogrammet kommer att vara klart för beslut om utskick på remiss i december 
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2021. Efter remissrundan genomförs eventuell revidering. Nämnden beslutar i februari 
2022 att överlämna till respektive fullmäktige i berörda kommuner för beslut 
förhoppningsvis senast i juni 2022.  
 
Handlingsprogrammet för förebyggande verksamhet innehåller målen för verksamheten, 
de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser samt 
hur verksamheten är ordnad och hur den planeras. Gällande 
räddningstjänstverksamheten anges målen för verksamheten, de risker för olyckor som 
finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser och en beskrivning av 
kommunens förmåga samt vilka resurser som finns för att upprätthålla förmågan. 

3.2.1 Kommentarer och bedömning 
Genom vår granskning kan vi konstatera att nämnden har ett Handlingsprogram enligt 
Lag om skydd mot olyckor. Det avser dock perioden 2018–2019. Något uppdaterat 
handlingsprogram har vi inte tagit del av. Emellertid arbetas det nu med en uppdatering 
av handlingsprogrammet med anledning av skärpta lagkrav. Vår bedömning är att 
Handlingsplan 2018-2019 innehåller de områden en handlingsplan bör omfatta men att 
en revidering är nödvändig inte bara för att dateringen är felaktig utan även med 
anledning av förändrade lagkrav. Vi rekommenderar nämnden att skyndsamt färdigställa 
den nya handlingsplanen.  

3.3 Mål & indikatorer 
Iakttagelser 
Enligt nämnden för Samhällskydd mellersta Skaraborgs verksamhetsplan för år 20212 
finns fyra mål där första målet lyder Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart samhälle. 
Kopplat till detta mål finns tre delmål med tillhörande indikatorer enligt nedan:  

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

1a) Beskrivning av genomförda aktiviteter och dess effekt. 
  

2) Allmänhetens förmåga att förhindra och hantera oönskade händelser ska ökas.  
2a) Antal individer som genomgått utbildningar.  
2b) Antal individer som nåtts genom rådgivning och information.  
2c) Antalet hushåll på landsbygd som nåtts med förebyggande insatser.  
2d) Antalet äldre som nåtts genom äldresäkerhetsservice. 

 
3) Förebyggande insatser för barn och unga ska genomföras i syfte att minimera 

riskerna att hamna i utanförskap.  
3a) Antalet deltagare i ungdomsverksamhet.  
3b) Antalet som nåtts genom konsekvenssamtal.  
3c) Antalet som nåtts genom brandmännens deltagande på 
lägerverksamheten.  

 
Andra målet lyder Skapa förutsättningar för ett attraktivare samhälle. Detta mål saknar 
delmål och således tillhörande indikatorer.  

 
2 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg, 2020-12-03 § 41 dnr 2020/00094 
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Tredje målet lyder Skapa förutsättningar ett näringsliv som utvecklas. Kopplat till detta 
mål finns två delmål med tillhörande indikatorer enligt nedan:  
 

1) Ha ett bra bemötande och hög tillgänglighet i kontakt med näringslivet. 
1a) Andel nöjda kunder enligt Sveriges kommuner och regioners (SKRs) 

näringslivsundersökning.   
2) Öka antalet tillsyner.  

2a) Beskrivning av arbetet för att öka antalet tillsyner.  
  

Fjärde målet lyder Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med 
en tillitsbaserad styrning. Kopplat till detta mål finns tre delmål med tillhörande 
indikatorer enligt nedan:  
 

1) 95 % av insatserna som lyder under LSO ska ske inom 20 minuter.  
1a) 95 % av insatserna som lyder under LSO ska ske inom 20 minuter. 
1b) Beskrivning av några valda insatsanalyser.  
 

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

2a) Utökning av de aktiviteter och tjänster som utförs av KSC3.  
 

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

3a) Månatlig mätning av verkstadens andel tid mot kund.  
  

 

3.3.1 Kommentarer och bedömning 
Vår bedömning är att nämnden har tolkat mål och uppdrag från Falköpings kommuns 
kommunfullmäktige och brutit ner dessa kopplat till nämndens verksamhetsområden 
med undantag för mål två. Utgångpunkten är målen som kommunfullmäktige i 
Falköpings kommun upprättat. Det finns framtagna kommunikativa indikatorer som är 
möjliga att mäta. De aktiviteter som verksamheten kommer arbeta med finns delvis 
redogjort för i text för respektive mål.  
 

3.4 Uppföljning 
Iakttagelse 
Enligt Handlingsplan SMS 2018-2019, Bilaga 2 ansvarar enheten myndighetsutövning 
för tillsyn av brandskyddet. SMS är också utsedd att vara tillståndsmyndighet enligt lagen 
om brandfarliga och explosiva varor, (LBE).  

 
3 Kommunsamordningscentral (KSC) 
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Enligt verksamhetsregistret Daedalos4 har nämnden 710 tillsynsobjekt enligt Lagen om 
skydd av olyckor (LSO) och 289 verksamheter enligt Lagen om brandfarliga och 
explosiva varor (LBE) med rekommenderad frist på 1-6 år.  
För den årliga planeringen av tillsynsverksamheten enligt lagen om skydd mot olyckor 
ska en verksamhetsplan utarbetas. Tillsynsplan för 2021 finns och har godkänts av 
nämnden 2020-12-03 §45. Enligt tillsynsplan kommer verksamheter med högre risk 
såsom större industrier att prioriteras under 2021. Totalt beräknas cirka 80 tillsyner att 
genomföras varar 55 enligt LSO och 25 enligt LBE. Enligt företrädare för verksamheten 
fanns en tillsynsskuld enligt det gamla regelverket och nu med utgångspunkt i skärpta 
föreskrifter kommer en genomgång att ske i syfte att ta fram tillsynsskulden. Enligt 
företrädare för verksamheten förekommer ingen direkt återrapportering av 
tillsynsskulden till nämnden däremot redovisas vissa genomförda tillsyner direkt till 
nämnden. Då det finns ett mål att tillsynerna ska öka, sker uppföljning av antal tillsyner 
både gällande LSO och LBE vid delårsrapport och i årsredovisningen.  Den operativa 
förmågan inom nämnden redogörs för i Handlingsplanen. Det framgår att SMS har fem 
ledningsnivåer som kan aktiveras vid en räddningsinsats. Nivåerna finns definierade och 
det är tydligt vem som ansvarar för vad. I handlingsplanen regleras också hur det 
efterföljande analysarbetet ska genomföras.  
Nämnden har enligt Handlingsplan 2018-2019 delegerat till tjänstemän för den 
förebyggande verksamheten följande uppgifter:  
 

 
 
Genom granskning av protokoll kan vi fastslå att det vid varje nämnd redovisas 
delegationsbeslut fattade med stöd av delegationsordningen. Dessutom finns stående 
punkten Information till nämnden. Där förvaltningschefen, räddningschefen, chef 
förebyggande avdelning samt utvecklingschefen informerar. Kortare anteckningar 
gällande informationerna protokollförs. Det informeras bland annat om tillsynsärenden, 
rapport från insatser, nyheter i verksamheterna, personalläget, svar på enklare remisser 
med mera. Större remisser hanteras av nämnden under egna beslutspunkter.  

3.4.1 Kommentarer och bedömning 
I dokumenten Handlingsplan samt Verksamhetsplan finns tydlig inriktning för nämndens 
verksamheter. Styrning av tillsynsarbetet sker via tillsynsplanen som nämnden årligen 
antar. Där framkommer inriktning på tillsyner samt omfattning. Återrapportering av antal 
tillsyner sker i delårsrapport och i årsredovisning. Vår bedömning är att det finns en tydlig 
planering och uppföljning av verksamheten vad avser det operativa, förebyggande och 

 
4 Daedalos är ett IT-stöd för räddningstjänst och hanterar operativa och administrativa ärenden.  
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tillsynsarbetet. Nämnden har säkerställt styrning av remiss- och tillsynsarbetet genom 
mål men gällande remissarbetet har vi inte tagit del av några dokumenterade rutiner.  
 

Vår bedömning är vidare att nämnden säkerställt former för uppföljning och 
återrapportering gällande tillsynshanteringen men att det saknas gällande 
remisshanteringen. Det förekommer dock uppföljning och återrapportering av remisser 
men någon dokumentation gällande hur detta ska ske och i vilken omfattning har vi inte 
tagit del av. Vi rekommenderar nämnden att arbeta fram dokumenterade riktlinjer/rutiner 
för hur arbetet med remisser ska genomföras och följas upp.  

3.5 Intern kontroll 
Iakttagelser 
Nämnden antar årligen en interkontrollplan där rutinen/kontrollpunktens namn 
framkommer tillsammans med en kort beskrivning. Risken beskrivs tillsammans med 
kontrollåtgärd och kontrollmetod. Kontrollmetoderna kan vara stickprov, 
medarbetarundersökning eller uppföljning på ledningsgrupp. Det framkommer också hur 
ofta kontrollerna ska ske samt vem som är ansvarig. Tjänstepersoner tillsammans med 
verksamhetsutvecklaren som har tagit fram en bruttolista som delges politiken vanligtvis 
i december året innan aktuellt år. Två till tre internkontrollmoment är centralt styrda 
därefter kompletterar nämnden med egna kontrollmoment.  
Idag är det internkontrollplanen mer en tjänstemannaprodukt även om nämnden har 
möjlighet att ändra/lägga till moment i samband med beslutet av internkontrollplanen. 
Ambitionen är dock enligt förvaltningschefen att involvera nämnden mer inför nästa års 
arbete med internkontrollplanen. Inför 2022 har en dokumenterad riskinventering 
genomförts innan beslut om internkontrollmoment för år 2022 fattas. 

3.5.1 Kommentarer och bedömning 
Vi kan via vår granskning konstatera att nämnden har en fastställd internkontrollplan och 
med tillhörande risk- och väsentlighetsanalys. Resultatet från internkontrollen följs upp 
och rapporteras till nämnden tre gånger per år. Vår bedömning är att arbetet med 
internkontrollen genomförs ändamålsenligt men att arbetet kan förbättras ytterligare 
genom att involvera nämnden mer och gärna redan i arbetet med riskanalysen. Vi vill 
framhålla att det är nämnden som ytterst ansvarar för den interna kontrollen.  
 

3.6 Kompetensförsörjning och utbildning 
Iakttagelser 
Vid intervjuerna framkommer att det inte varit några rekryteringsproblem gällande 
brandmän och att en anledning är att det är heltidstjänster som efterfrågats. Vid 
rekryteringar används en rekryteringsgrupp där även brandmän ingår. De skärpta 
reglerna på tillsynssidan kommer enligt förvaltningschefen innebära både ett ökat 
tillsynsarbete men också ett ökat administrativt arbete. Då det inte funnits några problem 
med kompetensförsörjning tidigare inom nämndens verksamheter saknas en strategi för 
kompetensförsörjning. På grund av de nya skärpta kompetenskraven finns enligt 
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företrädare för verksamheten risk att det blir svårare att få tag på brandingenjörer och 
medarbetare som arbetar med tillsyn.  
Bilaga 3 i Handlingsplanen 2018-2019 reglerar kompetenskraven för respektive nivå och 
uppdrag. Inom vissa områden är krav på utbildning styrt från arbetsmiljöverket vilket 
innebär att det finns riktlinjer/anvisningar. Det gäller till exempel användning av 
motorsåg, arbete på hög höjd, att köra fyrhjuling, rökdykning, arbete med kemikalier med 
mera. Inom flera områden utbildas egna instruktörer som sedan får utbilda 
medarbetarna. Den lagstyrda kompetensutvecklingen är enligt förvaltningschefen 
inplanerad men det kan vara svårt att få iväg personalen på utbildningarna. Det beror 
både på kostnaderna och tidsaspekten men också på platsbrist på utbildningarna.  Enligt 
förvaltningschefen klarar verksamheten en granskning av nuvarande kompetenskrav. 
De kommer dock inte klara kompetenskraven efter årsskiftet då de nya skärpta lagkraven 
gällande tillsyn enligt LSO och LBE träder i kraft. Bedömningen är att det kommer ta 
”några år” för att vara i fas gällande de skärpta kompetenskraven.  
Det finns en rutin för hot och våldssituationer men enligt förvaltningschefen har det inte 
genomförts utbildning i någon större omfattning på brandmannanivå. Insatsledare har 
däremot utbildats tillsammans med polisen. Enligt företrädare för verksamheten pågår 
det även omvärldsbevakning gällande terrorhot och det har genomförts utbildning i 
pågående dödligt våld.  
Personalens genomförda utbildningar noteras i ett verksamhetssystem. Certifieringar av 
medarbetare genomförs inom vissa områden. I de fall läkarundersökning krävs följs även 
detta upp.  

3.6.1 Kommentarer och bedömning 
Då nämnden inte haft problem med kompetensförsörjning saknas strategi för detta. Då 
lägen nu förändras på grund av skärpta lagkrav rekommenderar vi nämnden att arbeta 
fram en strategi för kompetensförsörjning inom nämndens verksamhetsområden.  
 

Vår bedömning är att det finns riktlinjer för utbildningsinsatser och kompetensutveckling 
men att medarbetarna trots detta inte alltid erhåller erforderliga utbildningar. Ibland beror 
det på brist på utbildningsplatser som är bortom nämndens kontroll men ibland beror det 
på intern resursbrist. Vi rekommenderar att nämnden säkerställer att interna 
förutsättningar finns för medarbetarna att gå de utbildningar som behövs för att 
upprätthålla lagstadgade kompetenskrav.  

3.7 Utmaningar och ekonomi 
Iakttagelser 
Vid intervjuerna framkommer att pandemin har påverkat verksamheterna i stor 
utsträckning, både i positiv och negativ riktning. Det har bland annat tvingat fram nya 
arbetssätt. Digitala möten och digitala utbildningar har varit positivt och verksamheterna 
har tagit stora steg i digitaliseringen men den utåtriktade verksamheten, både 
förebyggande arbete och tillsyn, har kraftigt minskat och till och med upphört inom vissa 
områden. Till exempel har inga studiebesök tagits emot och inga gruppträningar har 
genomförts. Vid intervjuerna framkommer att verksamheterna i samtliga kommuner har 
farit ganska förskonade av pandemin och ingen klustersmitta har förekommit på 
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arbetsplatserna. Inom verksamheterna genomfördes enligt förvaltningschefen 
egentester på den egna personalen redan i tidigt skede av pandemin.  
Inom det breda uppdraget där arbete med samhällsskydd genomförs känner personalen 
av samhällsförändringarna och ett allt hårdare klimat. Verksamheterna har enligt 
företrädare för verksamheten därför hög närvaro ute i samhället i syfte att vara 
förebyggande. Vid intervjuerna framkommer att brandmännen till exempel förlägger sina 
träningar ute i bostadsområden, brandmännen har även funnits närvarande vid en lite 
stökigare högstadieskola. Räddningstjänsten har även ett bra samarbete med 
hemtjänsten. De byter till exempel batterier till brandvarnare och hjälper till med att hänga 
upp gardiner för att undvika fallolyckor hos de äldre.  
Enligt nämndens verksamhetsrapport per 2021-08-31 uppgår nämndens budget till 32,9 
mkr för 2021. Nämndens resultat per sista augusti uppgår till 21,8 mkr vilket innebär att 
nämnden har förbrukat 66 % av årets budget. Helårsprognosen för året är ett underskott 
på 0,6 mkr.  Underskottet kommer från den gemensamma SMS-verksamheten. 
Underskottet fördelas enlig nedanstående tabell.  

 
Källa: SMS verksamhetsrapport per 2021-08-31, Dnr 221/38.  

De ekonomiska processerna fungerar enligt intervjuade företrädare för verksamheten så 
bra de kan givet fyra kommuner. När verksamheterna slogs samman gjordes en 
fördelning som fortfarande gäller, se nedanstående tabell. Indexering och folkmängdens 
förändring har dock påverkat kostnadsfördelningen kommunerna inbördes emellan. Tre 
kommuner fastställer budgeten i juni och en kommun i december vilket ger ekonomen 
vissa problem och lite merarbete.  Det fungerar dock.   
Fördelningsmodell av SMS kostnader uppdaterad utifrån folkmängd per 30/6 2020.  

 
Källa: Budget 2021 och Verksamhetsplan 2021-2023 dnr 2020/00094.  
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Förvaltningen har en ekonom på 50 procent. Enligt ekonomen har det under senaste 
åren funnits ett effektiviseringstryck på 1-2% årligen vilket är svårt i denna typ av 
verksamhet. Det är inte alltid möjligt att vidta succesiva åtgärder utan det måste ske i 
trappsteg.  
 

Både ekonom och förvaltningschef anser att det behövs en mer långsiktig process. Nu 
inför de skärpta lagkraven som kommer innebära ökade arbetsinsatser har förvaltningen 
äskat om mer pengar. Det har dock avslagits. Ekonomin är en stor utmaning och ett stort 
arbete görs enligt företrädare för verksamheten för att öka intäkterna för att på så sätt 
klara budgeten. Ekonomin lyfts vid varje nämnd. Vid intervjuer med politiska företrädare 
framkommer att de är mycket nöjda med de ekonomiska rapporterna. De anser att de 
känner sig trygga i de uppföljningar de får och utöver uppföljningar erhåller nämnden 
också övrig relevant information som bedöms vara av värde.  
 De ekonomiska processerna följer Falköpings kommuns tidplaner och årshjul.  

3.7.1 Kommentarer och bedömning 
Vi konstaterar att verksamheterna inom nämndens områden har påverkats av pandemin, 
främst till det negativa då utåtriktad verksamhet kraftigt minskats eller upphört helt. 
Nämndens delmål för mål 1 Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart samhälle:  att 
andelen brottsförebyggande insatser ska öka, att allmänhetens förmåga att förhindra och 
hantera oönskade händelser ska ökas samt att förebyggande insatser för barn- och unga 
ska genomföras styr verksamheterna mot att möta utmaningarna med ett allt hårdare 
samhällsklimat vilket vi anser vi är bra. Gällande de ekonomiska svårigheterna 
verksamheterna ställs inför i ljuset av de ökade lagkraven håller vi med verksamhetens 
företrädare om att detta är en stor utmaning. Vi rekommenderar nämnden att säkerställa 
att verksamheten har tillräckliga resurser för att genomföra sina obligatoriska uppdrag.  

4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning är att nämnden till stor del säkerställt en ändamålsenlig 
ledning, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Vi har dock noterat några 
förbättringsområden.  
Vi konstaterar att nämnden har ett Handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor. 
Det avser dock perioden 2018–2019. Vår bedömning är vidare att nämnden säkerställt 
former för uppföljning och återrapportering gällande tillsynshanteringen men att det 
saknas gällande remisshanteringen. Det förekommer dock uppföljning och 
återrapportering av remisser men någon dokumentation gällande hur detta ska ske och 
i vilken omfattning har vi inte tagit del av.  
Vår bedömning är vidare att arbetet med internkontrollen genomförs ändamålsenligt men 
att arbetet kan förbättras ytterligare genom att involvera nämnden mer och gärna redan 
i arbetet med riskanalysen. 
 
Vi konstaterat att det finns riktlinjer för utbildningsinsatser och kompetensutveckling men 
att medarbetarna trots detta inte alltid erhåller erforderliga utbildningar. Ibland beror det 
på brist på utbildningsplatser som är bortom nämndens kontroll men ibland beror det på 
intern resursbrist. Vi anser att nämnden bör säkerställa att interna förutsättningar finns 
för medarbetarna att gå de utbildningar som behövs för att upprätthålla lagstadgade 
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kompetenskrav.  
 
Gällande de ekonomiska svårigheterna verksamheterna ställs inför i ljuset av de ökade 
lagkraven håller vi med verksamhetens företrädare om att detta är en stor utmaning som 
behöver hanteras.   

4.1 Rekommendationer  
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi nämnden:  

- att skyndsamt färdigställa den nya handlingsplanen  
- att arbeta fram dokumenterade riktlinjer/rutiner för hur arbetet med remisser ska 

genomföras och följas upp  
- att arbetet med intern kontroll förbättras genom att involvera nämnden mer och 

gärna redan i arbetet med riskanalysen  
- att arbeta fram en strategi för kompetensförsörjning för nämndens 

verksamhetsområden  
- att nämnden säkerställer att interna förutsättningar finns för medarbetarna att gå 

de utbildningar som behövs för att upprätthålla lagstadgade kompetenskrav  
- att säkerställa att verksamheten har tillräckliga resurser för att genomföra sina 

lagstadgade uppdrag.  
 

KPMG AB 

 
Eva Henriksson      Viktoria Bernstam   
Certifierad kommunal revisor    Certifierad kommunal revisor 
 



Från: Funktionsbrevlåda Kommunstyrelsens kansli 
Skickat: den 20 december 2021 10:17 
Till: Funktionsbrevlåda Samhällsskydd Mellersta Skbg 
Kopia: Linda Karelid 
Ämne: VB: Revisionsrapport SMS 
Bifogade filer: Missiv Gr SMS.pdf; Slutlig Granskning SMS 2021.pdf 
 
Hej, 

 

Vidaresänder missiv och revisionsrapport till nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg.  

Nämndens svar till revisionen ska också anmälas i kommunfullmäktige och behöver därför skickas till 

kommunstyrelsens kansli. 

 

Med vänliga hälsningar, 
 
Sebastian Helin 
Kommunsekreterare 
sebastian.helin@falkoping.se  
0515-88 52 66 
 
Kansliavdelningen 
Kommunledningsförvaltningen 
Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9 
521 81 Falköping  
 
www.falkoping.se 

 

 
 
 
Så här behandlar Falköpings kommun dina  
personuppgifter www.falkoping.se/gdpr 

 

Från: Linda Karelid <linda.karelid@falkoping.se>  
Skickat: den 17 december 2021 08:20 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunstyrelsens kansli <kskansli@falkoping.se> 
Ämne: VB: Revisionsrapport SMS 
 
/ Linda 
 

Från: Bernstam, Viktoria <viktoria.bernstam@kpmg.se>  
Skickat: den 16 december 2021 19:38 
Till: Linda Karelid <linda.karelid@falkoping.se> 
Kopia: Sebastian Helin <sebastian.helin@falkoping.se> 
Ämne: Revisionsrapport SMS 
 
Hej Linda 
 
Bifogar en revisionsrapport med tillhörande missiv som ska till samhällsskyddsnämnden för yttrande och 
till fullmäktige i samverkanskommuner (Falköping, Götene, Skara och Tidaholm) för kännedom.  
Tacksam också om rapporten kan mailas till kommunstyrelsen eftersom även denna rapport hade ks 
presidium ett önskemål att få ta del av.  
 
Bästa hälsning 

mailto:sebastian.helin@falkoping.se
http://www.falkoping.se/
http://www.falkoping.se/gdpr
mailto:linda.karelid@falkoping.se
mailto:kskansli@falkoping.se
mailto:viktoria.bernstam@kpmg.se
mailto:linda.karelid@falkoping.se
mailto:sebastian.helin@falkoping.se


Viktoria 
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Från: Sebastian Helin 
Skickat: den 20 december 2021 13:48 
Till: gotene.kommun@gotene.se; skara.kommun@skara.se; 

tidaholms.kommun@tidaholm.se 
Kopia: Funktionsbrevlåda Samhällsskydd Mellersta Skbg; Bernstam, Viktoria; Linda 

Karelid 
Ämne: Missiv & revisionsrapport för Nämnden för samhällsskydd mellersta 

Skaraborg 
Bifogade filer: Missiv Gr SMS.pdf; Slutlig Granskning SMS 2021.pdf 
 
Hej, 

 

Vidaresänder missiv och revisionsrapport från kommunrevisionen till Nämnden för samhällsskydd 

mellersta Skaraborg.  

 

Med vänliga hälsningar, 
 
Sebastian Helin 
Kommunsekreterare 
sebastian.helin@falkoping.se  
0515-88 52 66 
 
Kansliavdelningen 
Kommunledningsförvaltningen 
Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9 
521 81 Falköping  
 
www.falkoping.se 

 

 
 
 
Så här behandlar Falköpings kommun dina  
personuppgifter www.falkoping.se/gdpr 

mailto:sebastian.helin@falkoping.se
http://www.falkoping.se/
http://www.falkoping.se/gdpr


Från: Ska Skara Kommun Kommunstyrelsen <skara.kommun@skara.se> 
Skickat: den 20 december 2021 16:25 
Till: Funktionsbrevlåda Samhällsskydd Mellersta Skbg 
Ämne: VB: Missiv & revisionsrapport för Nämnden för samhällsskydd mellersta 

Skaraborg 
Bifogade filer: Missiv Gr SMS.pdf; Slutlig Granskning SMS 2021.pdf 
 
  
  

Från: Sebastian Helin [mailto:sebastian.helin@falkoping.se]  
Skickat: den 20 december 2021 13:48 
Till: Got Götene kommun <gotene.kommun@gotene.se>; Ska Skara Kommun Kommunstyrelsen 
<skara.kommun@skara.se>; tidaholms.kommun@tidaholm.se 
Kopia: Funktionsbrevlåda Samhällsskydd Mellersta Skbg <samhallsskydd@falkoping.se>; Bernstam, 
Viktoria <viktoria.bernstam@kpmg.se>; Linda Karelid <linda.karelid@falkoping.se> 
Ämne: Missiv & revisionsrapport för Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg 

  

  

VARNING: Detta e-postmeddelande är skickat från en extern avsändare. Klicka ej på bifogade länkar eller 

dokument om du inte  litar på avsändaren och kan bekräfta att meddelandet är säkert! 

  

Hej, 
  
Vidaresänder missiv och revisionsrapport från kommunrevisionen till Nämnden för samhällsskydd 

mellersta Skaraborg.  
  
Med vänliga hälsningar, 
  
Sebastian Helin 
Kommunsekreterare 
sebastian.helin@falkoping.se  
0515-88 52 66 
  
Kansliavdelningen 
Kommunledningsförvaltningen 
Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9 
521 81 Falköping  
 
www.falkoping.se 
  

 
  
  
Så här behandlar Falköpings kommun dina  
personuppgifter www.falkoping.se/gdpr 
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 Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg 

KPMG - Omfattande granskning av nämnden för 
Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs verksamhet 

Förslag till beslut 

1 Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg tar till sig revisionens 

rekommendationer 

2 Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg lägger 

granskningsrapporten till handlingarna        

Sammanfattning  

 Syftet med granskningen är att bedöma huruvida nämnden har säkerställt en 

ändamålsenlig ledning, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.  

Rapporten har besvarat revisionsfrågor inom följande områden:  

 Organisation 

 Handlingsplaner enligt LSO 

 Mål & indikatorer 

 Uppföljning 

 Intern kontroll 

 Kompetensförsörjning och utbildning 

 Utmaningar & Ekonomi  

 

Revisorernas sammanfattande bedömning är att nämnden till stor del 

säkerställt en ändamålsenlig ledning, styrning, uppföljning och kontroll av 

verksamheten. De har dock noterat några förbättringsområden.   

Bakgrund 

På revisorernas uppdrag har KPMG genomfört en granskning av rubricerat 

område. Kommunens revisorer har behandlat och godkänt revisionsrapporten 

vid sammanträdet den 16 december 2021.  
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Revisorerna överlämnar härmed revisionsrapporten till nämnden för yttrande 

med följande frågeställning: 

- Med avseende på den genomförda granskningen, vilka åtgärder avser ni att 

genomföra?  

Svaret ska vara revisorerna tillhanda senast den 25 februari 2022 

Förvaltningens bedömning 

De förbättringsområden som identifieras är blandat politiska- och 

tjänstemannaområden.  

De rekommendationer nämnden fick är: 

- att skyndsamt färdigställa den nya handlingsplanen  

Nämndens svar: Handlingsprogram för 2022 är utskickat på lagstadgad 

remiss. Bedöms färdigställas Kv2 2022. Detta på grund av sena föreskrifter 

från tillsynsmyndighet, MSB, samt att samtliga KF skall anta nytt HP. 

 

- att arbeta fram dokumenterade riktlinjer/rutiner för hur arbetet med 

remisser ska genomföras och följas upp  

Nämndens svar: Kommer arbetas in i förvaltningens pågående arbete med 

sammanställning och revidering av rutiner.  

 

- att arbetet med intern kontroll förbättras genom att involvera nämnden mer 

och gärna redan i arbetet med riskanalysen  

Nämndens svar: Diskussion är påbörjad och inför nästa mandatperiod 

kommer kvalitetsstrategen ta fram internkontrollpunkter och 

riskinventeringen samlat med ledningsgrupp och politik. 

 

- att arbeta fram en strategi för kompetensförsörjning för nämndens 

verksamhetsområden  

Nämndens svar: Rekryteringsgrupp med representanter från brandmän och 

styrkeledare har arbetat fram en rekryteringsrutin. Operativ chef tillsammans 

med utvecklingsområde utbildning ser över och kvalitetssäkrar 

internutbildning/övning samt uppföljning av vidareutbildning. En stor 

begränsning är kostnad för utbildning då personal som genomför utbildning 

även renderar i vikariekostnad.  

 

- att nämnden säkerställer att interna förutsättningar finns för medarbetarna 

att gå de utbildningar som behövs för att upprätthålla lagstadgade 

kompetenskrav  

Nämndens svar: Ett ”årshjul” för de övningar som krävs är under 

upprättande för att rulla utbildning på ett så kostnadseffektivt sätt som 

möjligt. Alla får inte utbildningen varje år. 

 

- att säkerställa att verksamheten har tillräckliga resurser för att genomföra 

sina lagstadgade uppdrag.   

Nämndens svar: Samtliga politiker har ett ansvar att kommunicera med 

respektive kommun om nya/tillkommande krav samt behov inför respektive 

budgetarbete. 
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Finansiering 

Kostnad för att nå upp till önskat läge är svåruppskattat men genomförd 

analys enbart på ökade lagkrav enligt LSO är 2-3 heltidstjänster på 

tillsynsverksamheten samt 350 000 – 600 000 kr för utökade utbildningskrav 

nytt ledningssystem.    

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport - Omfattande granskning av nämnden för samhällsskydd 

Mellersta Skaraborgs verksamhet   

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande SMS 2021/00085     

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen Falköpings kommun 

Kommunstyrelsen Skara kommun 

Kommunstyrelsen Tidaholms kommun 

Kommunstyrelsen Götene kommun 

Kommunrevisionen 

 

 

 

Pontus Düring 

Förvaltningschef 



 

Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskaps författningssamling 

 

1 
 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
föreskrifter och allmänna råd om hur kommunen ska 
planera och utföra sin tillsyn enligt lagen (2003:778) 
om skydd mot olyckor; 

beslutade den 9 november 2021. 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med 
stöd av 5 kap. 2 a § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor1, och 
beslutar följande allmänna råd. 

Tillämpningsområde 

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om hur kommunen ska 
planera och utföra sin tillsyn enligt 5 kap. 1 § lagen (2003:778) om skydd 
mot olyckor (LSO).  
 
Dessa föreskrifter omfattar inte kommunens skyldighet att utföra 
brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 § LSO. 

Planering av tillsynsverksamheten 

2 § Kommunens planering av tillsynen av byggnader och anläggningar, 
var den ska ske och hur ofta, ska göras med utgångspunkt i riskerna vid en 
brand eller annan olycka och med beaktande av om tillsyn är en effektiv 
förebyggande åtgärd. 
 
Kommunen ska vid sin prioritering av tillsyn särskilt beakta om de som 
vistas i byggnaden eller anläggningen kan förväntas ha god lokalkännedom 
samt om de är inlåsta eller vistas där av plikt. 

Allmänna råd 

Följande kriterier bör vara vägledande vid prioriteringen: 
1. Frekvensen av bränder eller andra olyckor är hög. 
2. En brand eller annan olycka medför stor risk för människors liv och 

hälsa. 
3. En brand kan innebära stora ekonomiska kostnader eller större 

påfrestning på samhället. 
4. En brand eller annan olycka kan innebära stora skador på miljön. 

___________________________________________________________________________ 
1 Förordningen senast ändrad genom SFS 2020:883. 

Utgivare: Anna Asp, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
ISSN 2000-1886 
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5. En brand kan innebära allvarliga skador på kulturhistoriska värden. 
 

Med plikt avses av samhället ålagd plikt, exempelvis värnplikt och skolplikt. 
 

3 § I bilagan till dessa föreskrifter anges sådana byggnader och andra 
anläggningar för vilka riskerna vid brand generellt sett är stora. Kommunen 
ska ha en planering för tillsynen av de byggnader och anläggningar som 
omfattas av bilagan.  
 
Utöver de byggnader och anläggningar som omfattas av bilagan ska 
kommunen utifrån sin kunskap om lokala förhållanden även identifiera och 
ha en planering för tillsynen av andra byggnader och anläggningar där 
tillsyn ska genomföras. 
 
Kommunen ska också ha en planering för de anläggningar som omfattas av 
skyldigheterna i 2 kap. 4 § LSO. 
 
4 § Kommunens planering av tillsynen ska innehålla en förteckning över  

1. de byggnader och andra anläggningar i kommunen som omfattas av 
bilagan, och 

2.  de byggnader och andra anläggningar som identifierats enligt 3 § 
andra och tredje stycket. 

Allmänna råd 

Flera byggnader eller andra anläggningar i direkt anslutning till varandra får i 
förteckningen upptas som en om de har samma ägare och det finns stark 
koppling mellan den verksamhet som bedrivs i dem. 
 

5 § Kommunens bedömning av hur ofta tillsyn ska ske av de byggnader 
och andra anläggningar som anges i förteckningen enligt 4 § ska 
dokumenteras.  
 
Vid bedömningen av hur ofta tillsyn ska ske ska hänsyn tas till kommunens 
kunskap om de enskilda byggnaderna och anläggningarna.  
 
Om kommunens bedömning enligt första stycket är att tillsyn ska 
genomföras mer sällan än var sjätte år eller inte alls, ska skälen för detta 
dokumenteras. 

Allmänna råd 

Vid bedömningen kan exempelvis brandskyddets komplexitet och sårbarhet 
vägas in. 
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Kommunen bör för en- och tvåfamiljshus som har kulturhistoriska värden 
överväga om andra förebyggande åtgärder än tillsyn är tillräckliga. 

Sådan kunskap som avses i andra stycket kan exempelvis komma från tidigare 
tillsyn. 
 

6 § Kommunens planering av tillsynen ska också ta hänsyn till behovet 
av att kunna utföra tillsyn som behövs i enskilda fall exempelvis efter en 
olycka eller då kommunen på annat sätt fått kännedom om brister i 
brandskyddet eller brister i utrustning för livräddning vid andra olyckor än 
brand. 
 
7 § Efter en räddningsinsats ska kommunen bedöma om det finns behov 
av att genomföra tillsyn vid de byggnader eller andra anläggningar som 
omfattats av insatsen. 
 
8 § Kommunen ska ha ett dokumenterat arbetssätt för hur kraven i 3-7 §§ 
i dessa föreskrifter uppfylls.  

Tillsynens utförande 

9 § Vid tillsyn av den enskildes skyldigheter enligt 2 kap. 2 § LSO, ska 
kommunen skaffa sig kunskap om den byggnad eller anläggning som är 
föremål för tillsynen och den verksamhet som bedrivs där. Utifrån denna 
kunskap ska kommunen bedöma vilka olycksförlopp som kan leda till 
människors död eller andra allvarliga skador på hälsa, egendom eller miljö.  

Allmänna råd 

I byggnader och andra anläggningar som omfattas av bilagan kan tillsynen 
begränsas till de delar som innehåller sådan verksamhet som framgår av 
bilagan, samt övriga delar som har direkt betydelse för brandsäkerheten i denna 
verksamhet.  
 

10 § Kommunen ska anpassa sin tillsyn av den enskildes skyldigheter 
enligt 2 kap. 2 § LSO efter vad som identifierats i 9 §. Vid sin tillsyn ska 
kommunen kontrollera relevanta tekniska och organisatoriska aspekter av  

1. möjligheten till utrymning, 
2. skyddet mot brands uppkomst, 
3. skyddet mot brandspridning inom byggnad, 
4. skyddet mot brandspridning mellan byggnader, och 
5. möjligheten till räddningsinsats. 

 
Vid bedömningen av hur omfattande och ingående tillsynen ska vara ska 
kommunen använda kunskap och erfarenhet från tidigare tillsyn eller annan 
verksamhet för att förebygga olyckor. 
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Tillsynen ska innehålla besök på plats i byggnaden eller anläggningen om 
det inte är obehövligt. 
 
11 § Om kommunen beslutar om föreläggande mot den enskilde ska 
kommunen följa upp att kraven i beslutet följs. 
 
12 § Den som ansvarar för tillsynen ska vid behov genomföra samråd med 
kommunala förvaltningar eller statliga myndigheter innan beslut om 
föreläggande fattas. Samrådet syftar till att undvika att förelägga om 
åtgärder som står i strid med annan lagstiftning. 

Allmänna råd 

För byggnader skyddade enligt kulturmiljölagen (1988:950) sker samrådet med 
länsstyrelsen och för byggnader skyddade enligt förordningen (2013:558) om 
statliga byggnadsminnen sker samrådet med Riksantikvarieämbetet. 
 

______________ 
 
Denna författning träder i kraft den 1 juli 2022. 
 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
 
 
CAMILLA ASP 
 
 
 

 Per Karlsson 
 Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande 
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Bilaga: Byggnader och andra anläggningar för vilka 
riskerna vid brand är stora 

Verksamheter där personer inte kan förväntas utrymma 
självständigt  

1. Byggnad med inrättning där det bedrivs vård eller omsorg för personer 
som har hjälpbehov vid utrymning i händelse av brand. Med vård och 
omsorg avses verksamhet som bedrivs enligt hälso- och sjukvårdslagen 
(2017:30), socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade. Verksamhet som bedrivs i vanliga 
bostäder omfattas inte. 

2. Byggnader med verksamhet där personer är inlåsta ständigt eller under 
viss tid. Verksamhet som avses är exempelvis fängelser, häkten, 
migrationsverkets förvar och viss psykiatrisk vård.  

Skolväsendet 

3. Byggnad där det bedrivs verksamhet som enligt skollagen (2010:800) 
ingår i skolväsendet, undantaget kommunal vuxenutbildning. Även omsorg 
under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds omfattas (helg-
/nattomsorg). 

Tillfällig övernattning och vissa gemensamhetsboenden  

4. Byggnad där det bedrivs verksamhet som kräver tillstånd enligt lagen 
(1966:742) om hotell- och pensionatrörelse om byggnaden har platser för 
minst 9 gäster eller har minst 5 gästrum. Byggnad där utrymning sker i 
markplan och direkt till det fria från varje gästrum/lägenhet omfattas inte. 

5. Byggnad för elevhem eller förläggningar om byggnaden har platser för 
fler än 50 personer eller har fler än 25 förläggningsrum. Med förläggning 
avses exempelvis boende för totalförsvarspliktiga eller asylsökande, som 
inte är vanlig bostad. 

6. Byggnad där det bedrivs hem för vård eller boende (HVB) enligt 
socialtjänstlagen. 

Större samling av människor som inte kan förväntas ha 
god lokalkännedom 

7. Byggnad med publik samlingslokal där det vistas fler än 150 personer. 
8. Byggnad där verksamhet bedrivs som har stadigvarande 

serveringstillstånd för servering av alkohol efter klockan 23 och där det 
vistas fler än 50 personer. 

9. Anläggningar, där det finns platser för fler än 1 000 personer helt eller 
delvis under tak. Anläggningar som omfattas är exempelvis idrottsplatser. 
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Byggnader med kulturhistoriska värden  

10. Byggnader som är byggnadsminnen enligt 3 kap. kulturmiljölagen 
(1988:950) eller kyrkobyggnader som omfattas av 4 kap. 3-4 §§ samma lag.  

11. Byggnader som är statliga byggnadsminnen enligt förordningen 
(2013:558) om statliga byggnadsminnen.  

Byggnader där egendom tillhörande museer förvaras 

12. Byggnader där samlingar förvaras som tillhör statliga eller regionala 
museer som omfattas av museilagen (2017:563). 

Byggnader och andra anläggningar vars utformning ställer 
särskilda krav på det byggnadstekniska brandskyddets 
tillförlitlighet  

13. Byggnader med fler än 16 våningar ovan mark. 
14. Väg-, järnvägs- och tunnelbanetunnlar som är längre än 500 meter 

samt plattformsrum och stationer för resandeutbyte under mark. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beställningsadress: 
Norstedts Juridik, 106 47 Stockholm  
Telefon: 08-657 95 00 
E-post: order@forlagssystem.se 
Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer 
Beställningsnummer: 19121-08 



 

Samhällsskyddsförvaltningen 

 

Johan Hjortsberg  0515-885803      johan.hjortsberg@falkoping.se  

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg   Midfalegatan 4   521 41 Falköping   Telefon 0515-88 58 00 

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 212000-1744 
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 Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg 

Tillsynsplan 2022 

Förslag till beslut 

1. Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg godkänner 

tillsynsplanen för 2022.  

2. Fr.o.m. 2023 kommer förvaltningen att presentera sin årsplanering 

för nämnden istället för en tillsynsplan.   

 

Bakgrund 

Den 18 november 2021 beslutade Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap om föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2021:8) om hur 

kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt lag om skydd mot 

olyckor. 

Dokumenterat arbetssätt 

I föreskriften finns inget krav att kommunen ska ha en tillsynsplan istället 

anges i 8 § att kommunen ska ha ett dokumenterat arbetssätt för hur kraven i 

3 – 7 §§ uppfylls. Det innebär att kommunen, utöver att uppfylla själva 

skyldigheten i de aktuella paragraferna, även ska dokumentera hur de gör 

det. Det innebär att det ska finnas bland annat dokumenterade arbetssätt för 

rutiner, processbeskrivningar och delegeringar, dessa ska ge svar på: Vad ska 

göras när? På vilket sätt och av vem? Det finns inget krav på att arbetssätten 

ska finnas samlade i ett dokument utan de kan finnas där de passar in i 

kommunens sätt att styra verksamheten. 

Planering av tillsynen 

Kommunen ska enligt föreskriften även ha en planering för tillsynen av vissa 

byggnader och anläggningar. Att ha en planering innebär att flera saker bör 

värderas. Utöver skyldigheterna att ha dem förtecknade och bedöma hur ofta 

tillsyn ska göras, bör planeringen av tillsyn på enskild byggnad eller 

anläggning omfatta följande: 

 

1.  Vilken kompetens som behövs för att göra tillsynen. 
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2.  Vilken typ av tillsyn som behövs. Kommunens utförande av tillsynen 

kan variera beroende på typ av byggnad/anläggning men också variera 

över tid på en och sammabyggnad/anläggning. 

3. Behov av samverkan med andra myndigheter i samband med tillsyn 

Detta innebär att behövs en planering av både tillsynsverksamheten i stort 

och en planering för tillsynen av enskilda byggnader och andra anläggningar. 

Summan av planeringen för byggnader och anläggningar utgör ramen som 

kommunens tillsynsverksamhet behöver planeras utifrån. 

2021 

Även under 2021 har pandemin inneburit att tillsynsarbetet inte har kunnat 

utföras helt enligt plan. För att arbetet skulle kunna hållas igång utvecklades 

ett arbetssätt med digitala tillsyner som i korthet innebär att tillsynen delas 

upp i två delar. I del 1 (digital) granskas ritningsunderlag och 

verksamheterna får presentera hur de jobbar med det systematiska 

brandskyddsarbetet och del 2 är ett platsbesök. Arbetssättet har fungerat över 

förväntan och bör även i fortsättningen kunna vara en del av tillsynsarbetet. 

Tillsynsplan för 2022 

Under året kommer till att början med läggas ner stor tid att uppfylla tillsyns 

föreskriften krav gällande dokumenterat arbetssätt och planering av 

tillsynsverksamheten. Ett arbete har startats upp med att gå igenom befintligt 

register för en första bedömning om verksamheten ska omfattas av tillsyn 

eller ej. Kontroll ska även göras med andra register för kontroll om vilka 

verksamheter som saknas i befintligt register. Arbete kommer även att göras 

på att dokumentera arbetssätten så föreskriftens krav uppfylls. Utifrån 

resultatet av detta arbete kommer det att fastställas det årliga behovet av 

tillsyner. Dessa utökade administrativa krav kommer under 2022 innebära att 

tid tas från själva tillsynsarbetet. 

 

Prioriterade områden 

Under 2022 kommer framförallt förskolor och skolor prioriteras i 

tillsynsarbetet. I andra hand prioriteras verksamheter för tillfällig 

övernattning där personer kan förväntas ha sämre lokalkännedom såsom 

hotell/vandrarhem. Det arbete som startats upp med att stärka brandskyddet 

på särskilda boenden kommer att fortsätta under året. 

Badplatser 

Tillsyn ska göras på samtliga kommunala badplatser, samt på vissa andra 

badplatser. Tillsyn görs på livräddningsutrustning, samt okulär besiktning av 

området. Denna tillsyn debiteras inte. Genomförs under våren av 

tjänstgörande insatsledare 

Händelsebaserad tillsyn 

Denna tillsyn planeras inte utan uppstår vid de händelser som inträffar under 

året. Indata till dessa tillsyner kan vara: 

• Förhållanden som uppmärksammas vid hembesök 

• Insatser vi gjort där förhållanden som kräver ett myndighetsbesök. 
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• Förhållanden som kommit till vår kännedom via allmänheten eller på 

annat sätt.  

Denna typ av tillsyn är ett krav enligt föreskrift att kommunen ska ha 

kapacitet  att genomföra med kort varsel. 

Involvera utryckande personal i tillsynsarbetet 

Ett arbete kommer att startas upp under året för att utbilda utryckande 

personal i tillsynsarbetet. Tanken är att dessa personer ska kunna genomföra 

tillsyner på mindre komplicerade verksamheter såsom restauranger med 

alkoholtillstånd och i flerfamiljshus s.k. trapphustillsyn. I och med detta ökas 

kompetensen inom det byggnadstekniska brandskyddet samtidigt kan 

orientering på plats ske. Idag sker inga tillsyner på flerfamiljshus annat än 

vid påpekande om brister.  

Antal tillsyner 

Totalt beräknas cirka 80 tillsyner att genomföras varav 65 st. enligt lag om 

skydd mot olyckor och 15 st. enligt lag om brandfarliga och explosiva varor. 

 Förvaltningens bedömning 

-  

Finansiering 

-  

 

Beslutsunderlag 

MSBFS 2021:8      

 

Beslutet skickas till 

- 

 

Johan Hjortsberg 

Chef förebyggande avdelning 

 



 
 

 

 
Motion - Säkerhetsutbildning 

 
 

Vår personal och våra barns trygghet är oerhört viktigt för oss i Sverigedemokraterna. 
Vi måste ligga steget före och vara förberedda ifall något händer. 

Man läser ofta om så kallade ”skoldåd”, där en ensam (oftast) gärningsman går in på en 
förskola/skola och vill skada/döda så många som möjligt. 

Om något skulle hända på en förskola/skola i Falköpings kommun så vill vi att man ska vara så 
förberedd som man kan vara, på vad man bör göra i en sådan situation. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: 
 

Att: Barn- och utbildningsförvaltningen ska, utöver brandövningar, ta fram en specifik 
säkerhetsutbildning med övning för personal och elever hur de ska agera vid tillbud om 

personer med ont uppsåt tar sig in på skolområdet. 
 
 

Sverigedemokraterna Falköping 
Johanna Johansson 



 

 
 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-29 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 119 Dnr 2021/00514  

Motion från Johanna Johansson (SD) om att ta fram en 
säkerhetsutbildning för personal och elever på 
skolorna 

Kommunfullmäktiges beslut 

1  Kommunfullmäktige remitterar motionen om att ta fram en 

säkerhetsutbildning för personal och elever på skolorna till 

kommunstyrelsen för yttrande.  

Bakgrund 

Johanna Johansson (SD) har väckt en motion om att ta fram en 

säkerhetsutbildning för personal och elever på skolorna. Av motionen 

framgår följande. 

"Vår personal och våra barns trygghet är oerhört viktigt för oss i 

Sverigedemokraterna. 

Vi måste ligga steget före och vara förberedda ifall något händer. 

Man läser ofta om så kallade ”skoldåd”, där en ensam (oftast) gärningsman 

går in på en förskola/skola och vill skada/döda så många som möjligt. 

Om något skulle hända på en förskola/skola i Falköpings kommun så vill vi 

att man ska vara så förberedd som man kan vara, på vad man bör göra i en 

sådan situation. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: 

Att: Barn- och utbildningsförvaltningen ska, utöver brandövningar, ta fram 

en specifik säkerhetsutbildning med övning för personal och elever hur de 

ska agera vid tillbud om personer med ont uppsåt tar sig in på skolområdet." 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            



Signerat dokument

För underskrift

Signerad 
text:

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

(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: Remittering om motion om säkerhetsutbildning.pdf
Storlek: 54842 byte
Hashvärde SHA256: 
70fcf62be85afbca3b7e4f895895f05e458cfcb44d908cebebd3891670041988

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

Signerat av 1:
ADAM JOHANSSON
Signerat med BankID 2021-12-27 11:37 Ref: 4d0689b1-b230-4173-8124-0ffd48ddbb7f
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DELEGATIONSBESLUT 1 (1) 

2021-12-22 

KS 2021/00514  
 

 

 

 
 

 Kommunstyrelsen 

Remittering av motion från Johanna Johansson (SD) 
om att ta fram en säkerhetsutbildning för personal och 
elever på skolorna 

Delegationsbeslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att motionen remitteras till barn- och 

utbildningsnämnden och nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg 

för yttrande senast den 31 mars 2022. Nämnderna bör sambereda yttrandena.   

Delegationsbeslut enligt  

Beslutet fattas med stöd av delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen § 

6.13, antagna 2021-02-10, § 17. Enligt bestämmelserna har ordföranden 

delegation att besluta om remittering av motioner med angivande av direktiv 

och tidsangivelser. 

Beslutet ska skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg  

 

 

 

Adam Johansson (M) 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Samhällsskyddsförvaltningen 

 

Pontus Düring   Förvaltningschef      pontus.during@falkoping.se  
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2022-02-03 

SMS 2021/00086  
 

 

 

 
 

 Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg 

Motion från Johanna Johansson (SD) om att ta fram en 
säkerhetsutbildning för personal och elever på 
skolorna 

Förslag till beslut 

1 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg avslår yrkan om att ta 

fram specifik säkerhetsutbildning för personal och elever.        

Sammanfattning  

En gemensam motion har ställts till Barn och Utbildningsförvaltningen och 

Samhällsskyddsförvaltningen om att: Barn- och utbildningsförvaltningen 

ska, utöver brandövningar, ta fram en specifik säkerhetsutbildning med 

övning för personal och elever hur de ska agera vid tillbud om personer med 

ont uppsåt tar sig in på skolområdet. 

      

Bakgrund 

Motion – Säkerhetsutbildning, Johanna Johansson SD 

Vår personal och våra barns trygghet är oerhört viktigt för oss i 

Sverigedemokraterna. 

Vi måste ligga steget före och vara förberedda ifall något händer. 

Man läser ofta om så kallade ”skoldåd”, där en ensam (oftast) gärningsman 

går in på en förskola/skola och vill skada/döda så många som möjligt. 

Om något skulle hända på en förskola/skola i Falköpings kommun så vill vi 

att man ska vara så förberedd som man kan vara, på vad man bör göra i en 

sådan situation. 

Förvaltningens bedömning 

Det ligger redan idag i skolans uppdrag att tillse att krisplaner finns för 

rådande hotbild. 

Vi, SMS, stöttar redan i dag med framtagande utav krisplaner och de 

innehåller både utrymning samt inrymning och är specifika för respektive 

skolverksamhet och hotbildsanalys. 
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Skolan skall även systematiskt öva på och hålla planen aktuell- Yrkan 

medför således i sig inget nytt. 

  

Finansiering 

NIL  

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande  SMS 2021/00086     

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen Falköpings kommun 

Kommunstyrelsen Skara kommun 

Kommunstyrelsen Tidaholms kommun 

Kommunstyrelsen Götene kommun 

Barn och utbildningsförvaltningen Falköpings kommun 

 

 

Pontus Düring 

Förvaltningschef 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-01-12 

 
 

Justerare Utdragsbestyrkande  
    

 

§ 9 Diarienummer KSK 2021/760 

Riktlinje för hållbar plastanvändning i Götene kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet återremitteras för synpunkter från verksamheterna, nämnderna och bolagen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade i slutet av 2020 att en handlingsplan för hållbar plastanvändning i 
Götene kommun skulle utarbetas. Verksamheten fick i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram 
ett förslag på någon form av handlingsprogram för minimering av spridning av mikroplaster 
utifrån diskussioner vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 september 2020.  

Naturvårdsverkets Färdplan för hållbar plastanvändning lanserades i början av maj 2021, lite 
senare än väntat. Utifrån denna färdplans intentioner utarbetades Riktlinjer för Hållbar 
plastanvändning i Götene kommun.  

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande) 
Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras för synpunkter från verksamheterna, nämnderna 
och bolagen. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-15 § 373 

Tjänsteskrivelse, Mikael Lundgren, 2021-11-30 

Kommunstyrelsens beslut dnr 2020/180 

Naturvårdsverkets Färdplan för hållbar utveckling 

Götene kommuns Klimat och miljöpolitiska program 

Beslutet ska skickas till 
Unnar Kristmannsson, samhällsbyggnadschef 

Mikael Lundgren, kommunutvecklare 

Verksamheterna, nämnderna och bolagen 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 
2021-12-15 

 
 

Justerare Utdragsbestyrkande  
    

 

§ 373 Diarienummer KSK 2021/760 

Riktlinje för hållbar plastanvändning i Götene kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

Riktlinjer för Hållbar plastanvändning i Götene kommun antas.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade i slutet av 2020 att en handlingsplan för hållbar plastanvändning i 
Götene kommun skulle utarbetas. Verksamheten fick i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram 
ett förslag på någon form av handlingsprogram för minimering av spridning av mikroplaster 
utifrån diskussioner vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 september 2020.  

Naturvårdsverkets Färdplan för hållbar plastanvändning lanserades i början av maj 2021, lite 
senare än väntat. Utifrån denna färdplans intentioner utarbetades Riktlinjer för Hållbar 
plastanvändning i Götene kommun.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Mikael Lundgren, 2021-11-30 

Kommunstyrelsens beslut dnr 2020/180 

Naturvårdsverkets Färdplan för hållbar utveckling 

Götene kommuns Klimat och miljöpolitiska program 

Beslutet ska skickas till 
Unnar Kristmannsson, samhällsbyggnadschef 

Mikael Lundgren, kommunutvecklare 



Från: kommunstyrelsen@gotene.se 
Skickat: den 19 januari 2022 16:57 
Till: Funktionsbrevlåda Samhällsskydd Mellersta Skbg 
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1 Inledning 
 

Klimat och miljöpolitiska programmet tar sin utgångspunkt i Götene kommuns gällande 
översiktsplan samt lagar och styrdokument som är av betydelse för programområdet. Genom 
klimat och miljöpolitiska programmet beskrivs den politiska styrningen av vad Götene kommun 
ska uppnå inom detta område under tidsperioden 2019-2024. Klimat och miljöpolitiska 
programmet är utarbetat av Kommunstyrelsen och antogs av kommunfullmäktige den 29 april, 
2019. Klimat och miljöpolitiska programmet ska vara ett för berörda verksamheter känt och 
tydligt redskap för målstyrning. Det politiska programmet ska vara ett värdefullt arbetsredskap 
för verksamhetsplanering, genomförande, utvärdering, analys och utveckling.  

 

1.1 Hållbar utveckling 
 

Detta politiska program tar hänsyn till en samhällelig hållbar utveckling - att främja en 
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och 
långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.  

Hållbar utveckling handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och övriga ekosystems 
produktionsförmåga och att minska den negativa påverkan på naturen och människors hälsa.  

Hållbarheten gäller tre olika dimensioner:  

• Social hållbarhet, som handlar om att sträva mot ett samhälle där grundläggande 
mänskliga rättigheter uppfylls. 

• Miljömässig hållbarhet, som handlar om att hushålla med mänskliga och materiella 
resurser på lång sikt. 

• Ekonomisk hållbarhet, som handlar om att motverka fattigdom, och att alla ska ha råd 
att tillgodose sina grundläggande behov i relation till jordklotets ändliga resurser, det vill 
säga en ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser för den 
ekologiska eller sociala hållbarheten.  

 

1.2 Vår vision 
 

Bo i Götene – lev i världen är Götene kommuns vision. Den ger uttryck för viljan att skapa 
goda miljöer för boende och arbete samtidigt som den pekar på vikten av att utveckla fysiska, 
kulturella och virtuella förbindelser med omvärlden. 

 

 

1.3 För-dig-perspektivet – vår gemensamma värdegrund 
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Vår värdegrund kallas För-dig-perspektivet. För-dig-perspektivet beskriver hur personer som 
bor i, besöker eller verkar i kommunen ska vara i centrum för kommunens beslut och 
handlingar. Personen ska uppleva ett bemötande som: 

• Stärker din Förmåga 
• Tror på Öppenhet 
• Respekterar dig 
• Din Delaktighet är viktig 
• Sätter Individen i centrum 
• Skapar Glädje   

 

1.4 Kommunens strategiska mål och indikatorer 
 

Det politiska programmet tar hänsyn till kommunens strategiska mål; Strategiska mål är politiskt 
prioriterade mål för mandatperioden. De strategiska målen är utvalda för att de är viktiga och 
kräver förbättring för att nå visionen. Kommunfullmäktige fastställer kommunövergripande 
strategiska mål.  

Till de strategiska målen kopplas indikatorer. Indikatorerna beskriver vilket resultat man vill 
uppnå och används i uppföljningen av hur väl målen har uppnåtts.  

Kommunfullmäktiges nuvarande strategiska mål är: 

• Götene kommun är en klimat- och miljömedveten kommun. 
• Götene kommun är ett tillgängligt samhälle för alla. 
• Götene kommun arbetar för en hållbar tillväxt som gör att människor vill bo och verka 

här. 
• Götene kommun är en attraktiv arbetsgivare med tydligt ledarskap och stolta 

medarbetare. 
• Götene kommun har ett socioekonomiskt perspektiv som främjar barns och unga 

vuxnas hälsa och det friska åldrandet. 
• Götene kommuns medborgare har inflytande och delaktighet och får ett bemötande av 

högsta klass. 
• Götene kommun stödjer en god folkhälsoutveckling och förbättrad livskvalitet för 

kommunens invånare genom förebyggande och hälsofrämjande insatser i samverkan.  
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2 Nulägesbeskrivning 
 

Götene kommuns huvudsakliga syfte inom klimat och miljöområdet är att erbjuda våra 
kommuninvånare en hållbar livsmiljö. Götene kommuns klimat- och miljöpolitiska program 
har som syfte att: 

• Redovisa den politiska viljeinriktning som vägleder kommunens verksamheter till ett 
långsiktigt och målmedvetet klimat- och miljöarbete.  

• Synliggöra Götene kommuns relation till Sveriges miljömål och till Västra Götalands 
regionala arbete för hållbar utveckling och klimatanpassning. 

 

2.1 Verksamhetens organisering och arbetsinnehåll 
 

Utöver kommunstyrelsens övergripande ansvarsområde för klimat och miljö har samtliga 
nämnder ansvar inom området. En särskild energi- och klimatplan antogs av 
kommunfullmäktige 25 februari 2013. 

 

Kommunens verksamheter 

De kommunala verksamheter som i första hand omfattas av Klimat- och miljöpolitiska 
programmet är verksamheterna barnomsorg och skola, energi- och klimatrådgivning, fastighet, 
kostenheten, samhällsbyggnad, upphandling och de kommunala bolagen Götene Vatten & 
Värme AB och AB GöteneBostäder. Övriga kommunala verksamheter ska agera på ett hållbart 
sätt i sin vardagsverksamhet och samverka med ovannämnda aktörer när så behövs.  

 

Barnomsorg och skola 

Götene kommun arbetar för att skapa trygga, säkra och utvecklande skolmiljöer, där barn och 
elever står i fokus. I alla tätorter finns det förskola och skola upp till årskurs 6. I Götene tätort 
finns en 7-9 skola. För kommunens grundskolor finns närhet till skolskogar som används både 
för naturlek och till ämneslärande. 

 

Energi- och klimatrådgivning 

2017 etablerades ett samarbete mellan fem kommuner efter förändrade regler för finansiering 
för energi- och klimatrådgivningen. Rådgivningen är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende 
tjänst som riktar sig till hushåll, företag, bostadsrättsföreningar och organisationer. Rådgivning kan 
ske via telefon, e-post eller personligt besök. 

 

Fastighetsförvaltning – Service och Teknik Skara-Götene 
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Kommunens fastighetsförvaltning har sedan ett antal år arbetat mot de målsättningar som anges 
av kommunens strategi för energieffektivisering som antogs av kommunfullmäktige 2011. Där 
anges framförallt att målet är att effektivisera fastigheternas energianvändning så att användningen 
av värme och el minskar med 20 % från utgångsåret 2009 till år 2020. 

 

Kostenheten i Götene-Skara kommun 

Götene och Skara kommuner har en gemensam kost och lokalvårdsorganisation. Denna 
organisation ingår i förvaltningen för Service & Teknik, Skara kommun. Kostenheten i Skara-
Götene satsar på klimatsmart mat och fortsätter arbetet med miljömässig hållbar utveckling. 
Kostenheten vill genom hållbara vanor vara ett föredöme som stärker normer och värderingar.  

 

Samhällsbyggnadsenheten 

Götene kommuns samhällsbyggnadsenhet ansvarar för en mängd verksamhetsinriktningar som 
berör klimat- och miljöområdet. Enheten arbetar med översiktlig planering av mark- och 
vattenområden och framtida exploatering. Enhetens bygglovshandläggare hanterar 
bygglovsärenden som söks hos kommunens miljö- och bygglovnämnd. Tjänstemän på enheten 
ser till att kommunens skogar bedrivs som ett hållbart skogsbruk där en särskild skogsbruksplan 
har utarbetats som stöd för den årliga skogsskötseln. Samhällsbyggnadsenheter anordnar 
upplåtelser av jordbruksarrende på kommunal mark när jorden upplåts till brukande mot 
ersättning. 

 

Sektor omsorg 

Sektor omsorg arbetar aktivt med det strategiska målet att Götene kommun ska vara en klimat- 
och miljömedveten kommun. För att kommunen ska vara en förebild och minska 
klimatpåverkan och göra luften renare inriktar vi oss på att öka andelen miljöklassade leasingbilar, 
leasa in el-bilar, köpa in el-cyklar samt öka cyklandet i verksamheten. 

 

Upphandling 

Kommunerna Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara har en gemensam 
upphandlingsenhet som ligger i Lidköping. De sköter samordning och ledning av 
upphandlingsverksamheten i de sex kommunerna och administrerar övergripande 
upphandlingsärenden. Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar kommunens 
upphandling av varor, tjänster samt bygg- och anläggningsentreprenader och uppmuntrar till 
användning av upphandlingskriterier såsom klimatpåverkan och social miljömässig hållbarhet.  

 

AB GöteneBostäder  
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Bolaget har till huvudföremål för sin verksamhet att svara för bostadsförsörjning inom Götene 
kommun jämte att förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med 
bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar. Götenebostäder har som 
målsättning att främja miljöarbetet inom bolaget. 

 

Götene Vatten och Värme AB 

Götene Vatten och Värme AB (GVV) har tre verksamhetsområden: Fjärrvärme, renhållning och 
vatten och & avlopp. All verksamhet i Götene Vatten & Värme AB är finansierad via avgifter på 
de produkter och tjänster som bolaget säljer. Inga skatteintäkter går till bolagets verksamhet. 

 

Sammanställning över kommunala verksamheter och dess huvudsakliga påverkan på Sveriges 
miljökvalitetsmål.  

 

 

 

 

  

 

 

2.2 Omvärldsanalys 
 

Lagstiftning 

Miljömål
Barnomsorg 

och skola

Energi- och 

klimatrådgivning

Service- och 

teknik
Kost

Samhälls-

byggnad
Omsorg Upphandling

Götene Vatten & 

Värme AB

AB Götene-

bostäder

Begränsad klimatpåverkan X X X X X X X X X

Frisk luft X X X X X

Bara naturlig försurning

Giftfri miljö X X X X X X X X

Ingen övergödning X X

Levande sjöar och vattendrag X X
Grundvatten av god kvalitet X
Myllrande  våtmarker X X

Levande skogar X X X
Ett rikt odlingslandskap X X X X

God bebyggd miljö X X X X X X X X
Ett rikt växt- och djurliv X X
Levande kust och skärgård X
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Miljöbalken trädde i kraft 1 januari 1999. Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar 
utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och 
god miljö. Många bestämmelser som ingick i tidigare miljölagstiftning har fått en vidare 
tillämpning i och med miljöbalken. Flera lagar är kopplade till miljöbalken, till exempel 
skogsvårdslagen, luftfartslagen och väglagen. Kopplingen innebär att lagen hänvisar till 
bestämmelser i miljöbalken, som ska tillämpas vid prövningar och bedömningar enligt lagen. 
Under 2017 beslutade riksdagen om nya klimatmål och en ny klimatlag. Klimatlagen ser till att 
regeringens klimatpolitik utgår ifrån klimatmålen och bestämmer hur arbetet ska bedrivas.  

När en kommun upprättar eller ändrar en plan eller ett program, som krävs i lag eller annan 
författning, skall myndigheten eller kommunen göra en miljöbedömning av planen, 
programmet eller ändringen, om dess genomförande kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen eller 
programmet så att en hållbar utveckling främjas. 

 

Ekonomiska faktorer, cirkulär ekonomi 

Ofta förknippas begreppet cirkulär ekonomi med klimat och miljöinsatser. Cirkulär ekonomi 
är ett uttryck för ekonomiska modeller för affärsmöjligheter där cirkulära kretslopp i ett företag, 
samhälle eller en organisation används snarare än linjära processer som hittills har varit 
dominerande. Cirkulär ekonomi är inspirerat av naturens kretslopp. Strävan är att avfall inte ska 
existera utan ses som en råvara. Därför designas produkterna så att de är lätta att återvinna. 
Biologiskt material ska kunna komposteras, och övrigt material designas så att det går att: 

- återanvändas 
- materialåtervinnas 
- energiutvinnas 

 

Affärsmodeller i en cirkulär ekonomi bidrar till att resurser används effektivt och mängden 
restprodukter som inte kan återanvändas blir minimal.  

Kännetecken för en cirkulär ekonomi är att:  

- olika verksamheter integreras med varandra för att dra nytta av varandras 
restprodukter och restenergi. 

- flera produktionsprocesser kombineras i samma värdekedja, olika  
produktionsprocesser tar tillvara varandras restmaterial. 

- den drivs av förnybar energi och bygger på cirkulära tillgångar som biobaserade, 
förnybara och återvinningsbara material. 

- tjänster och funktioner (leasing) används istället för produkter. 
- grönare och effektivare produkter används (ekodesign). 
- man förlänger livscykeln genom reparation, uppgradering och återförsäljning. 
- man möjliggör gemensamt brukande och ägande av produkter så att de utnyttjas 

i högre grad. 
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Många av de problemområden som identifierats i Cirkulär Ekonomi och EU:s Färdplan för ett 
resurseffektivt Europa hanteras inom det svenska miljömålssystemet. Färdplanen har en 
tydligare koppling till ekonomi och stärkt konkurrenskraft. 

 

Utmaningar och trender 

 

Klimatförändringar som påverkar Götene kommun 

I SMHI:s rapport gällande framtidens klimat i Västra Götaland (utkom 2015) förutspås ännu 
större förändrade nederbördsförhållanden, ökade dygnstemperaturer, förhöjda vattennivåer, 
ökad risk för ras och skred och mer frekventa extrema vädersituationer. En hel del av dessa 
klimatförändringar har redan skett i Götene kommun. Götene kommun behöver därför öka 
beredskapen och klargöra hur klimatförändringar och väderrelaterade händelser kan hanteras i 
tid med effektiva insatser och inom möjliga ekonomiska ramar. 

Det handlar främst om anpassning av naturliga eller mänskliga system till en faktisk eller 
förväntad förändring i klimatet. Merparten av dessa anpassningar behöver ske i bebyggda 
områden eller vid infrastruktur som vägar och vid vattenflöden där exempelvis skyfall och 
erosion kan få en kraftig påverkan. 

Under 2017 utkom SMHI:s rapport gällande beräkningar för Vänerns vattennivåer, tappningar, 
vattentemperaturer och is i Vänern. 

De tydligaste förändringarna i Vänern och Göta älv i ett framtida klimat beräknas bli att: 

• Det blir vanligare med låga nivåer i Vänern (sommartid). 
• Det blir vanligare med höga nivåer i Vänern (vintertid). 
• Det blir vanligare med låga tappningar i Göta älv (antal dagar per år). 
• Det blir vanligare med höga tappningar i Göta älv (antal dagar per år). 
• Det blir högre vattentemperaturer. 
• Det blir kortare perioder med is. 

Klimatanpassningsinsatser och åtgärder på läns-, mellankommunal- och kommunal nivå bör 
prioriteras utifrån kommunspecifika bedömningar. Detta för att kvalitetssäkra och lokalanpassa 
de åtgärder som utförs. Vissa åtgärder kan vara av löpande karaktär medan andra kan 
genomföras i projektform. De åtgärder som sker bör även ta hänsyn till gällande 
miljökvalitetsmål i Sverige. På det sättet kan genomförda åtgärder även förbättra kommunens 
totala miljöarbete. 

 

2.3 Politiska viljeinriktningar Globalt, inom EU, Sverige eller         
Västra Götaland som berör Götene kommuns klimat- och 
miljöpolitiska program. 

 

Globala målen och Agenda 2030 
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De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de 
mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor 
samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen är 
integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: de 
ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. De globala målen antogs av världens stats- och 
regeringschefer vid FN:s toppmöte i New York, den 25 september 2015. Med sina 17 mål och 
169 delmål är det den mest ambitiösa agenda för hållbar utveckling som någonsin har antagits. 
Fram till år 2030 ska den leda världen mot en fredlig och hållbar utveckling.  

Ett exempel på hur de globala kan bli levande lokalt är genom Biosfärområdet 
Vänerskärgården med Kinnekulle. Tillsammans med Lidköping och Mariestads kommuner 
verkar Götene kommun som modellområde för hållbar samhällsutveckling. Det innebär i 
praktiken att vi är en plats där olika metoder för hållbar utveckling kan testas i verkliga 
sammanhang. Insatserna ska främja naturvård, samhällsutveckling, forskning och utbildning. 

 

Sveriges klimat- och nationella miljömål 

De nationella miljömålen består av tre slags mål. Generationsmålet, miljökvalitetsmålen och 
etappmålen. Ett generationsmål anger inriktningen för en samhällsomställning som behöver ske 
inom en generation för att nå miljökvalitetsmålen. Miljökvalitetsmål anger det tillstånd i den 
svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Etappmål anger steg på vägen till generationsmålet 
och miljökvalitetsmålen. Ett viktigt syfte med generationsmålet, miljökvalitetsmålen och 
etappmålen är att de ska vara vägledande för allas miljöarbete, såväl för regeringen som för 
myndigheter och övriga aktörer som exempelvis Sveriges kommuner. Generationsmålet anger 
den allmänna inriktningen på miljöarbetet. Generationsmålet innebär att förutsättningarna för 
att lösa miljöproblemen ska nås inom en generation efter att systemet infördes år 1999. I 
regeringens proposition 2000/01:130 "Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategier" 
preciserades att generationsmålet skulle vara uppfyllt år 2020. 

Miljöpolitiken ska fokusera på att: 

o Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och deras 
förmåga att långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad. 

o Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och 
nyttjas hållbart.  

o Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som 
miljöns positiva inverkan på människors hälsa främjas.  

o Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen.  
o En god hushållning sker med naturresurserna.  
o Andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv med 

minimal påverkan på miljön.   
o Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och 

hälsoproblem som möjligt. 
 

Sveriges 16 miljökvalitetsmål 
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Sveriges Miljökvalitetsmål beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda 
till. Preciseringarna för de 16 miljökvalitetsmålen förtydligar målen och används i det löpande 
uppföljningsarbetet. Miljökvalitetsmålen följs upp med en rapport varje år och en fördjupad 
utvärdering en gång per mandatperiod till regeringen. 

Respektive myndighet ansvarar för uppföljningen av sina miljökvalitetsmål. Naturvårdsverket 
sammanställer sedan uppföljningarna och lämnar en samlad redovisning till regeringen. De 16 
miljökvalitetsmålen i Sverige är: 

 

Måluppfyllelsen för Sveriges 16 miljömål kommer inte att nås 2020 

Endast Sveriges miljökvalitetsmål Säker strålmiljö och Skyddande ozonskikt kommer att 
uppnås eller vara nära att uppnås till år 2020. Övriga 14 mål kommer troligtvis inte att nås. 
Därför har Sveriges regering och ansvariga statliga myndigheter under 2017-2018 gjort många 
insatser för att snabba upp åtgärdsarbetet. De åtgärder och styrmedel som nu är på plats i 
Sverige räcker inte för att nå riksdagens mål. De globala växthusgasutsläppen fortsätter att öka, 
trots att kraftfulla utsläppsminskningar i stället behövs. 

 

Etappmålen för generations- och miljökvalitetsmålen  

Etappmålen ska underlätta möjligheterna att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. 28 
etappmål har antagits av regeringen för miljökvalitetsmålet De 28 etappmålen är fördelade inom 
dessa fem områden: Begränsad klimatpåverkan, avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen och 
luftföroreningar. 
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Etappmålen identifierar en önskad samhällsomställning. De är steg på vägen för att nå 
generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. De visar vad Sverige kan göra och 
tydliggör var insatser bör sättas in. Etappmålen anger inte önskade tillstånd för miljön eftersom 
de läggs fast i miljökvalitetsmålen med preciseringar.  

 

Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen tog under 2017 fram ett 
dokument kallat ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”. Dokumentet redovisar regionala 
prioriteringar, fokusområden, möjliga åtgärder/satsningar för att nå det regionala målet om ett 
fossiloberoende samhälle senast år 2030. Länsstyrelsen i Västra Götaland och Västra 
Götalandsregionen (VGR) kommer arbeta utifrån fyra olika fokusområden: 

Fokusområde 1  Hållbara transporter 

Fokusområde 2 Klimatsmart och hälsosam mat 

Fokusområde 3 Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster 

Fokusområde 4 Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler 

Götene kommun kommer ta hänsyn till regionens arbete och fastslagna fokusområden och 
använda dessa i det lokala arbetet med att lokalt ställa om till en fossiloberoende kommun. 

Åtta myndigheter tillsammans med länsstyrelserna ansvarar för att följa upp och utvärdera 
arbetet med miljömålen. Naturvårdverket ansvarar för att samordna om hur myndigheterna 
arbetar med miljömålen. För varje mål har riksdagen bestämt hur målet ska vara. Inom alla mål 
granskas tillståndet i miljön. Samhällets insats analyseras där olika åtgärder granskas för att se 
vilka olika åtgärder en viss effekt kan få på miljön. Den analysen ligger sedan till grund för hur 
målet kan nås. 

 

 

 

 

 

 

 

Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland 2017-2020 

Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland är ett regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 
2017–2020. Programmet är framtaget av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i samverkan med 
Västra Götalandsregionen. Syftet med åtgärdsprogrammet är att vägleda och stödja 
prioriteringar samt stimulera till en ökad samverkan i det lokala och regionala miljöarbetet. 
Åtgärdsprogrammet fokuserar på fyra utmaningar för Västra Götaland: 
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• Minskad klimatpåverkan och ren luft 
• Hållbar användning av vattenmiljöer 
• Hållbart brukande av skog och odlingslandskap 
• God boendemiljö och hållbar konsumtion 

 

Inom varje utmaning finns åtgärder för lokala och regionala aktörer i Västra Götaland för att nå 
de regionala miljömålen. Kommunerna, Västra Götalandsregionen, universitet och högskolor, 
näringsliv, markägare, ideella organisationer, Skogsstyrelsen, Trafikverket och Länsstyrelsen är 
några viktiga aktörer för genomförandet. 

Syftet med åtgärdsprogrammet är att det ska vägleda och stödja prioriteringar samt stimulera till 
en ökad samverkan i det lokala och regionala miljöarbetet. Flera åtgärder grundar sig på lagkrav 
medan andra åtgärder till större del är frivilliga. Under programmets period stödjer 
Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Västra Götalandsregionen arbetet genom att bidra till 
samverkan, följa upp åtgärderna och sprida goda exempel. Programmet innehåller 46 nya 
åtgärder som aktörerna kan åta sig att arbeta med.  
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3 Politiska mål och indikatorer för 
programperioden år 2019-2024 

 

Politiska mål och indikatorer för programperioden 2018-2024 

För att politiskt och verksamhetsmässigt kunna utveckla kommunens samhällsservice beskriver 
kommunens politiska program ett antal mål och indikatorer. De politiska målen beskriver olika 
områden som nuvarande politik anser viktiga att uppnå. Redovisade indikatorer beskriver 
önskvärda resultat på uppställda mål för den samhällsservice som det politiska programmet 
berör. Det kan exempelvis gälla verksamhetens kvalitet, effektivitet eller medborgares 
upplevelse av kommunens service.  

 

3.1 Mål Begränsad klimatpåverkan 
 

Det nationella målet är att energianvändningen 2030 ska vara 50 % effektivare än 2005, samt att 
fordonsflottan ska vara fossiloberoende. Minskad energianvändning kan uppnås genom 
energieffektivisering med bibehållen nytta och genom beteendeförändringar. Effektivisering kan 
till exempel åstadkommas genom förbättrad isolering av byggnader eller genom att välja mer 
energieffektiva installationer och apparater, bland annat för belysning och ventilation. 

Ett väl fungerande och effektivt transportsystem är en förutsättning för en hållbar 
samhällsutveckling. Det finns dock stora utmaningar att lösa som har att göra med att resande 
och transporter ökar i ett fossilberoende transportsystem. Regeringen har fattat två beslut för att 
främja hållbara transporter i landsbygd. Det handlar om uppdrag till Trafikverket (2016) 
respektive Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI (2016). Uppdragen ska leda till 
ökad funktionalitet på banor utanför de stora stråken, samt till att locka fler resenärer att 
använda kollektivtrafiken på landsbygden.  

En mängd åtgärder sker i Västra Götaland för en fossiloberoende framtid i Västra Götaland. 
Bland annat sker insatser för ett ökat kollektivt resande, ökad cykelpendling på bekostnad av 
bilresor. 

Skaraborgs ojämna geografi och olika demografiska förutsättningar gör det svårt att betjäna 
Skaraborg med klassisk kollektivtrafik. Det finns därför stort behov av nya effektiva och 
innovativa lösningar för att öka möjligheterna att resa kollektivt på landsbygden.  

Götene kommun ska aktivt medverka i olika studier, projekt och andra insatser för att pröva 
nya kollektivtrafiklösningar som exempelvis anropsstyrd trafik, bilpooler och nya former av 
samåkning. En hållbar transport ska i framtiden innebära en resa med så lite klimatpåverkan 
som möjligt. Ändrade resvanor kan ge minskade utsläpp.  Hela kommunen ska ha möjlighet att 
vara delaktig i omställningen att fasa ut fossila bränslen och energieffektivisera i alla 
samhällsområden. 

Kommunen har en viktig roll i klimatarbetet och kan på flera sätt driva på utvecklingen mot ett 
klimatvänligt samhälle. Genom god samhällsplanering kan kommunen skapa förutsättningar för 
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människor att leva klimatsmart. Götene ska ligga i framkant som miljökommun. Götene ska 
därför bidra till en minskad övergödning och förbättrad ekologisk status. Det ska ske en 
minskning av koldioxidutsläppen och därmed en förbättring av luft- och vattenmiljön. En del av 
våra investeringar bör riktas mot insatser som bidrar till minskad miljöpåverkan och 
investeringsmedel bör avsättas för att nå våra miljö- och klimatmål. Minskad energianvändning 
inom kommunens verksamheter innebär att det behöver tillföras mindre energi vilket kan ge 
lägre utsläpp av bland annat koldioxid, kväveoxider, svaveldioxid och partiklar. Kommunens 
arbete med energieffektiviseringar är därför ett bra sätt att nå flera miljökvalitetsmål. 

All kommunal verksamhet ska bedriva ett systematiskt miljöarbete. Som organisation kan 
kommunen agera förebild och exempelvis ställa höga miljökrav vid upphandlingar av till 
exempel fordon, transporter, livsmedel och fortsätta energieffektivisera kommunens byggnader. 
Vid olika valmöjligheter bör man välja det alternativ som påverkar klimatet minst. Med 
effektivare teknik, mer förnybara drivmedel, smartare lösningar för logistik men också nya 
vanor, kan vi skapa både mer långsiktigt hållbara transporter och chans till nya jobb i Götene 
kommun. Maten står för en stor del av vår miljöpåverkan, både i form av utsläpp av olika 
växthusgaser och spridning av kemikalier. Den nationellt framtagna livsmedelsstrategin syftar till 
att öka livsmedelsproduktionen samtidigt som målet om bland annat begränsad klimatpåverkan 
ska nås. Hållbar mat borde vara självklart och det är ohållbart att vi idag nationellt slänger mer 
än en tredjedel av den mat som produceras. Götene kommun vill verka för en hållbar 
livsmedelsproduktion/konsumtion. 

Indikatorer: 

• Energieffektivisering ska ske vid kommunens fastigheter. 

• Cykelplanen ska genomföras för att utveckla attraktiva, sammanhängande och 
säkra cykelstråk. 

• Samtliga kommunala fordon ska drivas med förnybara och hållbara alternativ 
2030. 

• Användningen av fossila bränslen av egna och upphandlade transporter ska 
minska.  

• Förutsättningar ska skapas för att andelen lokalproducerad förnyelsebar energi 
kan öka. 

• Kommunen ska kartlägga sina verksamheter och minimera matsvinnet.  

• Kommunen ska aktualisera sin energiplan, med mål om 100 % förnyelsebar 
energianvändning. 

• Ett livsmedelspolitiskt program ska tas fram. 

• Aktivt arbete sker för att resande och transporter ska bli mer miljö- och 
klimatsmarta. 

3.2 Mål Giftfri miljö 
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Miljömålet giftfri miljö innebär att förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller 
utvunnits av samhället inte längre ska inte hota människors hälsa eller den biologiska 
mångfalden. År 2020 ska halterna av naturfrämmande ämnen vara nära noll och deras 
påverkan på människors hälsa och ekosystem ska vara försumbar.  

Kemikalieproduktionen i världen ökar kraftigt. Miljö‐ och hälsoskadliga ämnen finns i stort sett 
i allting omkring oss i vardagen – i mat, kläder, möbler, byggmaterial, elektronik, 
hygienprodukter, smycken och leksaker. För många kemikalier saknas det fortfarande kunskap 
om hur de påverkar människors hälsa och miljön på lång sikt. Kemiska risker behöver 
förebyggas genom minskad användning av farliga ämnen och ökad kunskap om deras farliga 
egenskaper. Vi utsätts varje dag för olika ämnen som kan vara skadliga för hälsan, miljön och 
våra barn. Hormonstörande ämnen kan orsaka folkhälsosjukdomar som fetma, diabetes och 
hjärt-kärlsjukdomar samt föra det svårare att få barn. Miljömässiga bättre alternativ bör 
uppmuntras och att det miljöfarliga ska fasas ut.  

I det regionala åtgärdsprogrammet för Västra Götaland 2017-2020 lyfts bland annat arbetet 
fram med att sanera förorenade områden för att bygga bostäder och att arbeta för en giftfri 
vardag.  Detta för att skapa åtgärder som berör miljömålen god bebyggd miljö och giftfri miljö. 

Kommunen har en viktig roll när det kommer till att rensa bort farliga och giftiga kemikalier 
från all verksamhet. Eftersom barns kroppar inte är färdigutvecklade är de extra känsliga för att 
utsättas för miljö‐ och hälsoskadliga ämnen. Därför ska barnen prioriteras i arbetet att skapa en 
giftfri miljö. Förskolor och skolor ska vara så giftfria som möjligt. Den tekniska infrastrukturen 
som avlopp och avfallshantering måste förse oss med resurssnåla och giftfria kretslopp. Vid 
byggande, upphandling och inköp och genom arbete i förskolor och skolor kan kommunen 
arbeta med åtgärder för att minska barns exponering för miljö‐ och hälsoskadliga ämnen. 

Kommunen arbetar aktivt för minskad användning av skadliga kemikalier. Information och 
rådgivning till kommuninvånare är en viktig del av arbetet. Kommunala verksamheter ska vara 
ett föredöme i kretsloppstänkande och i arbetet mot giftfri miljö. Det ska vara enkelt i Götene 
kommun att lämna in farligt avfall så att halterna av miljöskadliga ämnen minimeras.  

Indikatorer: 

• Kommunens verksamheter ska vara så giftfria som möjligt så att människor och 
miljö inte påverkas negativt.   

• Kunskapen om miljögifter i miljön och i människor ska öka. 

• Användningen av bekämpningsmedel ska minska. 

• Miljögifter i avloppsvatten och slam ska minska. 

 

 

3.3 Mål Levande sjöar och vattendrag 
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Miljömålet levande sjöar och vattendrag innebär att sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt 
hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk 
mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska 
bevaras, samtidigt som förutsättningarna för friluftsliv värnas.  

Sjöar och vattendrag har en stor betydelse för den biologiska mångfalden. Samtidigt så använder 
vi människor vattnet på en mängd olika sätt. Här uppstår ibland konflikter mellan vår önskan 
att utnyttja vattenresurserna och att vilja skydda och bevara dem. 

I Västra Götaland prioriteras åtgärder för att skydda och restaurera sjöar och vattendrag som 
har värdefulla natur- och kulturmiljöer. Västra Götaland anser även det viktigt att åtgärder sker 
för att öka omfattningen av ekologiska kantzoner längs sjöar och vattendrag och att öka 
möjligheten till miljöanpassat båtliv. 

Götene kommun anser att den småskaliga vattenkraften är en resurs i det hållbara samhället 
som ska värnas och tas tillvara. Sjöar och vattendrag ska ha strukturer och vattenflöden som ger 
möjlighet till livsmiljöer och spridningsvägar för vilda växt- och djurarter som en del i grön 
infrastruktur. Strandmiljöer, sjöar och vattendrags värden för yrkes-, husbehovs- och fritidsfiske, 
badliv, båtliv och annat friluftsliv värnas och bibehålls. 

 

Indikatorer: 

• Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika 
livsmiljöer ska bevaras. 

• Mariedalsån/Råmmåns kulturmiljövärden och dess möjligheter till aktivt friluftsliv 
ska värnas.  

• Götene kommun ska arbeta för att en våtmarkssatsning sker i kommunen med 
syfte att stärka landskapets egen förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden 
och öka tillskottet till grundvattnet, bidra till biologisk mångfald och minskad 
övergödning. 

• Skyddszoner längs åar och vattendrag ska inrättas på kommunens mark. 

 

 

 

 

 

 

3.4 Mål Grundvatten av god kvalitet 
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Miljömålet grundvatten av god kvalitet innebär att grundvattnet ska ge en säker och hållbar 
dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.  

Att ha riklig tillgång till rent dricksvatten har länge varit en självklarhet i Sverige. Människan är 
beroende av dricksvatten och tillgången till grundvatten är viktig resurs för oss. 
Grundvattentillgången påverkar också miljön för växter och djur i ytvattnet. Utsläpp av miljö- 
och hälsofarliga ämnen kan förorena grundvattnet. För att skydda det från föroreningar måste 
aktuella skyddsområden inrättas och alla måste vara varsamma i områden där föroreningar 
snabbt kan tränga ner till grundvattnet. Klimatförändringar och ökade översvämningsrisker kan 
medföra att förorenade områden påverkar grundvattnet. Klimatförändringar kan samtidigt 
också medföra en ökad efterfrågan på grundvatten. 

Länsstyrelsen i Västra Götaland anser det viktigt att kommunerna kan säkerställa ett långsiktigt 
skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen. Länsstyrelsen anser även det 
viktigt att upprätta och utveckla vatten- och avloppsplaner för att miljökvalitetsnormerna för 
vatten ska kunna följas.  

Götene kommuns dricksvatten kommer från Vänern och från grundvatten i någon form. Det är 
viktigt att kommunen driver ett brett åtgärdsarbete som syftar till att förebygga en försämring av 
grundvattnets kvalitet och uppmuntrar en hållbar användning av grundvattnet. De senaste åren 
har vi som flera delar av landet drabbats av vattenbrist sommartid, dessutom har vi stora 
problem med vattenkvalitén i olika kommundelar, inte minst på Kinnekulle.  

Kommunens långsiktiga planering kring vattenförsörjningen måste säkerställas för att 
beredskapen vid akuta lägen ska finnas. Det finns också ett stort behov av investeringar i VA-
infrastruktur. Anläggningar och ledningar behöver ses över för att exempelvis förhindra 
spridningen av microplaster till våra vattendrag. Dessa kommer bland annat från däckslitage, 
tvätt av textilier som innehåller syntetfiber eller hygienartiklar med mikroplastartiklar. Det är 
idag oklart vilken effekt detta har på människor. 

 

Indikatorer 

• Kommunala vattentäkter ska ha fastställda skyddsområden  

• En långsiktigt hållbar VA-plan ska finnas i kommunen.  

• Vattenförsörjningsplan ska finnas i kommunen.  

• Kommunen ska minska användning av miljöfarliga ämnen i kommunala 
verksamheter som riskerar att skada eller försämra grundvattnet i kommunen. 

• Utbyggnaden av vatten och avlopp ska ske med utgångspunkt i ett kretsloppstänk 
och dagvattnet ska tas om hand på ett hållbart sätt för att skydda vattenkvaliteten 
och för att undvika lokala översvämningar. 

3.5 Mål Levande skogar 
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Miljömålet levande skogar innebär att skogen och skogsmarkens värde för biologisk produktion 
ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och 
sociala värden värnas. 

I det regionala åtgärdsprogrammet för ett hållbart Västra Götaland 2017-2020 påvisas vikten av 
att skydda värdefulla skogsområden och att tillämpa av ett hyggesfritt skogsbruk i de 
kommunala skogarna för att främja rekreations- och naturvärden.  

De tätortsnära skogarna eller andra skogar i Götene kommun, där många människor vistas, kan 
behöva skötas med anpassade metoder för att bli mer attraktiva och tillgängliga. Skogen bör 
vårdas och brukas enligt principen frihet under ansvar, att det är möjligt att verka för 
skogsnäringens utveckling samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras. Skogen har stor 
betydelse för friluftslivet och ska värnas och bibehållas. 

Dessutom behöver mer hänsyn tas till kultur och fornlämningar i skogen. Att ha tillgång till en 
skolskog innebär att det finns en skog lättillgänglig nära skolan som kan användas till olika typer 
av undervisning och utomhuspedagogik. Natur- och kulturmiljövärden i skogen ska bevaras och 
det ska skapas förutsättningar för fortsatt bevarande och utveckling av dessa värden. 

Indikatorer 

• Kommunen ska tillgängliggöra fler miljöer i våra tätortsnära skogar 

• Kommunens skogar ska skötas på ett naturvänligt och för allmänheten tillgängligt 
sätt för ett utökat friluftsliv.  

•                 Skogsbruksplanen förnyas regelbundet och klimatanpassas.  
 

 

3.6 Mål God bebyggd miljö 
 

Miljömålet god bebyggd miljö innebär att städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en 
god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och 
kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och 
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktig god hushållning med mark, vatten och 
andra resurser främjas.  

I Västra Götaland prioriteras bland annat behovet av att sanera förorenade områden för att 
bygga bostäder och att skydda tätorters grönområden.  

Bebyggelse, grönområden och andra offentliga platser samt transporter i Götene kommun ska 
samverka till en god samhällsstruktur. En hållbar bebyggelse innebär också en god 
inomhusmiljö. Bebyggelse ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt så att en 
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. Det innebär att miljö- 
och naturvärden bibehålls och är nära och tillgängliga för invånarna. God bebyggd miljö utgår 
och stödjer människors behov, samt har ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och 
kultur. Infrastrukturen ska stödja denna utveckling och bidra till ett robust och hållbart samhälle 
genom en medveten planering. Miljöer med god infrastruktur drar till sig växande företag och 
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då behövs det bostäder. Det gäller bland annat transporter, avfallshantering samt vatten- och 
avloppsförsörjning.  

Det är viktigt att kollektivtrafiksystem är miljöanpassade, energieffektiva och tillgängliga. Gång- 
och cykelvägar ska vara attraktiva, säkra och effektiva. I många områden på landsbygden finns 
det god tillgång till naturliga natur- och grönområden. Vi har många kulturvärden i kommunen 
som behöver bevaras, användas och utvecklas. Den goda bebyggda miljön ska vara en hälsosam 
livsmiljö där man tar tillvara på kultur- och naturmiljön. Man måste även planera långsiktigt för 
en god resurshushållning med mark, vatten, energi och andra resurser.  

En stor utmaning är att bevara de kvaliteter som gör kommunen attraktiv idag samtidigt som vi 
växer. Vid utbyggnad ska i första hand den befintliga infrastruktur och service som finns nyttjas. 
Ny mark ska endast tas i anspråk där det krävs för en ändamålsenlig utveckling av kommunens 
bebyggelsestruktur. När samhällsplaneringen integrerar energisystem, transporter, 
avfallshantering, kan val av lösningar styras så att resurs- och energianvändning samt 
klimatpåverkan minskar.  

För att nå en långsiktigt god bebyggd miljö i Götene krävs engagemang och handling från många 
aktörer och det krävs samverkan mellan kommuner, myndigheter och näringsliv. Men framför 
allt krävs tid och resurser.  

Indikatorer 

• Radon, fukt, mögel och buller ska minska då dessa faktorer påverkar hälsan 
negativt.  

• Kommunen ska bedriva en hållbar bebyggelseplanering. 

• Samhället ska anpassas till klimatförändringarna.  

• Tillgång till tätortsnära rekreationsområden, t.ex. vatten, skogar och parkområden 
ska tillgodoses.  

• En minskad energianvändning ska kunna ske i bostäder och lokaler. 

 

3.7 Mål Ett rikt odlingslandskap 
 

Det svenska miljömålet ett rikt odlingslandskap innebär att odlingslandskapets och 
jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas 
samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks. 

I det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen 2017-2020 i Västra Götaland redovisas 
behov av att bevara jordbruksmark och att säkerställa möjligheterna för livsmedelsproduktion 
och ekosystemtjänster. I åtgärdsprogrammet beskrivs även behovet av att stärka biologisk 
mångfald, kulturvärden och naturvårdande insatser i odlingslandskapet.  

En stor del av kommunen består av odlingslandskap. Odlingslandskapet innehåller en stor del 
av vår flora och fauna. Främst finns arterna i slåtter- och betesmarker men även i till exempel 
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vägrenar och våtmarker. Jordarna är bland de rikaste i landet och har en hög 
produktionsförmåga. Åkrar och betesmarker producerar mat till människor och djur. 

Landskapet är ett resultat av människans brukande av markerna under flera tusen år. Det har 
förändrats när samhället förändrats, med den tekniska utvecklingen och förändrad 
befolkningsstorlek. I odlingslandskapet kan vi idag se spåren efter tidigare generationers 
odlarmöda. Här finns de första bofasta jordbrukarnas gravar som stensättningar, tusentals år 
gamla. Senare spår av markanvändningen är exempelvis odlingsrösen, stenmurar och diken. 
Odlingslandskapet är också de gamla trädens landskap. Här finns grova hagmarksträd med 
stora, breda kronor som visar att de vuxit i en öppen solbelyst miljö, ibland i flera hundra år. 

Igenväxning på grund av utebliven hävd är ett av de största hoten mot ett rikt odlingslandskap. 
På ängs‐ och betesmarker leder det till att flera arter minskar. Till exempel fjärilar och bin. De 
höga naturvärdena i odlingslandskapet är knutna till de öppna markerna som sköts med hjälp 
av bete eller slåtter och där det finns gamla solbelysta träd samt död ved i olika 
nedbrytningsstadier. För att naturvärdena ska bevaras är det viktigt att denna skötsel fortgår för 
att naturvärdena ska bevaras.  

Eftersom jordbruksmarken även i framtiden kommer att vara ovärderlig för oss, behöver vi 
strategier för att bevara den. Kommunen har en nyckelroll i det arbetet, genom fysisk planering 
i översiktsplaner och detaljplaner. Men det krävs också en samverkan och diskussion med 
andra aktörer i samhället. 

De gröna näringarna är viktiga för Götene kommun. Det är viktigt att behålla ett öppet landskap 
med en livskraftig och miljöanpassad jordbruksnäring och därmed en utveckling av den lokala 
livsmedelsproduktionen. Det kan uppnås genom att i upphandling, tillsyn och 
utvecklingsprojekt stödja ett mångsidigt lantbruk med betade marker och minskad användning 
av bekämpningsmedel, energi och konstgödsel. Det handlar också om att inventera åker- och 
betesmark och dess ekosystemtjänster och att gynna lokal matproduktion på landsbygden och i 
stadsmiljö och hav.  

 

Indikatorer 

• Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och 
livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden 
bevaras och stärks. 

• En kulturmiljöinventering ska genomföras. 

• Invasiva arters spridning ska motverkas. 

 



 
Inspiration till handling

Naturvårdsverkets 
Färdplan för hållbar 
plastanvändning
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Förord

För att nå Sveriges långsiktiga klimatmål till år 2045, skapa en cirkulär 
ekonomi samt minska mängden plast i våra hav och i naturen finns flera 
problem som behöver lösas. Den fossila plasten behöver bytas ut mot 
material med lägre klimatpåverkan, vi behöver se värdet i plast så att 
materialåtervinningen ökar och läckaget minskar.

En gemensam målbild, gemensamma prioriteringar och en enad för-
ståelse för de förändringar som behöver göras är vad som krävs för att  
vi gemensamt ska kunna agera för en hållbar plastanvändning. Vår för-
hoppning är att denna färdplan kan bli det efterfrågade verktyget och 
tjäna som både riktningsvisare och inspiration för alla aktörer. 

Färdplanen har tagits fram inom den nationella plastsamordningen, 
som Naturvårdsverket ansvarar för, vars  syfte är att visa på vikten av 
samhällets insatser och möjligheterna att kraftsamla och gemensamt 
åstadkomma en samhällsomställning för plast. 

Färdplanen tar avstamp i befintlig lagstiftning, strategier, mål och 
handlingsplaner på nationell, EU- och internationell nivå. Den visar på 
målbilden och vilka skiften som behöver göras för att nå den samt på de 
utvecklingsområden som möjliggör förändringen. 

Nytänk och innovativa lösningar är viktiga verktyg för att uppnå lång-
siktigt positiva effekter i miljön. Att nå en hållbar plastanvändning är en 
omställning som vi alla gemensamt behöver bidra till och jag uppmuntrar 
därför alla berörda aktörer att med färdplanen som grund ta ut kompass-
riktningen för er verksamhet och skrida till handling. 

Vi har under arbetets gång inhämtat värdefulla synpunkter från den 
nationella plastsamordningens referensgrupp och den myndighetsgrupp 
som samordningen har och jag vill tacka dem för deras engagemang. 

Stockholm 6 maj 2021 

Björn Risinger
Generaldirektör
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Färdplanen i korthet

Naturvårdsverkets färdplan utgör en samlad bild 
och en riktningsvisare för vart vi ska och vad vi 
menar med en hållbar plastanvändning. Avsikten 
är att skapa en enad förståelse om vilka skiften som 
behöver ske och vilka utvecklingsområden som är 
särskilt angelägna att arbeta med. Färdplanen ska 
också inspirera till handling. 

Färdplanen utgår från befintlig lagstiftning, 
strategier och mål på såväl nationell nivå som inom 
EU och globalt. Beslutsfattare inom både näringsliv 
och offentlig sektor ska kunna använda planen. 
Bland annat som stöd i vägval, som underlag i stra-
tegiarbete och även mer praktiskt kring möjligheter 
att bidra. Möjligheten ges att även kroka arm och 
skapa samverkan kring frågor som enskilda organi-
sationer själva inte kan lösa.  

En hållbar plastanvändning innebär att plast 
används på rätt plats, i resurs- och klimateffektiva, 
giftfria och cirkulära flöden med försumbart  
läckage. För att nå detta behövs insatser ske inom 
fyra effektområden; råvaror och produktion med 

minimal miljöbelastning, resurssmart användning, 
minskat läckage av plast till naturen samt kraftigt 
ökad och högkvalitativ materialåtervinning. Varje 
område beskriver vilka skiften som behöver ske för 
att vi ska nå målsättningarna samt vilka indikatorer 
som kommer användas för uppföljning.

För att dessa skiften ska ske behövs utveckling 
inom en rad olika områden. Bilden visar priorite-
rade utvecklingsområden. De tre utvecklings- 
områdena i den inramade rutan till höger utgör en 
tvärgående kunskapsbas för arbetet. Gulmarkerade 
utvecklingsområden kopplar till effektområdet 
”Resurssmart användning”, blåmarkerade till 
”Minska läckage”, grönmarkerade till ”Råvara och 
produktion med minimal miljöbelastning” samt 
ljusblå till ”Kraftigt ökad och högkvalitativ materia-
låtervinning”.

Plast är på agendan och mycket händer på  
området. Färdplanen förväntas kunna utgöra en 
riktningsvisare fram till 2025 därefter behöver en 
översyn göras. 

GEMENSAM KUNSKAPSBAS
• Systemkunskap och statistik
• Kravställning och kunskap om 

miljöprestanda
• Kunskap och metodik för att bedöma 

risker med mikroplast, inklusive källor 
från skräp på land och i vattenmiljö, 
och kostnadseffektivitet för åtgärder

Användning av och design för råvara 
med minimal miljöbelastning

Design för resurssmart produktion och 
användning, inklusive ökad slitstyrka

Utveckling av cirkulära, resurseffektiva affärsmodeller 
inklusive uppbygnad av infrastruktur utformad för 
återanvändning och annan resurssmart användning

Synliggöra och tillvarata potential 
för resurssmart produktion och 
användning av plast

Lösningar för minskat läckage: design, 
kunskapsspridning och utveckling

Internationellt och 
EU-samarbete för 
minskat läckage av plast

Beteende-
förändringar för 
minskat läckage

Metodutveckling och kunskap 
för trygg användning av 
återvunnet/biobaserat material

Materialutveckling

Utveckling av insamlings- och 
informationssystem med fokus 
på att möjliggöra kostnads-
effektiva materialflöden för 
sekundärproduktion

Utveckling av sorterings- och 
återvinningsmetoder, inklusive 
kemisk återvinning samt upp-
byggnad av kapacitet
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Varför en färdplan?

Plast bidrar med många nyttor i samhället. Det 
är hur vi designar, producerar, konsumerar och i 
övrigt hanterar plast och produkter av plast som 
orsakar de miljöproblem plasten bidrar till. Rätt 
använt är plaster viktiga och värdefulla material. 
Det är därför viktigt att vi kommer tillrätta med de 
miljöutmaningar som finns med dagens hantering 
av plast så att vi kan fortsätta nyttja materialet på 
ett hållbart sätt.

Genom Nationell plastsamordning ansvarar 
Naturvårdsverket som drivande part för att Sverige 
ska nå en hållbar plastanvändning. I dialog med 
aktörer har det framkommit att en gemensam  
färdplan behövs för att nå dit. Färdplanen ger:

• En samlad bild och en enad riktning för vart  
vi ska och vad vi menar med en hållbar plast- 
användning. 

• En enad förståelse om vilka skiften som behöver 
ske och vilka utvecklingsområden som är särskilt 
angelägna att arbeta med.

• Gemensamma prioriteringar kring vad som  
bör göras.

Färdplanen blir på så sätt en katalysator för 
en förändring i rätt riktning. Färdplanen utgår 
från befintlig lagstiftning, strategier och mål på 
såväl nationell nivå som inom EU och globalt. 

Färdplanen ska kunna användas av beslutsfattare 
inom både näringsliv, offentlig verksamhet samt 
på nationell nivå. Detta bland annat som stöd i 
vägval, som underlag i strategiarbete och även mer 
praktiskt som inspiration kring möjligheter att 
bidra för företag, offentlig sektor såväl som forsk-
ning och utveckling. Färdplanen ger möjligheter att 
kroka arm och skapa samverkan kring frågor som 
enskilda organisationer själva inte kan lösa.  

I mån av tillgängliga resurser kommer 
Naturvårdsverket genom Nationell plastsamord-
ning att löpande följa utvecklingen och identifiera 
behov av och möjligheter till ytterligare insatser 
(kunskapshöjande insatser, vägledning, tillsyn, 
behov av styrmedelsutveckling etc.) inom olika 
plastflöden och utvecklingsområden. Det är 
mycket som händer inom området, färdplanen 
förväntas kunna utgöra en riktningsvisare fram till 
2025, därefter behöver en översyn göras. Pågående 
och planerade aktiviteter publiceras löpande på 
Naturvårdsverkets webbplats.  

I arbetet med att ta fram färdplanen har vi lyssnat 
in behovet hos ett stort antal aktörer. Flera av dem 
har också lyft behov av mer kunskapsunderlag, 
definitioner, goda exempel etcetera. Den typen 
av information går att hitta på Naturvårdsverkets 
hemsida. 
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Vilka miljöproblem ska vi lösa?

Det övergripande målet för miljöpolitiken, genera-
tionsmålet, är att till nästa generation lämna över 
ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. 
Arbetet för en hållbar plastanvändning ska bidra till 
Sveriges miljökvalitetsmål och Agenda 2030, med 
fokus på:

Begränsad klimatpåverkan. Senast år 
2045 ska Sverige inte ha några nettout-
släpp av växthusgaser till atmosfären, 
för att därefter uppnå negativa utsläpp.

Läckage av plast och 
mikroplast till naturen 
och exponering för farliga 
ämnen. Miljökvalitets-
målet ”Giftfri miljö” inne-
bär bland annat att den 
sammanlagda expone-
ringen för kemiska ämnen 

via alla exponeringsvägar inte ska vara skadlig för 
människor eller den biologiska mångfalden. 

Att öka nytta och minska negativ påver-
kan av konsumtion av material och pro-
dukter genom resurseffektiv använd-
ning och synergier med andra samhälls-
mål. God hushållning med natur- 
resurser är ett viktigt fokusområde i 
arbetet med att nå generationsmålet.

I arbetet beaktas också eventuella betydande 
konsekvenser av åtgärder och andra insatser på 
miljökvalitetsmålen som helhet. Exempelvis är 
förutom klimatförändringarna även utarmningen 
av den biologiska mångfalden ett område där 
Naturvårdsverket bedömer att det behövs snabba 
och kraftfulla insatser för att vända den negativa 
utvecklingen. Det finns flera starka skäl att priori-
tera båda dessa områden i miljöpolitiken under de 
kommande åren. Regeringen pekar i strategin för 
cirkulär ekonomi ut att arbetet bör inriktas mot att 
styra mot att fossila råvaror ersätts av förnybara 
och biobaserade råvaror, detta utan att biologisk 
mångfald och övriga ekosystemtjänster påverkas 

negativt. Det är alltså väsentligt att bioråvara som 
ersätter fossil råvara i produktion av plast utvinns 
på ett hållbart sätt.

Färdplanen ska ligga till grund för att identifiera 
hur Sverige kan nå en hållbar plastanvändning.  
Det finns många olika typer av plast, vilka kan bestå 
av en mängd olika polymerer och tillsatsämnen. 
Oavsett typ av plast behöver den tillverkas, användas 
och i övrigt hanteras på ett hållbart sätt. Däck inklu-
deras i färdplanen, eftersom de, trots att de består 
av gummi, är en betydande källa till mikroplast.* 
Däremot inkluderas inte textil annat än som källa 
till mikroplast, eftersom omfattande arbete för en 
hållbar textil värdekedja redan pågår på annat håll. 

Vidare information om miljöeffekter och aktuella 
data angående plast finns på Naturvårdsverkets 
webbsida.

Följande av de globala hållbarhetsmålen berörs:

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTIONBEKÄMPA KLIMAT-

FÖRÄNDRINGARNA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
PLAST-

ANVÄNDNING

* Det finns i nuläget ingen fastställd definition för mikro-
plast. Med mikroplast avses i färdplanen fasta partiklar 
av plast och gummi oberoende av form (exempelvis som 
korn, flagor och fibrer), som är mellan 1 nm och 5 mm 
i sin största dimension och som är olösliga i vatten. För 
ytterligare detaljer, se Naturvårdsverkets webbplats.
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Målbild för en hållbar 
plastanvändning  

En hållbar plastanvändning innebär att plast 
används på rätt plats, i resurs- och klimateffektiva, 
giftfria och cirkulära flöden med försumbart  
läckage. På så sätt når vi en ökad resurshushållning 
och minskad negativ miljöpåverkan inklusive 
minskad klimatpåverkan. 

För att nå en hållbar plastanvändning ser 
Naturvårdsverket behov av insatser inom fyra 
effektområden: råvara och produktion med 

minimal miljöbelastning, resurssmart användning, 
minskat läckage av plast till naturen samt kraftigt 
ökad och högkvalitativ materialåtervinning.

Effektområdena beskriver övergripande behov 
av utveckling för hur plast produceras, används och 
cirkuleras och de är nära sammankopplade med 
varandra. Åtgärder som görs inom ett område kan 
få påverkan även inom andra områden.

Resurssmart användning

Kraftigt ökad och 
högkvalitativ 
materialåtervinning

Råvara och produktion 
med minimal miljöbelastning

Minska läckage 
av plast till naturen
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Resurssmart användning
Resurssmart användning innebär att plast används 
på ett sätt som ger mesta möjliga nytta per mängd 
plast under dess livscykel. Att utgå från vilken 
funktion respektive nytta som behövs och under-
söka möjligheterna att göra det så resurseffektivt 
som möjligt är en viktig del i detta.  

Arbetet inom effektområdet ska bidra till:

• Att undvika onödig användning, det vill säga 
överkonsumtion av produkter och material som 
inte behövs för att fylla funktionen. 

• Ökad återanvändning. Effektiva återbruks- 
processer och infrastruktur för detta är en nyckel.

• Optimal livslängd för plastprodukter, inklusive 
minskat oönskat slitage och därmed minskat  
läckage av mikroplast. 

• Att mindre mängd material används för att 
uppnå samma funktion/behov/nytta, exempelvis 
genom att mindre mängd material används för 
att uppnå en viss funktion eller att en produkt 
delas av fler så att den kan nyttjas mer under sin 
livslängd. 

Indikatorer för uppföljning 
Indikatorer för uppföljning av arbetet är:

• Användning av vissa engångsprodukter.

• Omsättning i olika branscher i förhållande till 
plastanvändningen.

• Plastanvändning i Sverige, nedbrutet per  
plastflöde.

• Plastavfall i Sverige, nedbrutet per plastflöde.

Vid uppföljningen av färdplanen används även 
resultaten av uppföljning av beslutade mål för 
resurssmart användning. 

Beslutade mål i befintlig lagstiftning och i miljömåls- 
systemet innefattar att:

• Av de förpackningar som släpps ut på marknaden 
i Sverige för första gången ska andelen åter- 
användbara öka med minst 20 procent från år 
2022 till år 2026 och med minst 30 procent från 
år 2022 till år 2030.1 

• Senast 2025 ska förberedelse för återanvändning 
och materialåtervinning av kommunalt avfall ha 
ökat till minst 55 viktprocent, 2030 till minst 60 
viktprocent och 2035 till minst 65 viktprocent.2

• Antalet tunna plastbärkassar inte ska inte över-
skrida 40 påsar per person och år den 31 december 
2025.3

Ytterligare indikatorer för uppföljning kan tillkomma.

Behov av skiften 
Styrning mot att produkter utformas för en lång 
livslängd såväl som att göra det enkelt och lönsamt 
för näringsidkare och privatpersoner att dela, 
reparera och återanvända produkter är båda viktiga 
inriktningar för fortsatt arbete i linje med regeringens 
strategi för cirkulär ekonomi. Att sträva mot ökad 
nytta av de material och produkter vi använder är en 
viktig del i detta, liksom att minska onödig använd-
ning och minska uppkomsten av avfall. 

RESURSSMART ANVÄNDNING

Flergångs i både plast och andra material

Resurssmarta affärsmodeller och designprinciper

Den nytta som plast kan ge tillvaratas effektivt, 
t.ex. genom att utgå från vilken funktion som  
ska uppnås och indentifiera resurseffektivare  
möjligheter att göra det, undvika onödig använd-
ning och spill, ökad livslängd för produkter, 
delning etc.

Använda produkter återanvänds

Engångs i plast

Linjära affärsmodeller

Onödig användning och mycket avfall

Slit och släng
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Råvara och produktion  
med minimal miljöbelastning
För att nå uppsatta klimatmål och andra miljömål 
bör minimal miljöpåverkan från råvara och produk-
tion eftersträvas, detta med utgångspunkt i ett livs-
cykelperspektiv. Det innebär att produkter designas 
med hänsyn till miljöpåverkan vid såväl produktion 
som användning och avfallsbehandling. Risken 
för läckage av plast, återvinningsbarhet, eventuell 
påverkan på exempelvis matsvinn och bränsle- 
förbrukning, etcetera. ska tas i beaktande. 

Arbetet inom effektområdet ska bidra till att:

• Minimera klimatpåverkan vid tillverkning 
av plastråvara och plastprodukter, inklusive 
att minska mängden primär fossil plast som 
används. Utveckling av resurseffektiva processer 
är en viktig pusselbit. 

• Minska miljöpåverkan av den plast som används 
sett ur ett livscykelperspektiv, inklusive ökad 
andel återvunnen och biobaserad plastråvara 
såväl som design för materialåtervinning och 
återanvändning. Detta inkluderar också att  
råvarusammansättningens påverkan på  
materialåtervinningsbarheten beaktas i högre 
grad (blandmaterial, tillsatser etc.) och minskad 
klimatpåverkan från förbränning av plast.

• Substitution till material/tekniker med lägre  
miljöbelastning inklusive återanvändbar-/ 
återvinningsbarhet och/eller slittåligare plast/
gummi i produktgrupper som står för betydande 
läckage av plast och/eller mikroplast till naturen.

• Substitution av särskilt farliga ämnen* i plast 
görs, liksom att varor designas för att åstad-
komma giftfria och resurseffektiva kretslopp.

Indikatorer för uppföljning
Indikatorer för uppföljning av arbetet är:

• Andel återvunnen respektive biobaserad råvara i 
produkter som sätts på marknaden i Sverige 
 i olika produktgrupper. 

• Territoriella växthusgasutsläpp från förbränning 
av avfall inklusive plast i el- och fjärrvärmesektorn.

• Uppskattat läckage av mikroplast i Sverige  
(vikt/år, nedbrutet per källa och spridningsväg).

Ytterligare indikatorer för uppföljning kan tillkomma. 

Behov av skiften 
En av de inriktningar för fortsatt arbete som  
aviseras i regeringens strategi för cirkulär ekonomi 
är utveckling av långsiktiga ekonomiska styrmedel 
utifrån principen om att förorenaren ska betala.  
I EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi aviseras 
att EU-kommissionen i arbetet för hållbar produkt-
design kommer att överväga lämpliga regleringar 
för att bland annat minska miljöpåverkan och 
belöna produkter utifrån deras hållbarhetsprestanda. 

Regeringens strategi för en cirkulär ekonomi 
pekar bland annat på att höga krav på giftfrihet ska 
ställas för både återvunnen och jungfrulig råvara 
samt på att biobaserad råvara ska vara hållbart  
producerad. 

* Särskilt farliga ämnen har egenskaper som gör att ämnena långsiktigt skadar människors hälsa eller miljön så  
allvarligt att deras användning så långt som möjligt ska upphöra enligt miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Dessa ämnes- 
egenskaper sammanfaller i det närmaste med kriterier i EU:s lagstiftning (artikel 57 i Reach-förordningen). Skillnaden  
är att miljökvalitetsmålet generellt pekar ut hormonstörande ämnen och kraftigt allergiframkallande ämnen.
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RÅVARA OCH PRODUKTION MED MINIMAL MILJÖBELASTNING

Övervägande innehålla av återvunnet och/ 
eller biobaserat  material i produkter

Höga krav på giftfrihet för återvunnen såväl 
som jungfrulig råvara. 

Styrning mot att biobaserad råvara kan ersätta 
fossil råvara utan att biologisk mångfald och 
övriga ekosystemtjänster påverkas negativt.

Kostnaden för material och produkter  
inkluderar även kostnaden för miljö-och 
klimatbeslastningen.

Tydlig och lättillgänglig information om  
produkters innehåll, ursprung, miljöpåverkan 
och hur de kan återvinnas eller tas om hand

Produkter designas regelmässigt för  mimimal 
miljöbelastning sett ur ett livscykelperspektiv, 
inklusive utfasning av särskilt farliga ämnen.

God kunskap om vilken plast som passar var, 
sett till möjligheter att minimera miljöpåverkan 
ur ett livscykelperspektiv.

Nästan all plast tillverkas av fossil råvara

Primärplast och produktdesign bär inte fullt 
ut kostnader för negativa externaliteter sett 
ur ett livscykelperspektiv

Bristande kunskap om innehåll och miljö- 
prestanda

Bristande design för cirkularitet och mini-
mal miljöbelastning, inklusive förekomst av 
särskilt farliga ämnen. 

Okunskap kring betydelsen av begrepp som 
”nedbrytbar” och ”biobaserad”. 
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Kraftigt ökad och högkvalitativ 
materialåtervinning 
Kraftigt ökad och högkvalitativ materialåtervinning 
är en viktig del i arbetet för att minska klimat- 
påverkan från produktion och förbränning av 
plastråvara. Det är också en viktig komponent för 
att nå en resurseffektiv användning både av fossilt 
och biobaserat material och därmed minska den 
negativa påverkan på biologisk mångfald och andra 
miljömål. För att sluta kretsloppet krävs insatser i 
flera delar av värdekedjan, från produktdesign och 
insamling till ökad sortering och ökad efterfrågan 
på återvunnen råvara. Detta gäller såväl mekanisk 
återvinning som olika typer av kemisk återvinning. 

Arbetet inom effektområdet ska bidra till: 

• Ökad andel plast som samlas in till material- 
återvinning. 

• Ökad andel produkter som är designade för att 
vara materialåtervinningsbara. I detta ingår att 
ämnen som försvårar för materialåtervinning 
ska undvikas.

• Ökad andel plast som materialåtervinns i  
effektiva och lönsamma processer. En ökad 
kapacitet för återvinning kommer att behövas. 
För att säkerställa att produkter som tillverkats 
av återvunnet material uppfyller produkt-  
och kemikalielagstiftningen krävs kunskap  
och kontroll över farliga ämnen genom hela  
värdekedjan.  

• Minskad illegal hantering av avfall.

Indikatorer för uppföljning
Indikatorer för uppföljning av arbetet är:

• Andel utsorterat plastavfall för återvinning eller 
återanvändning, nedbrutet per plastflöde 

• Materialåtervinningsgrad, per plastflöde.

• Territoriella växthusgasutsläpp från förbränning 
av avfall inklusive plast i el- och fjärrvärmesektorn.

Även resultat av uppföljning av beslutade mål på 
nationell nivå av relevans för kraftigt ökad och  
högkvalitativ materialåtervinning kommer att 
användas som uppföljning. 

Beslutade mål i befintlig lagstiftning och miljömåls- 
systemet innefattar: 

• För plastförpackningar ska materialåtervinnings-
graden vara minst 50 procent till och med år 2025 
och därefter minst 55 procent.4 

• Returflaskor ska återvinnas till minst 90 procent.5 

• Minst 65 procent av den elektronik som 
sätts på marknaden ska årligen samlas in. 
Återvinningsmålen för elektronik är olika höga 
beroende på vilken kategori utrustningen till-
hör.6  

• Målet för uttjänta bilar är att minst 95 procent 
av bilens vikt ska återanvändas eller återvinnas 
(inklusive energiåtervinning), varav minst  
85 procent av bilens vikt ska återanvändas eller 
materialåtervinnas.7

• Senast 2025 ska materialåtervinning av 
kommunalt avfall öka till minst 55 viktprocent, 
senast 2030 till minst 60 viktprocent och senast 
2035 till minst 65 viktprocent.8 

Om inte annat anges gäller målen det samlade 
avfallsflödet, dvs inte specifikt för plast.

Ytterligare indikatorer för uppföljning kan  
tillkomma.

Behov av skiften 
Regeringens strategi för cirkulär ekonomi strävar 
mot ett samhälle där resurser används effektivt i 
giftfria, cirkulära flöden och ersätter jungfruliga 
material. Förbränning med energiutnyttjande ska 
enligt strategin användas endast för avfall som inte 
är lämpligt att utnyttjas på annat sätt. Strategin är 
också tydlig med att höga och likvärdiga krav ska 
ställas på återvunna och nyproducerade material.

Både regeringens som EU:s arbete för en cirkulär 
ekonomi inriktas bland annat mot förbättrad pro-
duktinformation och därmed en bättre spårbarhet 
av produkters innehåll.
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KRAFTIGT ÖKAD OCH HÖGKVALITETIV MATERIALÅTERVINNING

Materialåtervinning av plast ger ett betydande 
bidrag till att klimatmålen nås.

Fokus på att möjliggöra materialflöden för 
produktion av återvunnen råvara av efterfrå-
gad kvalitet. 

Som en del i detta skapa plastflöden med 
väldefinierad sammansättning som lämpar sig 
för materialåtervinning, inklusive kontroll över 
farliga ämnen genom hela värdekedjan. 

Välutvecklad logistik, inklusive smarta loopar.

Plast är den främsta orsaken till växthusgas- 
utsläpp från avfallsförbränning. Mindre än 
10% av plast som används i Sverige material- 
återvinns.

Styrmedel och system har tidigare fokuserat 
på insamlingsvolymer och blandade flöden.

Brist på logistiklösningar
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Minska läckage av plast till naturen
Läckage av plast innefattar plastskräp och mikro-
plast som hamnar ute i naturen, genom nedskräp-
ning eller mer oavsiktliga läckage från slitage etce-
tera. Även illegal avfallshantering inkluderas. 

För att komma tillrätta med problemet behövs 
arbete såväl för att angripa källorna till läckaget, 
som för att begränsa spridningsvägarna och städa 
upp skräp som läckt ut i naturen. 

Arbetet inom effektområdet ska bidra till:

• Att produkter som riskerar att bli skräp i naturen 
eller bidra till läckage av mikroplast utformas 
på ett sätt som bidrar till att minska läckaget av 
plast.

• Minskad nedskräpning. Både genom en minskad 
direkt nedskräpning och genom uppsamling av 
befintligt skräp. 

• Minskat läckage av mikroplast. På kort sikt kan 
betydande förbättringar åstadkommas genom 
fokus på åtgärder med låg implementerings- 
kostnad. Genom att arbeta för synergier med 
andra mål kan ytterligare förbättrad kostnads- 
effektivitet för åtgärder uppnås.

Indikatorer för uppföljning
Indikatorer för uppföljning av arbetet är:

• Nedskräpning av föremål som innehåller plast 
(vikt/år, nedbrutet per produktkategori).

• Uppskattat totalt läckage av mikroplast i Sverige 
(vikt/år, nedbrutet per källa och spridningsväg).

Ytterligare indikatorer för uppföljning kan tillkomma. 

• Minskad illegal hantering av avfall.

Behov av skiften 
Sverige verkar för att åstadkomma en global över-
enskommelse om plast som ska minska och före-
bygga marin plastnedskräpning och mikroplast i 
haven. 

Att skräpa ner utomhus på en plats som allmän-
heten har tillträde eller insyn till är förbjudet enligt 
miljöbalken. I linje med EU:s engångsplastdirektiv 
får producenter av vissa produkter ansvar för att 
bekosta städning av produkter som skräpar ner på 
platser utomhus. 

Vad gäller mikroplast pågår en Reach-process 
kring avsiktligt bildade mikroplaster där ett lag- 
förslag diskuteras och det planeras ytterligare för 
en process för oavsiktligt bildade mikroplaster.

MINSKA LÄCKAGE AV PLAST TILL NATUREN

Etablerade globala arbetssätt för minskat 
läckage av plast, inklusive standariserade  
mät- och analysmetoder.

Kunskapsbas som möjliggör bedömning av  
risker och kostnadseffektivitet för åtgärder  
för minskat läckage av mikroplast.

Åtgärder för minskat läckage av mikroplast 
genomförs.

Inte accepterat att skräpa ner. Avfallsbrott 
förebyggs och beivras.

Plast läcker ut i och ackumuleras i hav och 
natur och ett systematiskt arbete för att 
motverka läckage av plast globalt saknas.

Brist på kunskap om flöden och effekter 
hämmar utveckling av styrmedel och åtgärder 
för att minska läckage av mikroplast.

Många verksamheter saknar kunskap om 
möjligheter att minska läckage av mikoplast.

Insamlad plast läcker i vissa fall ut i naturen 
eller förbränns/dumpas under okontrollerade 
former.
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Behov av utveckling och  
möjligheter att bidra till  
en hållbar plastanvändning 

Betydande förändringar behövs för att nå den  
utveckling som behövs inom plastområdet:  

• Nya samarbeten behöver skapas och gamla 
intensifieras. Ingen enskild aktör kan lyckas 
på egen hand. Ökad samverkan behövs för 
utveckling av de systemlösningar som krävs för 
framtidens hållbara plastanvändning, inklusive 
samverkan i värdekedjan och samverkan kring 
att ta fram och tillvarata ny kunskap och nya lös-
ningar. 

• Det är stora förändringar som krävs, vi behöver 
till exempel öka återvinningen från dagens cirka 
8 procent till att mer än hälften av all förbrukad 
plast behöver återvinnas till ny råvara, vilket 
innebär ännu större ökningar för de strömmar 
som är lättare att materialåtervinna. Vi behöver 
också tänka om helt i designfasen av många pro-
dukter och ändra på befintliga affärsmodeller. 

Genom att kombinera flera olika typer av  
lösningar och styrmedel och inom flera olika 
effektområden för en hållbar plastanvändning 
kan utvecklingen ske på ett mer kostnadseffektivt 
sätt. Till exempel är både resurssmart använd-
ning och en ökad insamling för materialåtervin-
ning viktigt för att minska läckaget av plast.  

Bilden nedan ger en översikt över prioriterade 
utvecklingsområden för det fortsatta arbetet  
med att nå en hållbar plastanvändning. De tre 
utvecklingsområdena i den inramade rutan till 
höger utgör en tvärgående kunskapsbas för arbetet. 
Gulmarkerade utvecklingsområden kopplar till 
effektområdet ”Resurssmart användning” , blåmar-
kerade till ”Minska läckage”, grönmarkerade till 
”Råvara och produktion med minimal miljöbelast-
ning” samt ljusblå till ”Kraftigt ökad och högkvali-
tativ materialåtervinning”.

GEMENSAM KUNSKAPSBAS
• Systemkunskap och statistik
• Kravställning och kunskap om 

miljöprestanda
• Kunskap och metodik för att bedöma 

risker med mikroplast, inklusive källor 
från skräp på land och i vattenmiljö, 
och kostnadseffektivitet för åtgärder

Användning av och design för råvara 
med minimal miljöbelastning

Design för resurssmart produktion och 
användning, inklusive ökad slitstyrka

Utveckling av cirkulära, resurseffektiva affärsmodeller 
inklusive uppbygnad av infrastruktur utformad för 
återanvändning och annan resurssmart användning

Synliggöra och tillvarata potential 
för resurssmart produktion och 
användning av plast

Lösningar för minskat läckage: design, 
kunskapsspridning och utveckling

Internationellt och 
EU-samarbete för 
minskat läckage av plast

Beteende-
förändringar för 
minskat läckage

Metodutveckling och kunskap 
för trygg användning av 
återvunnet/biobaserat material

Materialutveckling

Utveckling av insamlings- och 
informationssystem med fokus 
på att möjliggöra kostnads-
effektiva materialflöden för 
sekundärproduktion

Utveckling av sorterings- och 
återvinningsmetoder, inklusive 
kemisk återvinning samt upp-
byggnad av kapacitet
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 Utvecklingsområdena baseras på viktiga hinder 
som identifierats som flaskhalsar för utvecklingen.  
För en utförligare beskrivning av hinder som 
Naturvårdsverket bedömer som viktiga, se 
Naturvårdsverkets hemsida. 

För att nå en hållbar plastanvändning krävs 
utveckling på systemnivå där flera delar av värde-
kedjan bidrar i samverkan med varandra. Det finns 
också många möjligheter att bidra till en hållbar 
plastanvändning i den egna organisationen. Viktiga 
delar är till exempel ökad kunskap och kompetens, 
utveckling och tester/demonstration av nya lös-
ningar, styrmedelsutveckling, investeringar, pro-
duktkrav, ansvarsfulla inköp, smartare användning 
inklusive beteendeförändringar och utvecklade 
rutiner för att undvika onödig användning.

Vissa av de skiften som beskrevs i avsnittet om 
målbild ovan kan enkelt åstadkommas inom vissa 
användningsområden. Åtgärder för att åstad-
komma dessa skiften bör genomföras i närtid. 
Andra skiften är mer utmanande – dessa kräver 
långsiktigt arbete. Flera av skiftena är inte specifika 
för plast. Här finns alltså möjlighet till betydande 
synergier med utvecklingen av en hållbar material- 
användning och en cirkulär ekonomi i stort.

Nedan beskrivs och exemplifieras behov av  
fortsatt utveckling i värdekedjorna, liksom inom 
forskning och utveckling. Detta som inspiration  
för arbete med att identifiera aktiviteter som bidrar 
till utvecklingen inom respektive utvecklingsom-
råde. 
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Gemensam kunskapsbas
Systemkunskap och statistik
Generellt behövs en djupare kunskap om materialflöden, inklusive information 
om innehåll av farliga ämnen, och hur olika val påverkar varandra. Detta till stöd 
för vägval i utveckling av infrastruktur, investeringar och styrmedelsutveckling.  

För att bidra till detta kommer Naturvårdsverket att fortsätta att kartlägga plast-
flöden, utveckla statistik, följa upp indikatorer, kunskapsbehov och andra hinder  
i syfte att identifiera behov av ytterligare insatser utöver befintliga styrmedel. 

Hinder i nuläget Exempel på relevanta krav, mål etc. Inspiration till möjligheter att agera

• Brister i systemkunskap och 
statistik. 

• EU:s avfallsstatistik (WstatR) och 
rapportering till förpacknings-, 
WEEE- och ELV-direktivet. 

• Kommande rapporteringar kopp-
lade till engångsplastdirektivet.

• Bidra till insamling av statistik. 
• Dela kunskap från egna kart- 

läggningar.
• Tydliggöra och kommunicera  

informationsbehov
• Utveckla plattformar och verktyg 

för att tillhandahålla efterfrågad 
information.

• Utveckla miljöinformation kopplat 
till produkter och material.

• Utveckla indikatorer för att mäta 
utvecklingen mot en hållbar 
plastanvändning.

• Utveckla scenarier och bedömning 
av åtgärdspotentialer.
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Kravställning och kunskap om miljöprestanda 
Det ska vara så enkelt som möjligt att göra välgrundade, hållbara val, med utgångs-
punkt i ett livscykelperspektiv. Kunskap om miljöprestanda och kravställning är 
därför ett viktigt utvecklingsområde i arbetet för en hållbar plastanvändning. Även 
kunskap om hur materialval påverkar livscykeln behöver utvecklas och spridas. 

Naturvårdsverket kommer i arbetet framåt att gradvis utveckla och tillhanda-
hålla kunskapsunderlag och information om verktyg som underlättar välgrundade, 
hållbara val. Samverkan med andra myndigheter och forskningsfinansiärer är en 
viktig del i detta arbete liksom att bidra i relevant EU-arbete. Naturvårdsverket 
bidrar också till EU:s arbete med produktpass och Product Environmental Footprint. 
Naturvårdsverket kommer också tillsammans med Konsumentverket arbeta för att 
sprida till exempel kunskap om begrepp som biobaserad och bionedbrytbar. 

Hinder i nuläget Exempel på relevanta krav, mål etc. Inspiration till möjligheter att agera

• Svårt att veta vad som 
egentligen är mer hållbart, 
kunskap saknas om klimat- 
och miljöprestanda för 
produkter. Därmed finns 
brist på kunskap kring att 
ställa krav och effektiva 
åtgärder (best practice) hos 
användare av produkten. 

• Bristande kännedom om 
innehåll av och möjligheter 
till substitution av farliga 
ämnen. 

• Svårigheter att kommuni-
cera och förstå begrepp som 
”bio” och ”nedbrytbar”.

• EU arbetar med utveckling av 
livscykelbaserade miljöavtryck på 
organisations- såväl som produkt-
nivå (OEF/PEF). 

• EU avser att fastställa hållbar-
hetsprinciper och andra lämpliga 
regleringar för att bl.a. minska 
koldioxid- och miljöavtryck, belöna 
produkter baserat på deras  
hållbarhetsprestanda och öka 
innehållet av återvunnet material  
i produkter.

• Krav på klimatdeklaration för  
byggnader pågår inför att krav 
träder i kraft 2022. 

• EU ska ta fram en policyram för 
användning av biologiskt ned- 
brytbar eller komposterbar plast.

• Ställ krav på/tillhandahåll informa-
tion om miljöprestanda (inom vissa 
produktgrupper kan standarder 
som EPD användas).

• Utgå från ett livscykelperspektiv, 
även i bedömning av aspekter som 
att minska läckage av plast, som 
generellt inte beaktas i livscykel-
analys. Var exempelvis tydlig med/
efterfråga information om vid vilka 
förhållanden ”bionedbrytbar plast” 
bryts ner och undersök om det är 
en fördel i det aktuella fallet.

• Använd de verktyg och hjälpmedel 
som redan idag finns att tillgå. 

• Utveckla verktyg och hjälpmedel 
som förenklar välgrundade val av 
produkter med minimal miljö- 
belastning.

• Utveckla av spårbarhet och andra 
system för att tillhandahålla  
produktinformation.

• Utveckla en ökad kunskap om hur 
beteendeförändringar kan ske 
(gäller generellt för alla områden).
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Kunskap och metodik för att bedöma risker med mikroplast, inklusive källor 
från skräp på land och i vattenmiljö, samt kostnadseffektivitet för åtgärder
Svårigheter att bedöma bland annat risker och kostnadseffektivitet för åtgärder 
mot bakgrund av bristande kunskap, inklusive brist på harmoniserade mät- och 
analysmetoder, utgör en betydande flaskhals i arbetet för att minska negativa 
effekter av läckage av mikroplast. 

Naturvårdsverket arbetar 2021 med att ta fram en forskningsagenda för  
mikroplast, som kommer ge en fördjupad beskrivning av kunskapsbehov inom 
området. Samverkan med andra forskningsfinansiärer är en viktig del i arbetet 
med att fylla prioriterade kunskapsluckor. Harmoniserad metodutveckling är  
centralt inom området och internationell samverkan är viktig i detta samman-
hang. Naturvårdsverket samarbetar också med Havs- och vattenmyndigheten 
 och VTI om mikroplaster och läckage. 

Hinder i nuläget Exempel på relevanta krav, mål etc. Inspiration till möjligheter att agera

• Svårigheter att bedöma 
bland annat risker och kost-
nadseffektivitet för åtgärder 
mot bakgrund av bristande 
kunskap, inklusive brist på 
harmoniserade mät- och 
analysmetoder. 

• EU-kommissionen har aviserat 
arbete med att vidareutveckla 
och harmonisera metoderna för 
mätning av oavsiktliga utsläpp av 
mikroplast, särskilt från däck och 
textilier. 

• Pågående Reach-processer kring 
mikroplast.

• Utveckling av gemensamma 
definitioner, att standardisera och 
harmonisera datatyper etc. 

• Bättre datakvalitet och uppskatt-
ning av koncentrationer av mikro-
plast. 

• Förbättrad förståelse för de kon-
centrationsnivåer vid vilka negativa 
effekter uppstår.

• Ytterligare forskning om förekomst, 
koncentrationsnivåer och toxicitet  
förknippade med nano- och mikro-
plaster.Kunskap om källor som 
havsbaserat skräp, förekomst av 
skräp och konsekvenser av upp- 
städning, hur nedskräpade områden 
bör klassas, till grund för att avgöra 
var insatser bör sättas in och vem 
som ansvarar för att vidta åtgärder.

• Utveckling av kunskapsunderlag 
och metodik för olika aktörers 
riskbedömningar och prognoser om 
riskerna för människor och o 
ekosystem. Forskning och utveck-
ling av begränsningstekniker och 
bästa praxis som kan implemente-
ras vid olika stadier av produktens 
livscykel, från tillverkning via 
urbana vattenflöden till recipient. 
Förbättrad utvärdering av den 
relativa kostnadseffektiviteten för 
åtgärder för att minska läckage av 
mikroplast från olika källor i olika 
delar av livscykeln.

`
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Resurssmart användning
Synliggör och tillvarata potentialen för resurssmart 
produktion och användning av plast
Resurssmart plastanvändning ska vara lika självklart som effektiv energianvändning. 
En viktig del i detta är att synliggöra potential och möjliga vinster med resurssmart 
användning. För att det ska kunna ske behöver statistik och datainsamling utveck-
las både på företagsnivå och nationell nivå. Goda exempel behöver synliggöras. 

Naturvårdsverket arbetar, i samverkan med berörda myndigheter och andra  
aktörer, för att ta fram, samla och sprida kunskap och exempel som underlättar detta. 
En annan viktig del av arbetet är genomförandet av engångsplastdirektivet och olika 
insatser för att möjliggöra en ökad återanvändning av produkter. Naturvårdsverket 
arbetare också med statistikutveckling. 

Hinder i nuläget Exempel på relevanta krav, mål etc. Inspiration till möjligheter att agera

• Brist på mått, mål och data 
som synliggör potential och 
möjliga vinster med arbete 
för resurssmart användning.

• Primär fossil råvara är rela-
tivt billig.

• EU:s engångsplastdirektiv: Förbud 
mot vissa engångsprodukter i plast, 
minskningsmål för andra.

• Etappmål för återanvändbara för-
packningar: de ska öka med minst 
20 procent från år 2022, till år 2026 
och med minst 30 procent från år 
2022 till år 2030.

• Senast 2025 ska förberedelse för 
återanvändning och materialåter-
vinning av kommunalt avfall ha ökat 
till minst 55 viktprocent, till minst 
60 viktprocent 2030 och till 2035 ha 
ökat till minst 65 viktprocent.

• Utvecklad roll och ansvar för 
kommuner att informera om 
avfallsförebyggande insatser som 
exempelvis återanvändning.

• Kartlägg nuläget.
• Identifiera förbättringsmöjligheter. 

Många små steg kan göra stor  
skillnad – undvik onödig använd-
ning, fasa ut onödiga engångs- 
produkter, förbättrat underhåll osv. 

• Identifiera möjligheter till ”omtänk” 
för ökad plastnytta. Exempelvis 
med utgångspunkt i de skiften som 
behöver till för att nå en resurss-
mart användning. Överväg i varje 
enskild upphandling behovet, och 
om det skulle kunna mötas på ett 
mer resurssmart sätt – behövs pro-
dukten överallt där den används, 
måste produkten vara nytillverkad, 
finns möjlighet att kravställa 
funktion osv. 

• Synliggör möjligheter till ”omtänk” 
för ökad plastnytta för era kunder 
och andra kravställare.

• Identifiera/inventera möjligheter 
till återanvändning/återbruk av 
förpackningar och möbler, instal-
lera dricksvattenkranar med gratis 
kranvatten till allmänheten osv.

• Formulera en målbild/policy för 
resurssmart användning.

• Fatta beslut om och genomför 
åtgärder som bidrar till betydande 
miljönytta.  Beakta i detta arbete 
eventuella mervärden i relation till 
andra värden/mål i verksamheten.

• Följ upp och förbättra.
• Bygg upp kunskap om optimal  

livslängd, funktion och prestation. 
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Hinder i nuläget Exempel på relevanta krav, mål etc. Inspiration till möjligheter att agera

• Bristande incitament för 
design för resurssmart 
användning, inklusive ökad 
slitstyrka/minskat slitage 
och därmed minskat läckage 
av mikroplast.       

• Ekodesigndirektivet.
• EU:s kommande arbete med  

produktpolicy inklusive resurs- 
effektivitetskrav kopplat till eko- 
designdirektivet, som avses 
breddas för att omfatta ett så brett 
spektrum av produkter som möjligt.

• Förpackningsdirektivet – revidering 
aviserad, skärpning av krav i syfte 
att bl.a. minska (över)emballering 
och förpackningsavfall och driva på 
design för återanvändning.

• Undersök möjligheter. Vilka miljö-
bättre lösningar finns på markna-
den? Tänk kring optimal livslängd, 
funktion och prestation.

• Ställ krav vid inköp, i designspeci-
fikationer etc. Ta vara på stöd från 
exempelvis Upphandlingsmyndig-
heten.

• Eftersträva att överträffa ställda 
miljökrav och ekodesignkrav, och 
kommunicera möjligheter till höjda 
krav till kravställare.

• Tänk nytt. Designa resurssmart. 
Kan önskad funktion mötas på 
ett mer resurssmart sätt? Finns 
möjligheter att bidra till ökad 
”plastnytta”, kan plasten göra mera 
nytta under dess livslängd, går det 
att designa/utforma produkter/
byggnader för minskat spill? 

• Tänk helhet, designa för en hållbar 
livscykel. Finns möjlighet till värde-
skapande samverkan med kunder/
leverantörer/andra, som möjliggör 
att produkten kan användas längre 
och av flera användare, och kanske 
tas tillbaka av företaget för åter-
tillverkning, återanvändning eller 
återvinning till nya produkter efter 
användning? 

• Delta i samarbetsforum så som 
European Plastic Pact.

• Gör tillsyn för att få avfallshierarkin 
att få genomslag – öka återanvänd-
ning/förberedelse för återanvänd-
ning/materialåtervinning.

• Utveckla designkriterier, sprid 
kunskap.

Design för resurssmart produktion och användning, inklusive ökad slitstyrka
Design har stort inflytande på produktens miljöpåverkan genom hela dess livscykel. 
EU har i handlingsplanen för cirkulär ekonomi pekat på att upp till 80 procent av 
produkters miljöpåverkan kan avgöras under designfasen – utvecklad design är 
alltså mycket viktigt. Design för resurssmart användning kan i vissa fall göras så 
att man får synergier med minskad nedskräpning (till exempel genom att designa 
för flergångsanvändning) och läckage av mikroplast (genom att designa för ökad 
slitstyrka). 

Naturvårdsverket är tillsammans med bland andra Energimyndigheten, 
Konsumentverket, Upphandlingsmyndigheten och Kemikalieinspektionen  
engagerade i EU:s arbete med utveckling av produktpolicy. Naturvårdsverket 
arbetar också med att ta fram och sprida kunskapsunderlag för att underlätta 
i designprocessen. Tillsammans med Upphandlingsmyndigheten arbetar 
Naturvårdsverket också för att underlätta för god kravställning. Utöver detta  
ger Naturvårdsverket också tillsynsvägledning.   
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Utveckling av cirkulära, resurseffektiva affärsmodeller 
inklusive uppbyggnad av infrastruktur utformad för 
återanvändning och annan resurssmart användning
För att nå en resurssmart användning behöver såväl infrastruktur för återanvänd-
ning som resurssmarta koncept/affärsmodeller utvecklas. 

Naturvårdsverket arbetar för att främja återanvändning och samverkan kring 
utveckling av infrastruktur och resurseffektiv logistik. Arbete med att samla och 
sprida kunskap, underlätta till exempel för kommunen i dess ansvar att informera 
om avfallsförebyggande insatser, genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och 
att bidra i annat EU-arbete, såsom utveckling av system för produktinformation,  
är viktiga delar i detta. 

Hinder i nuläget Exempel på relevanta krav, mål etc. Inspiration till möjligheter att agera

• Bristande infrastruktur 
för distribution/insamling/ 
inventering/hantering för 
återanvändning.

• Av de förpackningar som släpps ut 
på marknaden i Sverige för första 
gången ska den andel som är 
återanvändbar öka med minst 20 
procent från år 2022 till år 2026 och 
med minst 30 procent från år 2022 
till år 2030.9 

• Senast 2025 ska förberedelse för 
återanvändning och materialåter-
vinning av kommunalt avfall ha ökat 
till minst 55 viktprocent, till minst 
60 viktprocent 2030 och till 2035 ha 
ökat till minst 65 viktprocent.10

• Plan- och bygglagen: Krav på att i 
kontrollplanenen redovisa uppgifter  
om vilka byggprodukter som kan 
återanvändas och hur dessa ska tas 
om hand, vilket avfall som åtgärden 
kan ge upphov till och hur avfallet 
ska tas om hand, särskilt hur man 
avser att möjliggöra materialåter-
vinning av hög kvalitet.

• Kommuner har ansvar för att 
informera om avfallsförebyggande 
insatser.

• EU har aviserat att man kommer att 
överväga att fastställa hållbarhets-
principer och andra lämpliga sätt 
att bland annat mobilisera poten-
tialen för digitalisering av produkt-
information, inklusive lösningar 
som digitala pass, taggning och 
vattenmärken.

• Samverkan kring utveckling av 
resurseffektiv logistik inklusive 
infrastruktur för återanvändning, 
exempelvis utveckling av retur- 
system för fler typer av förpack-
ningar.

• Utveckling av resurssmarta  
affärsmodeller som möjliggör att 
produkter kan skapa mer nytta 
under sin livslängd, återanvändning, 
delning etc.

• Utveckling av system för nödvändigt 
informationsutbyte mellan aktörer 
i kedjan som underlättar trygg och 
smidig återanvändning.
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Råvara och produktion med minimal miljöbelastning
Användning av och design för råvara med minimal miljöbelastning 
Design har stor betydelse för en produkts miljöpåverkan genom hela dess livscykel. 
EU har därför i handlingsplanen för en cirkulär ekonomi påbörjat ett betydande 
arbete med utveckling av produktpolicy. Syftet är att anpassa produkterna till en 
klimatneutral, resurseffektiv och cirkulär ekonomi, minska avfallet och säkerställa 
att de mest hållbara produkternas prestanda successivt blir normen. Genom att 
ligga långt fram i arbetet för produkter med förbättrad miljöprestanda kan närings-
livet i Sverige ha goda förutsättningar att möta kommande hållbarhetskrav och 
konkurrera på framtidens marknad. Användning av råvara med minimal miljö- 
belastning innefattar i ett livscykelperspektiv förutom råvaruval också designval 
som möjliggör materialåtervinning av råvaran. 

Naturvårdsverket arbetar med utveckling av långsiktiga ekonomiska styrmedel 
utifrån principen om att förorenaren ska betala. Utöver detta är en viktig del i  
arbetet samarbetet med bland annat Upphandlingsmyndigheten kring krav i upp-
handling, och med SIS kring utveckling av standarder. Naturvårdsverket arbetar 
också med att ta fram och sammanställa kunskapsunderlag för att möjliggöra 
bättre val av råvaror. Samverkan med forskningsfinansiärer är viktig för att bidra 
till kunskapsutveckling. 

Hinder i nuläget Exempel på relevanta krav, mål etc. Inspiration till möjligheter att agera

• Primär fossil råvara är rela-
tivt billig.

• Bristande incitament för 
design för råvara med  
minimal miljöbelastning  
och design för material- 
återvinningsbarhet. 

• EU:s utveckling av produktpolicy. 
Syftet är att anpassa produkterna 
till en klimatneutral, resurseffektiv 
och cirkulär ekonomi, minska 
avfallet och säkerställa att de mest 
hållbara produkternas prestanda 
successivt blir norm. 

• EU kommer att föreslå tvingande 
krav på innehåll av återvunnet 
material för viktiga produktgrupper.

• I revideringen av förpackningsdi-
rektivet kommer man att se över 
möjligheter att driva på design för 
materialåtervinning genom att 
exempelvis överväga möjligheter 
för att minska förpackningsmate-
rialens komplexitet, bland annat 
antalet material och polymerer som 
används.

• Undersök möjligheter. Vilka miljö-
bättre lösningar finns på markna-
den?

• Ställ krav. Krav på innehåll av 
återvunnen råvara kan vara ett sätt 
att nå en högre användning, krav 
på materialåtervinningsbarhet för 
produkter ett annat. En del i detta 
kan vara arbete med design och 
kravställning i syfte att möjliggöra 
materialflöden för sekundärproduk-
tion. Ta vara på stöd från exempel-
vis Upphandlingsmyndigheten.

• Utveckla de verktyg och hjälpmedel 
som behövs för kravställning, och 
för att förenkla välgrundade vägval 
vid kravställning. 

• Kunskapsutveckling kring material-
innehåll, tillverkningsprocesser och 
användning för att kunna designa 
rätt. 

• Utveckla design för att minska 
nedskräpning och slitage.

• Standardutveckling för termer 
såsom återvinningsbarhet.

• Se över möjligheter till substitution 
av farliga ämnen, ta hjälp av t.ex. 
Substitutionscentrum.
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Metodutveckling och kunskap för trygg användning  
av återvunnet respektive biobaserat material
Den som väljer att använda en produkt producerad med återvunnen råvara måste 
kunna lita på att den är lika säker för hälsa och miljö för den tänkta användningen 
som en produkt tillverkad av jungfrulig råvara. Biobaserad råvara ska vara produ-
cerad på ett hållbart sätt. Metodutveckling och ökad kunskap krävs för att säker-
ställa detta. 

Medverkan i EU-arbete för att öka innehållet av återvunnet material i produk-
ter och samtidigt garantera deras prestanda och säkerhet, såväl som EU-arbete 
kring policyram för biobaserad plast är en viktig del i Naturvårdsverkets arbete 
inom området. Myndighetssamverkan med Kemikalieinspektionen om giftfria 
och resurseffektiva kretslopp är en annan viktig del. Ytterligare en är att bidra till 
begreppsutveckling genom exempelvis standardisering, utveckling av massbalans-
begrepp, hållbarhetskriterier för bioråvara etcetera. 

Hinder i nuläget Exempel på relevanta krav, mål etc. Inspiration till möjligheter att agera

• Brister i trygg tillgång och 
kvalitet på återvunnen/ 
biobaserad råvara. 

• Det saknas etablerade  
metoder för att garantera 
”hållbar” utvinning av bio- 
råvara för biobaserad plast. 

• Regeringens strategi för en cirkulär 
ekonomi: Höga krav på giftfrihet ska 
ställas för såväl återvunnen som 
jungfrulig råvara. Styrning mot att 
fossila råvaror ersätts av förnybara 
och biobaserade råvaror, utan att 
biologisk mångfald och övriga eko-
systemtjänster påverkas negativt.

• EU: Överväga att fastställa hållbar-
hetsprinciper för att öka innehållet 
av återvunnet material i produkter 
och samtidigt garantera deras 
prestanda och säkerhet.

• EU: Ta fram policyram för anskaff-
ning, märkning och användning av 
biobaserad plast, på grundval av 
bedömning av var användningen av 
biobaserade råvaror leder till verk-
liga miljöfördelar och går utöver 
en minskning av användningen av 
fossila resurser.

• Utveckling av verifikationsmetoder 
för andel återvunnen och/eller 
biobaserad råvara inklusive stan-
dardutveckling kring begreppen. 

• Utveckling av kvalitetssäkring av 
återvunnen råvara, inklusive meto-
der för ökad kunskap om innehåll 
i plastflöden (t.ex. produktdekla-
rationer, spårbarhet anpassad till 
behov i den aktuella tillämpningen, 
smarta loopar, screeningmetoder 
etc.).

• Utveckling av verktyg för att under-
lätta trygg tillgång till återvunnen 
råvara av rätt kvalitet. Detta kan 
inkludera utveckling av marknads-
platser, marknadsaktörer som 
främjar handel med insamlad och 
återvunnen plast.

• Metodutveckling för hållbarhets-
krav på bioråvara för produktion av 
biobaserad plast.

• Tillhandahållande av information 
om andel återvunnen/biobaserad 
råvara i produkter. 

• Utveckling av massbalansbegreppet. 
• Verifikationsmetoder och märkning 

för innehåll.
• Testbäddar och kunskapsstöd för 

att kunna gå mot mer återvunnen 
eller biobaserad råvara.

• Utveckling av nya screeningmetoder 
för utvärdering av nya material.
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Materialutveckling
Material med tillfredsställande egenskaper och en betydligt lägre miljöpåverkan än 
primär fossil plast saknas för vissa tillämpningar. 

Viktiga delar i Naturvårdsverkets arbete inom utvecklingsområdet är samverkan 
med forskningsfinansiärer, att tillhandahålla kunskapsunderlag som underlättar 
välgrundade val, EU-arbete kring produktpolicy inklusive ekodesign och utveckling 
av upphandlingskrav.

Hinder i nuläget Exempel på relevanta krav, mål etc. Inspiration till möjligheter att agera

• Material med tillfreds- 
ställande egenskaper och  
en betydligt lägre miljö- 
påverkan än primär fossil 
plast saknas för vissa  
tillämpningar.

• Brister i trygg tillgång och 
kvalitet på återvunnen/ 
biobaserad råvara. 

• EU: Utveckling produktpolicy, med 
syfte att anpassa produkterna till 
en klimatneutral, resurseffektiv 
och cirkulär ekonomi, minska 
avfallet och säkerställa att de mest 
hållbara produkternas prestanda 
successivt blir norm. 

• Utveckling av processer för pro-
duktion av återvunnen råvara med 
efterfrågad kvalitet.

• Utveckling av biobaserade och 
materialåtervinningsbara material-
lösningar som kan tillmötesgå krav 
på barriäregenskaper i olika till-
lämpningar, kvalitetskrav på och vid 
användning av återvunnen råvara, 
inklusive livsmedelsgodkännande. 

• Utveckling av materiallösningar 
som bidrar till en minskad använd-
ning av farliga ämnen.

• Utveckling av resurseffektiva 
tillverkningsprocesser för biobase-
rad plast och plast tillverkad med 
koldioxid som råvara. 

• Utveckling av materiallösningar för 
minskat läckage av mikroplast.

• Utveckling av tillsatser med för-
bättrad miljöprestanda, tillsatser 
som bidrar till förbättrad kvalitet 
för mekaniskt återvunnet material 
etc.

• Tester av materiallösningar med 
lägre miljöbelastning i olika  
tillämpningar. 
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Kraftigt ökad och högkvalitativ materialåtervinning
Utveckling av insamlings- och informationssystem med 
fokus på att möjliggöra kostnads- och klimateffektiva 
materialflöden för sekundärproduktion
För att nå en kraftigt ökad och högkvalitativ materialåtervinning krävs ett ökat 
fokus på att möjliggöra materialflöden för produktion av återvunnen råvara av 
efterfrågad kvalitet, och som en del i detta skapa plastflöden med väldefinierad 
sammansättning som lämpar sig för materialåtervinning. Även utveckling av  
logistiklösningar behövs, inklusive ”smarta loopar”. 

Naturvårdsverket arbetar 2021 med ett regeringsuppdrag om ökad material- 
återvinning av plast och kommer framöver att arbeta för att genomföra insatser 
som föreslagits. Avfallslagstiftning inklusive producentansvar är viktiga styrmedel 
inom området där Naturvårdsverket har ansvar för tillsyn respektive tillsyns- 
vägledning för olika flöden och bidrar i revidering av förpackning-, WEEE- och 
ELV-direktiven. Samverkan kring utveckling av insatser för ökad insamling  
inklusive logistiklösningar och materialåtervinning är central, liksom kring 
utveckling av kunskap. 
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Hinder i nuläget Exempel på relevanta krav, mål etc. Inspiration till möjligheter att agera

• Svårt att nå lönsamhet för 
ökad såväl som mer värde-
bevarande utsortering. Även 
bland fraktioner där produ-
centansvar gäller är utsorte-
ringsgraden i flera fall låg.

• EU har infört en ny metod för att 
beräkna medlemsstaternas med-
lemsavgifter, som innebär att ett 
nationellt ekonomiskt tillskott 
ska betalas, baserat på mängden 
icke-återvunnet plastavfall. 

• EU har aviserat att man kommer att 
överväga att fastställa hållbarhets-
principer och att bland annat mobi-
lisera potentialen för digitalisering 
av produktinformation, inklusive 
lösningar som digitala pass, tagg-
ning och vattenmärken.

• Krav enligt avfallsförordningen 
på att sortera ut plastavfall från 
byggnation och rivning separat, i 
minst en fraktion. 

• I fråga om förpackningsavfall av 
plast är målet att materialåter- 
vinningsgraden ska vara minst  
50 procent till och med år 2025  
och därefter minst 55 procent.11 

• Returflaskor ska återvinnas till 
minst 90 procent.12 

• Minst 65 procent av den elektronik 
som sätts på marknaden ska årligen 
samlas in. Återvinningsmålen för 
elutrustning är olika höga beroende 
på vilken kategori utrustningen 
tillhör. Målen är dock inte enbart 
kopplade till plast utan till produk-
ten som helhet.13 

• Målet för uttjänta bilar är att minst 
95 procent av bilens vikt ska åter-
användas eller återvinnas, varav 
minst 85 procent av bilens vikt ska 
återanvändas eller materialåter-
vinnas.14 Målen är dock inte enbart 
kopplade till plast utan till produk-
ten som helhet.

• Senast 2025 ska materialåtervin-
ning av kommunalt avfall öka till 
minst 55 viktprocent, senast 2030 
till minst 60 viktprocent och senast 
2035 till minst 65 viktprocent.15 
Målen är dock inte specifikt kopp-
lade till plast.

• Design: Designa för materialåter-
vinningsbarhet.

• Sortering: Se över möjligheter till 
separat insamling av vissa plastav-
fallsfraktioner. Undersök möjlighe-
ter för avfallsentreprenörer, att ta 
emot olika plastavfallsflöden för 
materialåtervinning. Gör vad ni kan 
för att skapa så bra förutsättningar 
för en så hög materialåtervinnings-
grad och så klimateffektiv mate-
rialåtervinning för ert plastavfall 
som möjligt. Be om återkoppling 
kring materialåtervinningsgrad för 
aktuella plastavfallsflöden.

• Avfallsentreprenörer/återvinnare:  
Samverka med kunder kring 
ändamålsenlig utsortering för att 
möjliggöra klimat- och kostnads-
effektiv materialåtervinning. Se 
över prissättning av mottagning av 
olika avfallsfraktioner. Investera i 
eftersortering och återvinnings- 
kapacitet.  

• Medverka i samarbetsforum såsom 
The European Plastics Pact och  
The Circular Plastics Alliance.

• Utveckla systemlösningar inklusive 
såväl utbyggnad av infrastruktur 
som arbetssätt för klimat- och 
kostnadseffektiv materialåtervin-
ning. 

• Utveckla informationsinfrastruktur/
spårbarhet för kunskapsöverföring 
kring innehåll i och utbud av plas-
tavfallsflöden med olika samman-
sättning.

• Utveckla system och metoder för 
avancerad eftersortering, 

• Samverka kring utbyggnad av  
infrastrukturlösningar och logistik.

• Utveckla smarta loopar för att 
skapa mer väldefinierade, homo-
gena plastavfallsflöden och på så 
sätt möjliggöra en värdeskapande 
återvinning. 
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Utveckling av sorterings- och återvinningsmetoder, inklusive 
kemisk återvinning, utbyggnad av kapacitet 
Klimat- och kostnadseffektiv materialåtervinning kräver ändamålsenlig sortering 
och behandling, det gäller såväl mekanisk som kemisk återvinning. För att möjlig-
göra en ökad återvinning behövs teknikutveckling för båda. Utöver det arbete som 
nämns ovan behövs en utbyggnad av kapacitet för olika delar av återvinningen. 
Nya samarbeten behöver också skapas för att möjliggöra att större flöden går till 
återvinning. I nuläget har vi begränsad kunskap om hur olika delar i värdekedjan 
kan bidra till ändamålsenliga förutsättningar för materialåtervinning, inte minst 
för kemisk materialåtervinning. Ökad kunskap behövs och förutsättningar för såväl 
olika typer av mekanisk som kemisk återvinning bör beaktas vid utveckling av 
framtidens systemlösningar för kraftigt ökad och högkvalitativ materialåtervinning.

Naturvårdsverket arbetar 2021 med ett regeringsuppdrag om ökad materialåter-
vinning av plast och kommer framöver att arbeta för att genomföra insatser som 
föreslagits. Samverkan kring utveckling av insatser för ökad materialåtervinning 
av olika plastflöden är centralt, Naturvårdsverket stöttar klimatinvesteringar via 
Klimatklivet och följer arbetet i Industriklivet. Naturvårdsverket bidrar också i 
EU-arbetet med produktinformation och andra insatser för kraftigt ökad och hög-
kvalitativ materialåtervinning samt deltar i standardarbete kopplat till återvinning 
och samarbetar brett med forskningsfinansiärer. 

Hinder i nuläget Exempel på relevanta krav, mål 
etc.

Inspiration till möjligheter att agera

• Det saknas etable-
rade metoder för 
att kvalitetssäkra 
återvunnen råvara. 

• Vi har bristande  
incitament för design 
för användning av 
råvara med minimal 
miljöbelastning och 
design för material- 
återvinnings-barhet. 
Primär fossil råvara är 
billig.  

• EU har infört en ny metod för 
att beräkna medlemsstater-
nas medlemsavgifter som 
innebär att ett nationellt 
ekonomiskt tillskott ska 
betalas baserat på mängden 
icke-återvunnet plastavfall. 

• Enligt regeringens strategi 
för cirkulär ekonomi ska 
förbränning med energi- 
utnyttjande används endast 
för sådant avfall som inte 
är lämpligt att utnyttjas på 
annat sätt.

• Inköp/upphandling: Efterfråga produkter av åter- 
vunnen råvara. Se över möjligheter att bidra till 
materialåtervinning genom att ställa krav på 
materialåtervinningsbarhet. I vissa fall kan det 
utöver krav på materialåtervinningsbarhet för 
enskilda produkter också vara relevant att ta ett 
helhetsperspektiv på verksamhetens plastflöden 
och se över möjligheter att minska antalet material 
och polymerer som används som ett verktyg för att 
möjliggöra materialåtervinning av verksamhetens 
plastavfallsströmmar.

• Utveckla teknik, inklusive processteknisk kunskap, 
för olika delsteg i återvinningsprocesser, såväl 
mekanisk som kemisk återvinning som på ett klimat- 
och kostnadseffektivt sätt kan möta återvunnen 
råvara med efterfrågad kvalitet.

• Investera i kapacitet för materialåtervinning med 
god klimatprestanda, såväl mekanisk som kemisk.

• Samverka kring att möjliggöra att större flöden går 
till återvinning.

• Medverka i initiativ såsom The European Plastics 
Pact och The Circular Plastics Alliance.

• Utveckla sorteringstekniker utifrån nyutvecklade 
material och metoder för tvättning, framtagning av 
flakes och torkning för att möjliggöra användning av 
nya och mer hållbara material, utöver de som redan 
tas om hand.

• Ta fram kunskap till stöd för utveckling av system- 
lösningar för kraftigt ökad och högkvalitativ mate-
rialåtervinning, inklusive möjligheter för och konse-
kvenser av kemisk återvinning.
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Minska läckage av plast till naturen
Lösningar för minskat läckage: Design, kunskapsspridning och utveckling
Genom EU:s engångsplastdirektiv införs år 2023 ett utökat producentansvar för vissa 
produktgrupper, som innebär att producenterna ska stå för kostnaden för medvetande-
höjande åtgärder, insamling i offentliga system samt täcka kostnader för städinsatser. 

Viktiga delar i Naturvårdsverkets arbete inom området innefattar genomförande 
av EU:s engångsplastdirektiv, att bidra i EU:s arbete  med produktpolicy inklusive 
utveckling av ekodesignkrav, vägledning för tillsyn och prövning, myndighetssam-
verkan kring att samla och sprida kunskap bland annat om möjligheter att bidra till 
att minska läckage av mikroplast med fokus på åtgärder med låg implementerings- 
kostnad och/eller synergier med andra miljömål, samverkan om innovations- 
främjande insatser etcetera. Samverkan med Havs- och vattenmyndigheten är  
central i dessa frågor. 

Hinder i nuläget Exempel på relevanta krav, mål etc. Inspiration till möjligheter att agera

• Bristande incitament 
att genom val av design 
och produktion, inklu-
sive systemlösningar, 
minska läckage av plast 
till naturen. 

• Bristfällig kännedom 
om den kunskap som 
finns om läckage av 
mikroplast och möjlig-
heter att minska den. 

• Lösningar saknas för 
att minska läckage av 
mikroplast från vissa 
flöden.   

• Genom EU:s engångsplastdirektiv införs år 
2023 ett utökat producentansvar för vissa 
produktgrupper, som innebär att producen-
terna ska stå för kostnaden för medvetan-
dehöjande åtgärder, insamling i offentliga 
system samt uppstädning av nedskräpning 
genom produkter. Dessutom införs bland 
annat krav på att korkar/lock ska sitta kvar 
på dryckesbehållare.

• Havs- och vattenmyndigheten har föreslagit 
producentansvarsförordning för fiske- 
redskap av plast.

• Utsläpp av mikroplast omfattas av industri-
utsläppsdirektivet. 

• Kopplat till REACH behandlas förslag om för- 
bud om avsiktligt tillsatt mikroplast i produkter 
och kommande förslag om förbud/begräns-
ning av oavsiktligt bildade mikroplaster. 

• EU-kommissionen kommer framöver 
att utarbeta märkning, standardisering, 
certifiering och lagstiftningsåtgärder med 
avseende på oavsiktliga utsläpp av mikro-
plast, bland annat åtgärder för att öka 
avskiljningen av mikroplast i alla relevanta 
faser av produktlivscykeln. 

• Kommunernas internationella miljöorgani-
sation, KIMO, har tagit fram en handlings-
plan där man bl.a. beskriver kommunala 
källor till mikroplast, kommunernas rådig-
het och vilka åtgärder eller förändringar 
som kommuner kan vidta för att förhindra 
att mikroplast uppkommer och sprids.

• Två etappmål för dagvattenhantering inom 
miljömålssystemet: De kommuner där 
det finns risk för betydande påverkan av 
dagvatten på mark, vatten och den fysiska 
miljön i befintlig bebyggelse, ska senast 
2025 ha genomfört en kartläggning och 
tagit fram handlingsplaner för en hållbar 
dagvattenhantering samt påbörjat genom-
förandet av planerna. Alla kommuner 
ska senast 2023 ha integrerat en hållbar 
dagvattenhantering i planläggning av ny 
bebyggelse eller vid påtagliga ändringar av 
befintlig bebyggelse.

• Identifiera källor. Bidrar verksam-
heten till läckage av plast och/
eller mikroplast, i så fall hur?

• Undersök möjligheter. Vilka 
bättre miljömässiga lösningar 
finns på marknaden?

• Ställ krav och ta tillvara på stödet 
från Upphandlingsmyndigheten. 

• Utveckla design för minskad ned-
skräpning och ökad slitstyrka/
minskat läckage av mikroplast.

• Eftersträva att överträffa ställda 
miljökrav inklusive ekodesignkrav 
och kommunicera möjligheter till 
höjda krav till kravställare. 

• Samverka om utveckling av 
systemlösningar för insamling av 
använda produkter som ett sätt 
att bidra till minskad nedskräpning.

• Ta fram handlingsplan för att 
minska läckage av mikroplast. 

• Genomför åtgärder för att minska 
läckage av mikroplast. På kort 
sikt kan betydande förbättringar 
åstadkommas genom fokus på 
åtgärder med låg implementerings- 
kostnad. 

• Utvärdera nya lösningar med 
avseende på hur de påverkar 
läckage av plast och mikroplast.

• Utveckla nya lösningar för att 
minska läckage av mikroplast. 

• Delta i samarbetsforum som 
Operation Clean Sweap och 
Havsalliansen. 

• Ökad kunskap om orsaker till  
läckage från olika källor, exem-
pelvis fiskeredskap.
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Beteendeförändringar för minskat läckage
Användningen av plastartiklar för engångsbruk och fiskeredskap av plast är viktiga 
orsaker till plastläckage i miljön. Sociala normer spelar en viktig roll i samman-
hanget – insatser krävs för att skapa och bibehålla en kultur av att inte skräpa ner. 

Viktiga delar i Naturvårdsverkets arbete med frågan innefattar bland annat  
genomförande av EU:s engångsplastdirektiv, insatser för ökad återanvändning  
av till exempel förpackningar, att samla och sprida kunskap om möjligheter att 
bidra till beteendeförändringar för minskad nedskräpning, tillsynsvägledning  
och samverkan med andra myndigheter och aktörer. 

Hinder i nuläget Exempel på relevanta krav, mål etc. Inspiration till möjligheter att agera

• Bristande incitament för 
insamling och god hantering 
av avfallet, inte minst ur ett 
globalt perspektiv.

• EU:s engångsplastdirektiv inne-
fattar minskningsmål för bl.a.  
livsmedelsbehållare och muggar, 
och krav på medvetandehöjande 
åtgärder för en rad källor till land-
baserat skräp såväl som fiske- 
utrustning.

• EU:s havsmiljödirektiv innefattar 
mål gällande marint skräp, tröskel-
värden för strandskräp antaget på 
EU-nivå.

• Kommunala avfallsplaner ska 
innehålla mål och åtgärder för att 
förebygga och begränsa ned- 
skräpningen.

• Identifiera nedskräpningspunkter 
och rikta åtgärder dit.

• Arbeta genom hela värdekedjan 
för att driva beteendeförändring, 
så kallad nudging, både kopplat till 
design och konsumentbeteende.
Erbjud flergångsalternativ.

• Erbjud pant.
• Städkampanjer, ploggning m.m.
• Evenemang som trendsättare  

– minskad engångsanvändning.
• Kommunicera att ballongskräp, 

konfetti mm är nedskräpning i 
samband med olika evenemang.

• Utbildning och kampanjer kring 
bättre hantering av plast för 
minskat läckage, exempelvis för 
fiskeredskap, konstgräs etc.

• Ta fram och ställ krav, t.ex. på  
hantering av plast och uppstädning 
vid byggen, i hamnar och vatten-
miljö etc.
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Internationellt och EU-samarbete för minskat läckage av plast
Plastnedskärpning förekommer i alla delar av världen och plastföroreningar sprids 
över gränser, till exempel via luft och vatten. Problemen med plast kan därför inte 
enbart lösas genom nationella insatser, det krävs gränsöverskridande samarbeten. 
Det saknas idag ett globalt verktyg och forum som på ett sammanhållet sätt han-
terar problemen med marin plastnedskräpning och föroreningar av mikroplaster. 
Den svenska regeringen verkar för en global överenskommelse om plast som ska 
förebygga utsläpp av plastavfall och mikroplast i haven och omfatta plastens hela 
livscykel. Avsikten är att arbetet ska bidra till det globala målet att långsiktigt 
eliminera all plast i havet (beslut vid FN:s miljöförsamling, Unea 3). Även närings-
livet har genom design och utformning av affärsmodeller etcetera, möjlighet att 
bidra till att minska det globala läckaget av plast. 

Naturvårdsverket arbetar med ett flertal internationella insatser, bland annat 
Basel-konventionen och andra miljökonventioner inom ramen för FN:s miljö- 
program (Unep), för en global överenskommelse, med de regionala havsmiljö- 
konventionerna Helcom och OSPAR med flera. En del av det EU-relaterade arbetet 
är tillsyn enligt avfallstransportförordningen, men även att samla och sprida  
kunskap om möjligheterna att bidra till minskad nedskräpning på global nivå.

Hinder i nuläget Exempel på relevanta krav, mål etc. Inspiration till möjligheter att agera

• Bristande incitament för 
insamling och god hantering 
av avfallet, inte minst ur ett 
globalt perspektiv

• Bristande incitament att 
genom val i design och pro-
duktion, inklusive system-
lösningar, minska läckage av 
plast till naturen. 

• Regionala åtgärdsplaner för att 
minska marin nedskräpning: HEL-
COM, OSPAR med flera.

• Basel-konventionen.
• EU:s engångsplastdirektiv: Krav på 

att korkar/lock ska sitta kvar på 
dryckesbehållare.

• IMO. Bland annat handlingsplan för 
att minska marin nedskräpning från 
fartyg.

• Anslut till uppropet för ett globalt 
plastavtal https://www.plasticpol-
lutiontreaty.org/.

• Bidra till minskad nedskräpning 
på global nivå genom att utveckla 
design och distribution av produk-
ter. Detta bland annat genom att 
arbeta med design för minskad  
nedskräpning, men också affärs- 
modeller som inkluderar återan-
vändning och design för material- 
återvinningsbarhet som ger incita-
ment till insamling av produkten.

• Utforma produkter och affärs- 
modeller för att ge plasten ett 
värde och skapa incitament för 
insamling – design för material- 
återvinning, återanvändning etc.

• Delta i samarbetsforum som  
Operation Clean Sweap och  
Havsalliansen. 
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Fortsatt arbete för en  
hållbar plastanvändning

Naturvårdsverket kommer inom Nationell plast-
samordning att följa utvecklingen i riktning mot 
en hållbar plastanvändning inom olika plastflöden 
och utvecklingsområden och identifiera behov 
av och möjligheter till insatser för att uppnå en 
hållbar plastanvändning. Naturvårdsverket upp-
muntrar alla berörda organisationer, värdekedjor 
och branscher att se över möjligheterna att bidra 
till målbilden, och ta fram konkreta handlings-
planer/handlingspunkter för sitt eget arbete 
framåt. Vi kommer att redovisa de aktiviteter och 
åtaganden som genomförs av olika aktörer på 
Naturvårdsverkets webbsida. 

Samverkan kring utveckling av 
framtidens hållbara plastanvändning   
Hela värdekedjan kan och behöver bidra till en 
hållbar plastanvändning. Samverkan är mycket 
viktig för att utifrån ett helhetsperspektiv iden-
tifiera behov av och möjligheter till ytterligare 
insatser. Detta eftersom lösningar för en hållbar 
plastanvändning i många fall är systemlösningar 
som inbegriper flera steg i värdekedja och livs- 
cykler, eller kräver koordinering för effektivt 
genomförande. 

Nationell plastsamordning ska fungera som en 
arena för kunskapsinhämtning och dialog kring 
utvecklingsbehov och möjliga lösningar, och på så 
sätt visa vägen mot en hållbar plastanvändning. 
Färdplanen utgör en grund för detta. Samverkan 
med andra myndigheter och samordnande aktörer 
är en mycket viktig del i arbetet framåt. Att inspire-
ras och lära av vad som redan genomförts av olika 
aktörer och att bygga vidare på pågående arbete  
i framkant är också viktigt. 

Löpande planering av insatser för ökad kraft 
i arbetet för en hållbar plastanvändning
Med utgångspunkt i uppföljningen av arbetet 
för en hållbar plastanvändning och i dialog med 
berörda aktörer kommer aktiviteter löpande att 
utformas med syfte att ge ökad kraft i arbetet. 
Aktiviteter kan till exempel vara kunskaps- 
höjande insatser, vägledning, tillsyn, behov av 
styrmedelsutveckling med mera. Pågående och 
planerade aktiviteter kommer löpande att sam-
manställas i en aktivitetsplan som publiceras på 
Naturvårdsverkets webbsida. 

UTVECKLING AV EN 
HÅLLBAR PLASTANVÄNDNING

Kun-
skap

Kun-
skap

Kun-
skap

Dr
ivk

raft

Drivkraft

Drivkraft

KONSUMTION 
OCH 

ANVÄNDNING

GIFTFRIA OCH 
CIRKULÄRA 
KRETSLOPP

PRODUKTION 
OCH DESIGN

Utveckling av en hållbar 
plastanvändning kräver 
samverkan. Alla delar 
av värdekedjan kan och 
behöver bidra.
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Bilaga 1. Vilka har synpunkter  
på färdplanen har inhämtats från

Deltagande organisationer i referensgruppen
Organisation Namn Organisation Namn
AR-packaging Amanda Persson Naturskyddsföreningen Cecilia Hedfors
Avfall Sverige Jon Djerf Novoplast Martin Strååt
Avfall Sverige Åsa Hagelin Orkla Elna Hallgard
Axfood Karin Grönskog Perstorp Linda Zellner
Axfood Nadja Dahlgren Prezero Mårten Carlsson
Axfoundation Maria Smith Ragnsells Patrik Isaksson
Billerud korsnäs Malin Ljung Eiborn Renova Lia Detterfelt
Borealis Marie-Louise Johansson RISE Annika Boss
Båtunionen Carl Rönnow RISE Nazdaneh Yarahmadi
Chalmers Henrik Thunman Sandmaster Mats Svensson
Chalmers Henrikke Baumann Scania Lars Jerpdal
Duni Erik Lindroth SDAB Fredrik Ardefors
Electrolux Karl Edsjö Stena Metall David Karis
Energiföretagen Raziyeh Khodayari Stockholm Exergi Ulf Wikström
FTI Anette Löhnn Stockholm Vatten och avfall Peter Ullenius
Göteborgs stad Filip Eklund Stockholms stad Maria Azzopardi
Göteborgs universitet Martin Hassellöv Region Stockholm Katharina Högdin
Håll Sverige Rent Johanna Ragnartz Svensk Handel Ann Christiansson
Hållbar Kemi 2030 Elin Hermansson Svensk plaståtervinning Mattias Philipsson
Hållbar Kemi 2030 Lars Josefsson Tarkett Dag Duberg
IVL Svenska Miljöinstitutet Anna Fråne Tekniska verken i Linköping Klas Gustafsson
JM Jörgen Ågren Trioplast Kristin Geidenmark Olofsson
Karlstad kommun Jennie Rönnbäck Uppsala kommun Mia Carlevi
KEMI Henrik Oxfall Visita Anna Sandborgh
Lidköpings kommun Gudrun Magnusson VTI Mikael Johannesson
Livsmedelsföretagen Marie Rydén Västkuststiftelsen Florina Lachmann
Luleå Tekniska Universitet Helene Österlund Västra Götalands Regionen Per Rosander
Lunds universitet Fredric Bauer Återvinningsindustrierna Ellen Einebrant
Mälarplast Peter Wall

Myndigheter vi har haft dialog med
Energimyndigheten SMHI
Havs och Vattenmyndigheten Trafikverket
Kemikalieinspektionen Upphandlingsmyndigheten
Konsumentverket
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Referenser till beslutade mål  
i befintlig lagstiftning  
respektive miljömålssystemet

 

1 Etappmål inom miljömålssystemet

2 Etappmål inom miljömålssystemet

3 Förordning (2016:1041) om plastbärkassar Svensk författningssamling 2016:2016:1041 
t.o.m. SFS 2018:1613 – Riksdagen.

4 Förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar Svensk författningssamling 
2018:2018:1462 t.o.m. SFS 2020:1299 – Riksdagen.

5 Förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar Svensk författningssamling 
2018:2018:1462 t.o.m. SFS 2020:1299 – Riksdagen

6 Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning Svensk författningssamling 
2014:2014:1075 t.o.m. SFS 2020:703 – Riksdagen

7 Förordning (2007:185) om producentansvar för bilar Svensk författningssamling 
2007:2007:185 t.o.m. SFS 2020:700 – Riksdagen

8 Etappmål inom miljömålssystemet.

9 Etappmål inom miljömålssystemet.

10 Etappmål inom miljömålssystemet.

11 Förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar Svensk författningssamling 
2018:2018:1462 t.o.m. SFS 2020:1299 – Riksdagen.

12 Förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar Svensk författningssamling 
2018:2018:1462 t.o.m. SFS 2020:1299 – Riksdagen

13 Målen återfinns i 25–28 §§ i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning 
Elutrustning – Naturvårdsverket (naturvardsverket.se).

14 Förordning (2007:185) om producentansvar för bilar Svensk författningssamling 
2007:2007:185 t.o.m. SFS 2020:700 – Riksdagen

15 Etappmål inom miljömålssystemet
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1 Sammanfattning 
 

Riktlinjer för hållbar plastanvändning i Götene kommun redovisar kommunens 
ställningstaganden för hur arbetet ska ske på detta område. Arbetet för en hållbar 
plastanvändning ska bidra till att Sveriges miljökvalitetsmål och Agenda 2030 
uppnås. 

 

Vad innebär en hållbar plastanvändning? 

En hållbar plastanvändning innebär i korthet att plast används på rätt plats, i resurs 
och klimateffektiva, giftfria och cirkulära flöden med minimalt läckage.  

 

Varför använda plaster överhuvudtaget i våra kommunala verksamheter? 

Plast har många goda egenskaper. Bland annat är det jämförelsevis billigt, relativt 
tåligt och kan skräddarsys med olika sammansättningar som passar för olika 
användningsområden. Samtidigt innebär dagens produktion och användning av 
plast stora utmaningar, bland annat dessa: 

● Utsläpp av växthusgaser som bidrar till växthuseffekten. 5–10 procent av Sveriges   

    territoriella växthusgasutsläpp kommer från produktion och förbränning av plast. 

 

● Hot mot den biologiska mångfalden och människors hälsa genom att plast och  

   mikroplast läcker ut och blir kvar i naturen. 

 

● Människor och djur exponeras för farliga och särskilt farliga ämnen med  

   konsekvenser på deras hälsa och välmående.  

 

Det är hur vi i världen som helhet producerar, upphandlar, konsumerar och 
hanterar plasten som är orsaken till de problem plasten bidrar till. Rätt använt är 
plast ett viktigt och värdefullt material. Det är därför viktigt att även vi i Götene 
kommun kommer tillrätta med våra utmaningar som finns med användningen av 
plast så att vi kan fortsätta använda den där den ger miljövinster. 

En hållbar plastanvändning i Götene kommun grundar sig på fyra lika viktiga 
delområden eller effektområden. Götene kommun ska  

1       I hög grad använda råvaror med minimal miljöbelastning. 

2           Planera och agera för en resurssmart användning av plast. 

3           Minska läckage av plast till naturen. 

4 Planera och agera för en ökad och högkvalitativ 
materialåtervinning av plast. 
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2 Riktlinjer för hållbar plastanvändning 
 

Riktlinjer för hållbar plastanvändning syftar till att underlätta ställningstaganden för 
hur Götene kommuns platsanvändning kan bli hållbar. Dessa riktlinjer redovisar;  

• hur en minskad och smartare plastanvändning kan göras 
• arbetssätt för en ökad återanvändning 
• behovet av en effektivare återvinning  
• hur och varför behovet att minska nedskräpningen av plastprodukter 

behöver ske.  

Det handlar mycket om avfallsförebyggande arbete, om att ställa smarta krav vid 
inköp, göra kloka val i vardagen och stödja bra beteenden. 

 

2.1 Vi ska använda råvaror med minimal 
miljöbelastning  

Senast 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, 
därefter ska vi nå negativa utsläpp – alltså sänka mängden växthusgaser i 
atmosfären. Varor ska vara designade för giftfria och resurseffektiva kretslopp 
senast 2030. I detta arbete är det viktigt för Götene kommun att välja en råvara med 
minimal miljöbelastning. Det finns flera möjligheter att minska miljöbelastningen 
från plast i Götene kommun.  

Exempelvis:  

• Att vi i högre grad väljer produkter som är gjord av återvunnen plast. 
• Att vi i högre grad väljer att använda förnybar eller biobaserad plast. 
• Att vi byter ut plastprodukter mot andra plaster eller material med lägre 

miljöbelastning ur ett livscykelperspektiv. 
• Att vi väljer att använda produkter med plast utan farliga tillsatser. 

 

2.2 Resurssmart användning  
För att minska belastningen på jordens resurser och nå miljömålen på ett 
kostnadseffektivt sätt behöver vi använda plast och andra material mer effektivt. 
Plast är idag den främsta orsaken till växthusgasutsläpp från avfallsförbränning i 
Sverige. 2017 uppstod 1,6 miljoner ton plastavfall i Sverige, av det gick endast 134 
000 ton till materialåtervinning, resten till förbränning. Enligt regeringens strategi för 
en cirkulär ekonomi ska förbränning med energiutnyttjande användas endast för 
avfall som inte är lämpligt att utnyttjas på annat sätt. Senast år 2045 ska Sverige inte 
ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa 
utsläpp och på så sätt uppnå miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan och 
Giftfri miljö. 
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Götene kommun kan exempelvis uppnå en resurssmart användning genom att: 

• Vi minskar den onödiga användningen av plast. 
• Vi tar bättre tillvara den plast som redan är producerad.  
• Vi undviker att använda svart plast i produkter och förpackningar eftersom 

den inte kan sorteras ut och återvinnas. Vi använder helst istället 
genomskinlig plast. 

• Vi undviker material med flera lager (laminat) då det är svårt att separera i  
återvinningen och försämrar kvalitén på det återvunna materialet. 

• Vi undviker etiketter eller använder små etiketter på förpackningar av 
samma material som förpackningen. Genom en sådan enkel ändring kan 
förpackningen sorteras rätt enlig plasttyp. 

På så vis kan plasten skapa ännu mer nytta och miljöpåverkan kan minska. 

 

2.3 Minska läckage av plast till naturen 
Att hindra spridningen av plast till miljön är en förutsättning för att nå en hållbar 
plastanvändning. Läckage av plast innefattar både plastskräp och mikroplast som 
hamnar i naturen. Men där hör den inte hemma, den kan skada natur, djur och 
människor. Nedskräpning av plast är ett av de största hoten mot den biologiska 
mångfalden i både hav och insjöar. De senaste decennierna har allt större mängder 
plast upptäckts i haven, men även i Vänern. Skräpiga miljöer upplevs dessutom ofta 
som otrygga, och kan leda till ytterligare nedskräpning och skadegörelse. 

Mikroplast definieras idag som fasta partiklar av plast och gummi oberoende av 
form som är mellan 1 micrometer och 5 millimeter i sin största form och som är 
olöslig i vatten. De förekommer över hela världen; från djuphavsbottnar till grunda 
områden, i både hav och sötvatten och även på land. Hur mikroplast påverkar djur 
och människors hälsa är ännu inte klarlagd. Åtgärder för att minska läckage av 
mikroplast motiveras av försiktighetsprincipen och miljöbalkens allmänna 
hänsynsregler. Dessa regler innebär att alla som bedriver en verksamhet, även oss 
inom offentlig verksamhet, ska skaffa sig kunskap och vidta de försiktighetsmått 
som behövs för att skydda miljön och människors hälsa. Viss plast marknadsförs 
som ”bionedbrytbar” eller ”komposterbar”, vilket gör att många tror att den kan 
slängas i naturen. Men för att sådan plast ska brytas ned (till koldioxid, vatten och 
biomassa) krävs speciella förhållanden som endast kan skapas i en industriell 
anläggning. Det har därmed ingen betydelse om plasten är biobaserad eller 
nedbrytbar – plast ska inte hamna i naturen.  
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Götene kommun kan exempelvis minska läckage av plast till naturen genom att:  

 
• Kommunicera och medverka i insatser som görs för att påverka beteenden 

kring nedskräpning. Exempelvis genomför den ideella obundna stiftelsen 
Håll Sverige Rent en mängd insatser årligen. Stiftelsen grundades av 
Naturvårdsverket och Returpack 1983.  
 

• Synliggöra och medverka till att effektiv infrastruktur finns för insamling av 
plastprodukter.  
 

• Ställa krav på att däck som utformats för ökad slitstyrka används på 
kommunens bilar som upphandlas. 
 

• Vid skötsel av kommunala vägar (exempelvis när grus tas upp från vägar 
efter vintersäsongen) använda åtgärder för att samla upp mikroplast från 
vägar och däck. 

 

2.4 Vi väljer att använda produkter med plast 
utan farliga tillsatser. 

Ett farligt ämne är ett kemiskt ämne med farliga hälso- och miljöegenskaper, till 
exempel allergiframkallande, cancerframkallande, mutagena och 
reproduktionsstörande ämnen och miljöfarliga långtidseffekter. Det finns en rad 
lagar i Sverige som definierar vilka kemiska ämnen är farliga.  

Företag arbetar ofta för att ta bort eller ersätta farliga ämnen i produkter mot 
mindre farliga eller icke-farliga alternativ (substitution). Syftet med substitution är att 
göra produkten säkrare för människors hälsa och miljö, både under tillverkning och 
användning, men också när den blir avfall och eventuellt återvinns. Substitution av 
farliga ämnen i produkter bidrar även till ökad och högkvalitativ 
materialåtervinning. Efterfrågan på återvunnet material styrs bland annat av om 
materialets innehåll kan säkerställas och av det återvunna materialets kända 
egenskaper och kvalitet, inklusive innehållet av farliga ämnen. Genom att ersätta 
farliga ämnen och undvika att de återcirkuleras genom materialåtervinning ökar 
förutsättningarna för att det återvunna materialet ska vara säkert att använda ur 
hälso- och miljösynpunkt och därmed är en attraktiv råvara. 

 

Götene kommun kan exempelvis 

• Undersöka och klargöra om de plastprodukter som köps in kan innehålla 
farliga ämnen och som i så fall tas bort eller och ersätts med mindre 
hälsofarliga produkter.  
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3 Förslag på indikatorer som kan 
användas i arbetet med hållbar 
plastanvändning 

 

• Antal engångsplastprodukter som ersatts av flergångsalternativ. 
 

• Antal upphandlingar där checklista för förebyggande av plastavfall 
i upphandling använts. 
 

• Antal upphandlingar där man ställt krav på återvunnen och 
återvinningsbar plast. 
 

• Antal verksamheter som ändrat rutiner eller produkter för att 
förebygga plastavfall. 
 

• Andel plast som går till förbränning. 
 

• Andel plastavfall till återvinning jämfört med total mängd avfall. 
 

• Kommunens antal registrerade deltagare i Håll Sverige Rent 
(skräpplockardagar). 
 

• Andel kravmärkta verksamheter. 
 

• Antal genomförda åtgärder, per år, med koppling till kommunens 
riktlinje för hållbar platshantering. 
 

• Antal genomförda klimatlöften (den satsning som sker och 
kommunernas klimatlöften som Götaland och Västra 
Götalandsregionen) som minskar användandet av plastprodukter, 
typ fossilbaserade engångsprodukter.  
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4 Omvärldsperspektiv – behov av 
hållbar plastanvändning 

 

I maj 2021 presenterade Naturvårdsverket Sveriges färdplan för hållbar 
plastanvändning. Målet är att plast ska användas på rätt plats, i resurs- och 
klimateffektiva, giftfria och cirkulära flöden med försumbart läckage. På så sätt ska 
vi nå en ökad resurshushållning och minskad negativ miljöpåverkan inklusive 
minskad klimatpåverkan.  

Begreppet hållbar plastanvändning är än så länge inget vedertaget begrepp men 
används i allt större utsträckning. I Götene kommuns riktlinjer för hållbar 
plastanvändning utgår vi från Naturvårdsverkets beskrivning av en hållbar 
plastanvändning:  

• Plast har ett värde som gör att den inte förbrukas i onödan eller hamnar i 
naturen. 

•  Plast kan återanvändas. 

•  Plast ska materialåtervinnas och bli till nya varor. 

•  Plast är fri från farliga ämnen. 

•  Plast ska vara tillverkad av råvaror med  

 

Götene kommun har under en längre tid arbetat för att uppnå Sveriges gällande 
miljökvalitetsmål. Exempelvis antog Götene kommuns kommunfullmäktige i april 
2019 ett nytt Klimat och miljöpolitiskt program för perioden 2019-2024. Arbetet 
med hållbar plastanvändning berör främst miljökvalitetsmålen Begränsad 
klimatpåverkan och Giftfri miljö. Götene kommun inledde 2020 arbetet för en 
hållbar utveckling enligt Agenda 2030 som fogar samman de tre olika 
hållbarhetsperspektiven; 

• social 

• ekonomisk och 

• miljömässig 

 

Hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. En av de största 
skillnaderna mellan de globala målen och de tidigare milleniemålen är just 
integreringen av samtliga dimensioner. På samma sätt som de tre dimensionerna är 
lika viktiga för att uppnå hållbar utveckling är alla mål lika viktiga, odelbara och 
integrerade. Flera av målen är beroende och direkt kopplade till varandra, vilket 
innebär att framgång för ett av målen ger positiva effekter på andra mål.  
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Följande av de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030 berörs av arbetet med 
Hållbar plastanvändning: Mål 3 (God hälsa och välbefinnande), mål 6 (Rent vatten 
och sanitet för alla), mål 8 (Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt) och 
mål 9 (Hållbar industri, innovationer och infrastruktur) mål 11 (Hållbara städer och 
samhällen) mål 12 (Hållbar konsumtion och produktion) mål 13 (Bekämpa 
klimatförändringar) mål 14 (Hav och marina resurser mål 15 (Ekosystem och 
biologisk mångfald) har kopplingar till denna riktlinje för hållbar plastanvändning. 
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5 Bilagor 
 

 

1) Naturvårdsverkets Färdplan för hållbar plastanvändning. 
2) Götene kommuns antagna Klimat och miljöpolitiskt program 

2019-2024 (antaget av kommunfullmäktige 29 april, 2019). 
 



 
TJÄNSTESKRIVELSE 
 
30/11-2021 
 
Dnr  2021/760 

  

Kopplas in från enhetens beskrivning Kommunfullmäktige 

 
 
 

 
 

Riktlinjer för hållbar plastanvändning i Götene kommun 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta riktlinjer för Hållbar platsanvändning i 
Götene kommun.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade i slutet av 2020 att en handlingsplan för hållbar plastanvändning i 
Götene kommun skulle utarbetas. Verksamheten fick i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram 
ett förslag på någon form av handlingsprogram för minimering av spridning av mikroplaster 
utifrån diskussioner vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 september 2020.  
 
Naturvårdsverkets Färdplan för hållbar plastanvändning lanserades i början av maj 2021, lite 
senare än väntat. Utifrån denna färdplans intentioner utarbetades Riktlinjer för Hållbar 
plastanvändning i Götene kommun.  
 

Beslutsunderlag 

Bilagor  
Kommunstyrelsens beslut dnr 2020/180 
Naturvårdsverkets Färdplan för hållbar utveckling 
Götene kommuns Klimat och miljöpolitiska program 

Beslutet ska skickas till 

Unnar Kristmannsson 
Mikael Lundgren 
 
 
 
 

Mikael Lundgren 

Kommunutvecklare 

Samhällsbyggnad 
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kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 
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 Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg 

Remiss "Riktlinje för hållbar plastanvändning i Götene 
kommun" 

Förslag till beslut 

1 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg ställer sig bakom 

Riktlinje för hållbar plastanvändning i Götene kommun. 

2 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg föreslår att punkten 3.1 

”Mål begränsad miljöpåverkan” 3:e punkten ”Samtliga kommunala fordon 

ska drivas med förnybara och hållbara alternativ 2030.   Kompletteras med 

”Där så är möjligt”     

      

Bakgrund 

 
 Kommunstyrelsen beslutade i slutet av 2020 att en handlingsplan för hållbar 

plastanvändning i Götene kommun skulle utarbetas. Verksamheten fick i 

uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram ett förslag på någon form av 

handlingsprogram för minimering av spridning av mikroplaster utifrån 

diskussioner vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 september 2020.  

Naturvårdsverkets Färdplan för hållbar plastanvändning lanserades i början av 

maj 2021, lite senare än väntat. Utifrån denna färdplans intentioner utarbetades 

Riktlinjer för Hållbar plastanvändning i Götene kommun. 

Förvaltningens bedömning 

Riktlinjen är väl genomarbetad och väl avvägd. Dock är indikatorn på 3.1 

”Mål begränsad miljöpåverkan” 3:e punkten ”Samtliga kommunala fordon 

ska drivas med förnybara och hållbara alternativ 2030.” svår att uppnå. Detta 

bör kompletteras med en bisats ”Där så är möjligt”  då det skulle vara 

extremt kostnadsdrivande samt ändra kraven på vår beredskap.  

Finansiering 

Utöver en övergång till förnybara drivmedel ryms förslaget inom ram.  
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Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande SMS 2022/00007      

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen Götene kommun 

 

 

 

 

Pontus Düring 

Förvaltningschef 





 

 

 

 



 

produktion: falköpings kommun, förvaltningen för samhällsskydd mellersta skaraborg 

 

Nämndens beslut 

1. Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg godkänner nämndens verksamhetsre-

dovisning för år 2021. 

 

2. Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att ombudgetera följande investeringsprojekt från år 2021 till år 

2022. 

 

- 400 tkr  Inventarier samhällsskydd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nämndens ordförande: Dan Hovskär 
  0707 – 39 09 05  
  dan.hovskar@falkoping.se 
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pontus.during@falkoping.se 
  



 

verksamhetsredovisning för år 2021 I nämnden för samhällsskydd mellersta skaraborg I 1 

Innehållsförteckning 

 

Nämndsberättelse ................................................................................................................................... 2 

Inledning .............................................................................................................................................. 2 

Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning ....................................................................... 4 

Nämndens uppföljningsarbete ............................................................................................................. 6 

Mål 1 – Skapa förutsättningar för socialt hållbara kommuner ............................................................. 7 

Mål 2 – Skapa förutsättningar för attraktivare kommuner ................................................................. 12 

Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas ......................................................... 13 

Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad 

styrning .............................................................................................................................................. 16 

Verksamhetsredovisning ................................................................................................................... 23 

Personalredovisning .......................................................................................................................................24 

Ekonomisk redovisning .......................................................................................................................................26 

Resultaträkning ...............................................................................................................................................26 

Verksamhetsredovisning................................................................................................................................28 

Enhetsredovisning ..........................................................................................................................................30 

Investeringsredovisning .................................................................................................................................31 

Politiska uppdrag under år 2021 ...................................................................................................................32 

 

 

 

 

 

 

 



NÄMNDSBERÄTTELSE 

2 I nämnden för samhällsskydd mellersta skaraborg I verksamhetsredovisning för år 2021  

Nämndsberättelse 

Inledning 

syfte 

Syftet med verksamhetsredovisningen är att vara ett 

stöd för uppföljning och analys av det föregående 

verksamhetsåret. Verksamhetsredovisningen syftar 

även till visa hur mål och ambitioner samspelat med 

nämndens ekonomiska resultat.  

Verksamhetsredovisningen ska ha sin utgångspunkt i 

nämnden men även lyfta nämndens ansvar att bidra 

till kommunfullmäktiges övergripande mål och re-

sultat. 

I framarbetandet av verksamhetsredovisning behö-

ver hänsyn till hela styrkedjan tas vilket innebär att 

nationell styrning som kommunal styrning kan redo-

visas i rapporten.   

nämndens uppdrag 

Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg 

(SMS) har samhällsskyddsansvaret för Falköping, 

Götene, Skara och Tidaholms kommuner. Verksam-

heten ska i enlighet med Lagen om skydd mot 

olyckor (LSO), 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. 

Nämnden ansvarar också för Falköpings kommuns 

verkstadsfunktion. 

Uppgifterna följer av Förordning om skydd mot 

olyckor och LSO. Nämndens ansvar omfattar också 

Lagen om Brandfarliga och Explosiva varor (LBE). 

Sotningsverksamheten och dess tillsyn för komm-

unerna utgör tillsynsmyndighet och i vissa fall till-

ståndsmyndighet enligt samma lagstiftningar.  

organisation 

Beskrivning av nämndens organisation. 

Förvaltningschef 

Administration 

Förvaltningsledning, ekonomi, personal och kansli-

funktioner. 

Skydd och Säkerhet  

Har ansvar för arbetet enligt Lagen om kommuners 

och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) i Fal-

köping, Skara och Tidaholm (Götene har en egen sä-

kerhetssamordnare) samt att upprätthålla kommu-

nernas krishanteringssystem, säkerhetsskydd, intern-

skydd 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 opera-

tiva räddningstjänstsverksamheten inom ramen för 

LSO (SFS 2003:778). Under området ligger driftan-

svaret för fastigheter, fordon samt materialförsörj-

ning, drift- och serviceavtal, övningsfält, lokalvård, 

beklädnad. Slangtvätt Skaraborg utförs av avdel-

ningen. 

Förebyggandeavdelning 

Tillsyn, brandskyddskontroll, sotning och tillstånd 

för egensotning enligt LSO. Tillsyn och tillstånd en-

ligt LBE. Yttrande till andra myndigheter, råd och 

anvisning till enskilda, föreningar, företag och myn-

dighet.  

Stöd- och utvecklingsavdelning 

Har primärt ansvar för verksamhetens utveckling av 

samhällsskyddsuppdraget samt att ta fram nya met-

oder och arbetssätt för samverkan. Tyngdpunkten 

ligger i att skapa socialt hållbart samhälle genom 

samverkan med civilsamhället och tvärsektoriella 

förvaltnings-, organisations- och myndighetssamar-

beten. Kommunsamordningscentralens (KSC) upp-

drag är att samordna och stödja kommunal verksam-

het så väl i vardagen som vid samhällsstörningar, 

kris och krig.  

KSC ansvarar för: 

 Att på uppdrag av räddningschefen leda 

räddningstjänst vid räddningsinsatser.  

 Larmhantering för de kommunala 

förvaltningarna.  

 Omvärldsbevakning och att upprätthålla en 

samlad lägesbild inom det geografiska 

området enligt närhetsprincipen. 
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Denna del av verksamheten är hårt knuten till kom-

munerna trygghetsarbete Effektiv samordning för 

trygghet (EST).  

Säkerhetsservice för äldre erbjuds kommuninvån-

arna för att i första hand minska antalet fallolyckor, 

stärka brandskyddet och öka tryggheten i hemmiljö.  

kommunal verksamhet via privata utförare 

Enligt LSO (2003:778) 3 kap 4§ ska en kommun i 

brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring 

(sotning) sker av fasta förbränningsanordningar, som 

inte är inrättade för eldning uteslutande med gas, och 

därtill hörande rökkanaler. Detsamma skall gälla im-

kanaler i restauranger, storkök och därmed jämför-

bara utrymmen samt i brandförebyggande syfte även 

ansvara för att det som skall rengöras enligt första 

stycket samt skorstenar, tak och anslutande bygg-

nadsdelar kontrolleras från brandskyddssynpunkt 

(brandskyddskontroll). Detsamma skall gälla fasta 

förbränningsanordningar inrättade för eldning ute-

slutande med gas och därtill hörande avgaskanaler.  

Kommunerna har valt att lägga ut dessa uppdrag på 

entreprenad, åtta avtal för dessa verksamheter finns 

med två entreprenörer Tidaholms sotningsdistrikt 

och Falköpings sotningsdistrikt som även ansvarar 

för Götene och Skara kommuner. 
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Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning 

dagens komplexa samhälles påverkan på 

nämnd 

Samhällsförändringarna är mer 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. 

Utifrån ökade terrorhot och ett hårdare samhällskli-

mat behöver SMS förbereda organisation och med-

arbetare för att hantera variationer av oönskade hän-

delser. Detta ställer krav på ökad ledningsförmåga. 

Samtidigt ökar kraven på professionernas förmåga 

att hantera komplexa situationer. Organisationen för-

bereds också för att möta situationer med pågående 

dödligt våld såsom familjesituationer med våld, 

skolskjutningar eller terror. Fordon, räddningsutrust-

ning, och personlig skyddsutrustning samt kompe-

tens behöver anpassas för att motsvara utvecklingen 

i samhället.  

Flera typer av olyckor och katastrofer orsakade av 

klimat och terror förutspås öka. Om de inträffar så 

krävs omfattande insatser av både personal och ma-

teriel och dessutom ofta under lång tid. Det är inte 

rimligt att kommuner ska 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 hän-

delse behöver planläggning och övning genom-föras 

tillsammans och metodutveckling, insatstaktik, tek-

nisk kompetens, social och kulturell kompetens ut-

manas. 

I ett allt mer komplext samhälle ökar den generella 

sårbarheten vid eventuella störningar. Det är viktigt 

att i möjligaste mån arbeta för förenkling. Det kan 

gälla datasystem, larmsystem, samverkanskluster ru-

tiner etc. En intern kvalitetssäkring blir än viktigare i 

denna tid av komplexitet. Kvalitetssäkring internt 

inom organisationen är viktigt för att klara uppdraget 

men också för att skapa god arbetsmiljö och trivsel. 

Den höga förändringstakten som råder i samhället i 

stort liksom inom förvaltningen utmanar samtliga 

medarbetare.  

Kompetensutveckling måste följa övrig utvecklings 

höga tempo men detta faktum utmanas samtidigt av 

en tid med allt svårare ekonomiska förutsättningar. 

omvärldsförändringar 

Handlingsprogrammet är det dokument som redogör 

för det lagstyrda arbete som SMS utför. Nytt Hand-

lingsprogram är framtaget och utskickat  för remiss 

till. Handlingsprogrammet ska implementeras år 

2022.  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(MSB) har tagit fram en ny händelserapport som 

verksamheten har anpassat sig efter vilket bland an-

nat har påverkat rutiner för bearbetningar av sta-

tistik.  

Teknikutveckling sker i snabb hastighet och ny tek-

nik, nya lösningar, nya arbetsmetoder slår igenom 

snabbt. Utvecklingen innebär även ökad risk och det 

är viktigt att så långt det är möjligt säkerställa orga-

nisationens driftsäkerhet. Under 2021 fattades därför 

ett beslut att anställa en informationssäkerhetssam-

ordnare.  

Förvaltningschefen för SMS blev under året även 

Säkerhetsskyddschef i Skara, Tidaholm och Falkö-

pings kommuner. 

Till följd av pandemin har organisationen en så kal-

lad ”skuld” att ta hänsyn till i arbetet framåt: 

 Skadegörelse har ökat. 

 Externa utbildningar har minskat i antal. 

 Möjligheter till kollegial gemenskap och till 

viss del även erfarenhetsutbyte har minskat. 

 Tillsynsavdelningen har pandemiskuld på 

särskilda boenden. 

händelser av väsentlig betydelse 

2020 antogs ny lagstiftning i riksdagen med en för-

ändrad LSO. Lagen började gälla från och med den 

1 januari 2021 men kommunerna har fått år 2021 att 

anpassa verksamheterna så att de lever upp till de 

nya kraven. 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 an-

gränsande räddningstjänster för att klara kravet på 

utökad robusthet och redundans i ledningssystemet. 

Samtliga medarbetare inom den operativa verksam-

heten behöver utbildas till följd av de nya kraven.  
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Ackrediteringen till Swedish Govornment Secure In-

tranet (SGSI) är klar. Detta innebär att SMS är en av 

fem centraler i Sverige som kan kommunicera i 

skyddat/säkert nät med övriga statliga myndigheter. 

Nytt ledningssystem har utformats inom organisat-

ionen utifrån de krav som förnyad LSO medför. Ef-

fekten av detta är att SMS har fullt utvecklad redun-

dans för ledning av räddningstjänst via ledningscen-

tralen i Trollhättan.  Kompetens i det dagliga arbetet 

tillvaratas och SMS blir dessutom en mer attraktiv 

arbetsgivare eftersom det finns möjligheter att avan-

cera inom den egna organisationen.  
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Nämndens 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 verksamhetsför-

ändringar som kommer att bli nödvändiga.  

uppföljningsarbete  

Redovisning av förvaltningens måluppfyllelse och 

ekonomins utveckling sker på nämndsmöte tre 

gånger per år i samband med tertial ett efter april, 

tertial två efter augusti och verksamhetsredovis-

ning när året är slut. Tyngdpunkten för redovisning 

av mål ligger vid delårsredovisning efter augusti 

och helårsredovisning. 

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen base-

ras bland annat på nämndens analyser av måluppfyl-

lelse, trender och utfall för indikatorer, uppföljning 

av styrdokument och effekter av olika insatser. Syf-

tet är att få en så övergripande och trovärdig bild 

som möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag 

och vilken effekt olika kommunala satsningar har. 

 

 

uppföljning av rapporterade åtgärder under 

år 2021 

Här skriver ni om eventuell uppföljning av rapporte-

rade åtgärder under år 2021. 
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Mål 1 – Skapa förutsättningar för socialt hållbara kommuner 

 

 

I kommunerna skapas det goda livet 

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 SMS’s samverkan är stor. För att 

öka effekterna av arbetet startar 2021 ett arbete för 

att digitalisera 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.  

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 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. 

 

 

NÄMNENS 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-1-ingen-fattigdom
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-2-ingen-hunger
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen
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Positiv trend = vi är på väg åt rätt håll 

Negativ trend = vi är på väg åt fel håll 

Oförändrad trend = utvecklingen är densamma eller oklar 
 

*Genomfördes med ett annat konceptet där både Tidaholm och Falköping deltog.  

 

Uppföljning och Analys  

Delmål 1. Antalet brottsförebyggande insatser i 
linje med arbetet för ett socialt hållbart samhälle 
ska öka. 
 
Den psykiska ohälsan en stor utmaning för förvalt-

ningen. Dels påverkas verksamheten av antalet larm 

och olyckor kopplade till suicid, men även ökad ska-

degörelse och bränder kan kopplas till psykisk 

ohälsa. Med anledning av den allt mer omfattande 

psykiska ohälsan i samhället har en rejäl satsning ge-

nomförts för att höja kompetensen inom området. En 

grupp av brandmän har utbildats inom suicidpre-

vention genom kursen Akut omhändertagande av 

självmordsnära person (ASOP). Denna grupp med 

brandmän har sedan utbildat samtliga kollegor inom 

förvaltningen. 

 

Under 2020 sågs skadegörelse på skolor ökat kraftigt 

till följd av pandemin. Under sommarmånaderna 

2021 utökade SMS antalet ronderingar i samhället 

efter förfrågan från kommunerna. Generellt sett bru-

kar skadegörelser öka under sommaren och det går 

inte att påvisa ett samband med pandemin. Den ökad 

närvaro av brandmän i samhället har uppmärksam-

mats och uppskattats av både andra förvaltningar 

och av enskilda individer. 

Antalet deltagare i ungdomsverksamhet har minskat 

jämfört med år 2018 då det var 28 deltagare fördelat 

på Tidaholm och Falköping. Ett nytt koncept togs i 

bruk 2019 som är mer resurseffektivt för SMS. En 

ambitionsriktning behöver fastställas för ungdoms-

verksamheten inom SMS. Är det en önskan att ge-

nomföra konceptet ungdomsverksamhet inom samt-

liga kommuner? Indikatorn antalet ungdomar kan 

vara mindre relevant. Med utgångspunkt i verksam-

hetens syfte bör eventuellt en ny indikator tas fram 

till 2023. 

Under hösten har det varit problem med oroligheter 

på högstadieskolor i både Falköping och Tidaholm. 

SMS har gjort goda insatser för att öka tryggheten på 

skolorna. Brandmän har genomfört konsekvenssam-

tal och säkerhetssamordnare har fungerat som rådgi-

vare till skolans ledning och personal. I tabellen för 

kommunikativa indikatorer ovan ses statistik för 

konsekvensanalys. SMS ambition är att möta beho-

vet av konsekvenssamtal och om behovet minskar 

bör det tolkas som positivt eftersom det tyder på 

tryggare miljö i skolorna.  

EST digitaliserades vid halvårsskiftet. En applikat-

ion har tagits i bruk och i nuläget har SMS drygt 230 

aktiva inrapportörer i de fyra kommunerna. Effekten 

är tydligt positiv med fler dagsaktuella händelser 

som redovisas in. Information som kommer in till 

SMS löpande sammanställas för att redovisas till 

andra förvaltningar och samverkansparter vid EST-

möten. Med det nya sättet att arbeta får berörda 

tjänstepersoner en mer aktuell lägesbild och kan 

snabbare sätta in förebyggande insatser. Effekten av 

KOMUNIKATIVA INDIKATORER  
2018 

2019 2020 2021  TREND 

1. Beskrivning av genomförda aktiviteter och dess 
effekt. 

 
Se text nedan 

2.1 Antal individer som genomgått utbildningar.  6 896 6 039 2 718 2410 
2.2 Antal individer som nåtts genom rådgivning och 
information.  

------------ 5 226 1 132 4065  

2.3 Antalet hushåll på landsbygd som nåtts med fö-
rebyggande insatser.  

----------- 198 112 746  

2.4 Antalet äldre som nåtts genom äldresäkerhets-
service. 

486 490 376 387  

3.1 Antalet deltagare i ungdomsverksamhet.   28 * 16 15 14  

3.2 Antalet som nåtts genom konsekvenssamtal. 201 429 529 302  

3.3 Antalet som nåtts genom brandmännens delta-
gande på lägerverksamhet.  

30 44 36 
Inget 
läger  
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detta kan antas bli ökad trygghet i samhället med 

färre skadegörelser och oroligheter. Händelser som 

rapporterats in är bland annat anlagda bränder, ned-

skräpning, skadegörelse, störande musik, motorbu-

ren problematik, inbrott och stölder m.m.  

 

Medborgarlöfte 2021: 

Tidaholms kommun - Att arbeta med trygghetsskap-

ande åtgärder i trafiken samt bekämpning av narko-

tika bland unga.  

En positiv utveckling har uppmärksammats till följd 

av tydliga insatser för motorburen ungdom. Arbets-

grupp har bildats och två ungdomsassistenter har an-

ställts i syfte att skapa goda relationer med ungdo-

marna. I samverkan med unga kan stöd ges för att 

unga ska kunna utöva sina intressen och uppnå sina 

mål på ett sätt som fungerar i samhället.  

Skara kommun - Att utveckla det långsiktiga arbete 

med frågor som berör ungdomars livsvillkor, som 

trygghet, psykisk hälsa, droganvändande och krimi-

nalitet. Samt att genomföra trygghetsskapande åtgär-

der i kommunal plan- och gestaltningsprojekt.  

Ombyggnationer har genomförts för att skapa trygg-

het bland annat genom ljussättningar. Skola, social-

tjänst, polis och fritid i samverkan (SSPF) har star-

tats och effekterna upplevs positiva. Polisen har ge-

nomfört riktade insatser mot narkotika bland annat 

med hjälp av hundsök på flera skolor. Näringslivet 

har involverats i trygghetsarbetet bland annat genom 

arbetet med Purple Flag och fått utökat inflytande i 

EST. Dessutom är Skara stadskärna och näringslivs-

strategen aktiva deltagare i Brottsförebyggande rådet 

(BRÅ). Skara är också med som ett gott exempel i 

en nationell publikation som ges ut av Svenskt nä-

ringsliv, BRÅ, länsstyrelsen och polisen. I guiden 

beskrivs bland annat hur man arbetar brottsförebyg-

gande i Skara.  

 

Falköpings kommun - Att bekämpa narkotikaan-

vändningen bland unga. Samt genomföra trygghets-

skapande åtgärder i utpekade områden.  

Trygghetsskapande åtgärder såsom rondering vidtas 

utifrån behov identifierade vid EST. Drogförebyg-

gandesamordnare arbetar tillsammans med skolorna 

för att informera och förebygga narkotikaanvänd-

ningen.  

För att ta fram trygghetslöfte till år 2022 har in-

samling av medborgarnas åsikter genomförts under 

hösten, bland annat via medborgardialog och under-

sökning på de kommunala hemsidorna. 

Arbete för att motverka våldsbejakande extremism 

har påverkats av pandemin på så sätt att utbildningar 

inte har genomförts men i övrigt har arbetet fortsatt. 

Strukturen för arbetet har förändrats och föreslås in-

volverat i SSPF-arbetet. Något ärende har förekom-

mit där kraftiga åtgärder har vidtagits. I övrigt är det 

mycket mer positiv bild jämfört med för några år se-

dan. Högerextrema grupper syns däremot mer nu. 

Under ett valår kan man förvänta sig lite mer aktivi-

teter. 

Säkerhetsavdelningen har förstärkts med en tjänst 

under 2021 men trots det är det en stor utmaning att 

hämta hem arbetet med stärkt civilförsvar som till 

följd av pandemin har åsidosatts.   
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Delmål 2. Allmänhetens förmåga att förhindra och 

hantera oönskade händelser skall ökas. 
 
Till följd av pandemin har arbetet påverkas negativt. 

Utbildningar har genomförts efter bästa förmåga 

men med stor hänsyn till att begränsa smitta. Digita-

lisering av den teoretiska delen i utbildningar skulle 

öka effektiviteten för både SMS och kund samt inne-

bära att utbildningarna kan genomföras vid eventu-

ella framtida pandemier eller annan samhällskris. 

Möjligheten att anordna digitala utbildningar har be-

arbetats. Idag finns inget verksamhetssystem inom 

kommunen som kan hantera denna typ av upplägg. 

Det finns program på marknaden som skulle fungera 

bra men de är förknippade med en investeringskost-

nad som inte är försvarbar i nuläget.  

SMS genomför kunskapshöjande och rådgivande ak-

tiviteter till olika målgrupper i samhället. På grund 

av pandemin är antalet invånare som nåtts med ut-

bildning och information mycket lägre än vad det 

brukar vara. Men trots pandemin har invånare nåtts 

genom bland annat kunskapsbaserat brandförebyg-

gande arbete  så kallade KUB-hembesök och äldre-

säkerhetsservice.  

Vetskapen om att bränder med dödlig utgång i högre 

utsträckning sker på landsbygd ligger till grund för 

den satsning på kunskapshöjande insatser på lands-

bygd som organisationen arbetat med sedan flera år. 

Genomförandet av KUB-hembesök på landsbygd 

kräver mer resurser och planering än vid besöken i 

centralort vilket har gjort att antalet besök på lands-

bygd inte varit tillfredsställande stort. Tack vara 

samarbete med brandskyddskontrollanter (sotarna) 

har ett stort antal KUB-hembesök genomförts på 

landsbygd. En mycket positiv utveckling inom ett 

viktigt område.  

Frivilligverksamhet: Ytterligare åtta frivilliga har an-

ställts under 2021 och de har genomgått grundutbild-

ning med inriktning skogsbrand.  

I nya Handlingsprogrammet har hänsyn tagits till 

målet: Att stärka den enskilde. Detta görs bland an-

nat genom att utbilda Civila insatspersoner (CIP). 

Under 2021 har en extra satsning genomförts på ut-

bildning av CIP. Särskilt riskutsatta såsom äldre och 

andra människor med begränsad egen räddningsför-

måga behöver bättre stöd framöver.  

 

 

 

Delmål 3. Förebyggande insatser för barn och unga 

skall genomföras i syfte att minimera riskerna att 
de hamna i utanförskap.  

Skolbrandmännen har besökt skolor trots pandemin 

men i mindre omfattning. Under hösten genomför-

des utbildningar på de högstadier som de samarbetar 

med. Det innebär utbildning för årskurs sju och nio i 

exempelvis Hjärt- och lungräddning (HLR), vatten-

livräddning och första hjälpen. Två av skolbrand-

männen deltog på ett webbinar och talade om SMS 

modell med arbete på skolor. Webbinaret genomför-

des av Räddsam VG som är ett samverkansforum för  

19 räddningstjänster och fyrtionio  kommuner. 

Arbetet för att skapa goda relationer till ungdomar 

har till viss del behövt ställas om för att kunna ge-

nomföras mer smittsäkert. Besök har genomförts i 

bostadsområden men även i samband med utomhus 

aktiviteter. Studier visar även att brandsäkerheten 

ökar då brandmän syns ute i samhället vilket ytterli-

gare ökar vikten av insatsen.  

Ungdomsstyrkan i Falköping genomfördes i somras 

som feriepraktik i samverkan med andra förvalt-

ningar. Under tre veckor har nio ungdomar arbetat 

på SMS och även på Kultur- och fritidsförvaltningen 

och den Öppna ungdomsverksamheten och deras 

lovverksamhet Tagga lov.  

Årskurs två och fem från föregående läsår som på 

grund av pandemin inte fick besöka brandstationer 

har genomfört sina besök under 2021 istället. Plane-

ring för att återuppta skolutbildningen efter pande-

min är klar. Detta innebär att alla barn i årskurs två 

och fem besöker brandstationer. 

Samlad bedömning 

Kommunernas ansvar för att stärka det civila försva-

ret ses viktigt och behöver ta stora kliv framåt för att 

komma ikapp arbetet som till följd av pandemin bli-

vit eftersatt 

Kvalitets- och effektivitetshöjning av det brottsföre-

byggande arbetet pågår genom digitaliseringslös-

ning. Kunskap och information har inte kunnat spri-

das till invånare som planerat men omställningar har 

genomförts för att fortsätta arbetet på bästa möjliga 

sätt.  

Förvaltningen utmanas både på kort och lång sikt av 

omvärldens förändringar. Stigande oroligheter i värl-

den och segregation i samhället ökar behov av att 

bygga goda relationer och att vara goda förebilder 

för barn och unga. Skärpta lagar och föreskrifter 
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ökar kraven på förvaltningen gällande arbetets om-

fattning och kvalitét vilket är utmanande. Samtidigt 

ses ökat behov av samverkan med andra förvalt-

ningar och aktörer. Den samverkan som genomförs 

skapar goda effekter men resurserna är begränsade 

vilket innebär att ytterligare effekter kan utebli. 

Ökade resurser kommer krävas för att motverka 

både oönskade beteenden, utanförskap och psykisk 

ohälsa framöver. Samtidigt som utmaningarna ökar 

ses en tydlig tendens i samhället med mer fokus på 

trygghetsfrågor vilket ytterligare ökar betydelsen av 

förvaltningens arbete.  

 

Summering – förväntningarna från och behovet av 

förvaltningens tjänster spås öka de kommande åren. 

Bedömningen är god måluppfyllelse. 
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Mål 2 – Skapa förutsättningar för attraktivare kommuner 

 

 
 

Kommunerna ska vara en bra plats att bo, 

verka och leva på - en plats där invånare 

känner stolthet 

Studier visar att upplevd trygghet är avgö-

rande för trivsel i ett samhälle, vilket indi-

rekt påverkar om människor vill bo och verka på or-

ten. Förvaltningen har ett stort ansvar för att skapa 

trygghet i samhället. EST, medborgarlöften, ronde-

ringar, heltidsanställda brandmän i fyra kommuner 

är av positiv betydelse för tryggheten i samhället.  

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-2-ingen-hunger
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-6-rent-vatten-och-sanitet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-9-hallbar-industri-innovationer-och-infrastruktur
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-13-bekampa-klimatforandringarna
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-15-ekosystem-och-biologisk-mangfald
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Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 

 

 

Utveckla kommunens bemötande och ser-

vicekvalitet 

SMS-kommunerna utgör tillsynsmyndig-

het 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. Må-

let är att komplettera tillsyner med en digital lösning 

för så kallad självskattning under 2021. 

Behov av att ta fram andra alternativ än tillsyner för 

kunskapsspridning och granskning kan behövas om 

pandemin förhindrar tillsyn på objekt som är av pri-

oritet. 

 

NÄMNENS DELMÅL  UPPFÖLJNING  

1. Ha ett bra bemötande och hög tillgänglighet i kontakter med näringslivet Årsredovisning 

2. Öka antalet tillsyner 
Delårsredovisning 
Årsredovisning 

 

Positiv trend = vi är på väg åt rätt håll 

Negativ trend = vi är på väg åt fel håll 

Oförändrad trend = utvecklingen är densamma eller oklar 
 

Antalet tillsyner ska öka  2018 2019 2020 2021 TREND 

LSO 40 76 86 61 

LBE 6 13 24 7 

Totalt 46 89 110 68 
 

 

 

 

 

 

  

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-9-hallbar-industri-innovationer-och-infrastruktur
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion
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Uppföljning och Analys 

Kommunikativ indikator 1.1 Andel nöjda kunder 
enligt SKR´s näringslivsklimatundersökning. 

 Svarsfrekvensen uppgår till 83 procent. Det är 

en mycket bra nivå som ger ett bra underlag 

för att ta beslut om åtgärder och sätta upp mål. 

 NKI för Brandskydd uppgår till 75, vilket är 

en bra nivå. 

 Högst omdöme ges Bemötande, med ett index 

på 82. Samtliga serviceområden har ett index 

mellan 70-82. 

P.g.a. av pandemin 2020 gjordes inte lika många 

platsbesök i samband med tillsyn. Istället påbörja-

des ett arbete med digitala tillsyner. Detta arbetssätt 

ger inte den personliga kontakten med företagen 

och har erfarenhetsmässigt inte upplevts lika posi-

tivt som det traditionella arbetssättet. 

Nedanstående resultat är från Skara kommun som 

är den enda kommunen som redovisar siffor i nulä-

get.  

 

 

 

Kommunikativ indikator 2.1 Beskriv arbetet som 

genomförts för att öka antalet tillsyner. 

Till följd av förflyttning av medarbetare från till-

synsavdelningen till annan tjänst inom förvalt-

ningen har antalet genomförda tillsyner inte riktigt 

uppnått de 80 som var målet.  

Kraven inom LBE har skärpts vilket innebär att 

verksamheten under hösten varit tvungna att priori-

tera förberedande arbete inför höjda krav. Detta är 

tid som annars hade använts för att genomföra till-

syner. Dessutom har det administrativa arbetet öka i 

samband med varje tillståndsgivning. Totalt 40 till-

stånd för Brandfarlig och explosiv vara har beslu-

tats under året.  

Ny föreskrift antogs av MSB under hösten och 

kommer innebära färre tillsyner på industri, lager 

och tillverkning hos medelstora företag. Fokus ska 

läggas på boenden, skolor förskolor och kultur-

byggnader. Detta kommer innebära en större 

riskhantering inom eget ansvar för vissa i näringsli-

vet.  

Startskottet har gått för digitala tillsyner vilka ge-

nomförs via Teams. Det digitala mötet följs upp 

med ett besök på plats för att säkerställa det som 

inte kan genomföras digitalt. Erfarenheten från de 

digitala tillsyner som genomförs är att de upplevs 

fungera bra men inte kan ersätta det fysiska besö-

ket. För att fortsätta utveckla digitala tillsyner be-

hövs en utveckling av befintligt verksamhetssy-

stem.  

Tidigare har det planerats att ta fram en så kallad 

Checklista för en första tillsyn som ska underlätta 

för styrkeledare att genomföra tillsyn på vissa ob-

jekt. Till följd av hög arbetsbelastning inom avdel-

ningen har detta skjutits fram till år 2022.  

Tillsyn av badplatser genomfördes inför sommaren. 

Utöver tillsyner, ingår att lämna yttrande och re-

missvar samt att vara sakkunnig till byggnadsnämn-

der. 
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Samlad bedömning 

Till följd av förstärkt LBE har verksamheten under 

hösten behövt lägga tid på att förbereda för höjda 

krav. Avdelningen utmanas av ökade administrativa 

krav då det kräver tid som annars hade använts för 

att genomföra tillsyner. Samtidigt försvårades arbe-

tet med tillsyner på grund av personalbyte. Trots 

svårigheter har målet om 80 tillsyner nästan nåtts. 

Positiv utveckling har skett genom digitala tillsy-

ner. 

Bedömningen är god måluppfyllelse. 
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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 ut-

rymme för medarbetarna att vara delaktiga 

i utvecklingen. Medarbetarna, deras om-

ställningsförmåga, kompetens och kunskap 

är den viktigaste resursen för att uppnå optimalt an-

vändande av förvaltningens resurser. Med ambit-

ionen att skapa delaktighet, inflytande, bättre trivsel 

och kvalité delegeras ansvar till grupper med medar-

betare inom förvaltningen. I linje med tillitsfullt le-

darskap kommer gruppernas handlingsutrymme för-

bättras under 2021. Ständigt pågående utveckling 

genom allas deltagande ska förbättra förvaltningens 

verksamheter.  

Värdegrundsord som implementerades inom SMS 

2020 är rättvisa, bemötande, effektivitet och öppen-

het. Löpande arbete pågår för att hålla värdegrunden 

levande i organisationen. 

Insatstid är en viktig och avgörande faktor och ana-

lys av insatstider har under 2021 stärkts genom utö-

kat analysunderlag. Samtidigt sker fler förbättringar 

inom området då kommunala och civila aktörer blir 

samverkanspartner till SMS.  

KSC arbetar för att stödja räddningstjänst 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.  

Fordonsparken är i behov föryngring. Här ses fram-

för allt släckbilar och höjdfordon som främsta priori-

tet.  

Optimalt utnyttjade resurser är en nyckelfaktor för 

förvaltningens förmåga att nå ökad effekt. Organi-

sationen arbetar med: 

 Löpande analys av genomförda aktiviteter 

och insatser. 

 Kollegialt lärande. 

 Samverkan med andra kommunala 

förvaltningar, verksamheter och civila 

aktörer.  

 

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 ut  med 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   

 

 

 

 

 

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-13-bekampa-klimatforandringarna
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-15-ekosystem-och-biologisk-mangfald
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-17-genomforande-och-globalt-partnerskap
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Positiv trend = vi är på väg åt rätt håll 

Negativ trend = vi är på väg åt fel håll 

Oförändrad trend = utvecklingen är densamma eller oklar 
 

KOMUNIKATIVA INDIKATORER  2018 2019 2020 2021 Trend 

1.1. 95 % av insatserna som lyder under LSO 
ska ske inom 20 minuter.  

97% 97% 95% 93%  

1.2. Beskrivning av några valda insats- 
analyser. 

Se text nedan. 

2.1. Utökning av de aktiviteter och tjänster 
som utförs av KSC. 

Se text nedan. 

3.1. Månatlig mätning av verkstadens andel 
tid mot kund.  

67 % 60 % 59 % 59 %  
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Delmål 1. 95 % av insatserna som lyder under LSO ska ske inom 20 minuter. 

 

Procentuell fördelning av insatstider för larm totalt perioden jan - dec: 

 Minuter Falköping Götene Skara Tidaholm Totalt  

10 58,5 49,5 69,6 68,7 61,3 

10-15 27,1 30,1 19,2 20,9 24,6 

15-20 8,0 7,2 7,2 6,0 7,3 

20-30 4,8 12,0 4,0 3,0 5,6 

30+ 1,6 1,2 0,0 1,4 1,2 

Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Procentuell fördelning av insatstider för larm i tätort för perioden jan - dec: 

 Minuter Falköping Götene Skara Tidaholm Totalt 

10 94,0 94,4 91,5 97,1 93,8 

10-15 3,6 0,0 3,4 0,0 2,6 

15-20 1,2 0,0 1,7 0,0 1,0 

20-30 1,2 5,6 3,4 0,0 2,1 

30+ 0,0 0,0 0,0 2,9 0,5 

Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

Procentuell fördelning av insatstider för larm på landsbygd för perioden jan - dec: 

 Minuter Falköping Götene Skara Tidaholm Totalt 

20 89,4 84,6 95,5 93,9 90,3 

20-30 7,7 13,8 4,5 6,1 8,2 

30+  2,9 1,6 0,0 0,0 1,5 

Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Uppföljning och analys 

Delmål 1. 95 % av insatserna som lyder under LSO 
ska ske inom 20 minuter. 
 
Trenden för insatstiderna är något sjunkande och un-

der 2021 når SMS 93,2% av alla prio 1 LSO-larm 

inom 20 minuter. Det är i Falköping och Götene som 

försämringen ligger. I Götene har en förändring skett 

i under hösten som kan förbättra insatstiderna något 

i framtiden, i och med att Dafgårds brandvärn har 

fått en egen insatszon under hösten och kan nu lar-

mas direkt från SOS. 

Kommunikativ indikator1.2.  

80 talet insatser har analyserats av analysgruppen 

och tre fördjupade utredningar har genomförts under 

året. Utredningar har gjorts på villabrand i Stenstorp, 

garagebrand i Källby och verkstadsbrand i Götene.  

 

Delmål 2. KSC ska utvecklas för att kunna ge ett 
stöd och vara en servicefunktion dygnet runt ut-

med hela hotskalan för de fyra kommunerna. 
 
Utbudet av tjänster som erbjuds via KSC har utveck-

lats positivt under åren och i nuläget ligger fokus på 

att få fler att använda befintliga tjänster. Exempelvis 

ansluter fler automatlarmsanläggningar löpande, Ti-

daholm och Götene ansluter personlarm. För att 

möjliggöra detta har kvalitén och effektivitet setts 

över. Interna styrdokument har revideras och kom-

mer fortsättningsvis revideras löpande och systema-

tiskt. För att kunna ta nästa steg i utvecklingen krävs 

att SMS inför kategorin larmoperatörer. Avsiktsför-

klaring är upprättad för trygghetscentralen gällande 

larmoperatörer för trygghetslarm. Investeringar 

krävs för att finansiera implementering av larmope-

ratörer. För att kostnadseffektivt införa detta plane-

rades att överta kommunernas trygghetslarm. Plane-

ring pågår även parallellt med att finna andra tjänster 

som medfinansierar larmoperatörer. 
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SMHI har under året implementerat nytt system för 

vädervarningar. Istället för varningsklass 1, 2 och 3 

används nu gul, grön och röd. Respektive kommun 

har lagkrav att hålla sig uppdaterad avseende ex-

tremväder. KSC har anpassat system och verksamhet 

efter det nya klassificeringssystemet. Varningarna 

blir konsekvensbaserade och regionalt anpassade, 

därmed mer relevanta och användbara. 

 

”– Syftet med förändringen är att öka relevansen 

och kvaliteten i varningarna så att alla i samhället 

kan förbereda sig, till exempel inför ett snöfall. 

Bättre beslutsunderlag är viktiga för såväl samhälls-

aktörer, bland annat kommuner och räddningstjäns-

ter, som enskilda människor”, säger Fredrik Linde, 

chef för SMHIs prognos- och varningsverksamhet. 

 

Delmål 3. Bedriva effektiv verksamhet inom kom-
munens verkstad med mål att 70 % är arbetad tid 
mot kund. 
Under de senaste tre åren har andelen debiterad tid 

mot kund legat på cirka 60 % och år 2018 var ande-

len högre. Den sammanlagda budgetavvikelsen un-

der motsvarande fyraårsperiod visar ett underskott 

om 137 tkr, varav för år 2021 ett underskott om 24 

tkr. Det ekonomiska resultatet år 2021 visar att cirka 

femtio timmar saknas för att nå ekonomisk balans. 

Debiterat timpris har årligen justerats motsvarande 

personalens löneutveckling. Uppfattningen är att 

delmålet 70% arbetad tid mot kund inte är relevant 

utan behöver ses över inför framtagande av verk-

samhetsplan 2023. 

 

 

Uppföljning och analys utifrån ytterligare 

ambitioner i verksamhetsplan för året.  

Samverkan 

För att klara dagens och framtidens utmaningar är 

samverkan en förutsättning. Samverkan med andra 

skapar en bredare kompetens och räddningsförmåga 

samt utvecklar både den egna organisationen och öv-

riga verksamheter som deltar. Samverkan breddar 

perspektivet och gynnar ett systemtänk där effekten 

av insatsen får ökat fokus.  

SMS deltar i flera innovativa utvecklingsarbeten på 

nationell, regional och lokal nivå. Tillsammans med 

kommunerna Boden, Örnsköldsvik, Kalmar och  

Räddningstjänsten Väst pågår ett gemensamt arbete 

med MSB där vi utvecklar vår förmåga att kommu-

nicera på ett säkert och robust sätt. Målsättningen är 

att vi ska vara redundanta med varandra via SGSI. 

Parallellt med detta projekt arbetar vi tillsammans 

med SOS alarm för att utveckla vår befintliga larm-

plattform för att motsvara framtida behov.  

För att effektivisera verksamheten har nya metoder 

och arbetssätt utvecklats. Ett tydligt exempel på ny 

och effektiv arbetsmetod är Virtuellt övningssystem 

för befäl som tagits fram i samverkan med Rädd-

ningstjänsten östra- och västra Skaraborg, Rädd-

ningstjänsten Herrljunga och Alingsås/Vårgårda 

räddningstjänst. Tidigare har SMS saknat en bra me-

tod för att öva befäl. I det virtuella systemet har ca 

hälften av styrkeledare och befäl övat under året. 

Planering är gjort för övningar för år 2022.  

 

Ny lagstiftningen som trädde i kraft 2022-01-01 har 

höjda krav på ledningssystem och redundans. I sam-

arbetet med Norra Älvsborgs Räddningsförbund och 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg har SMS utveck-

lat ledningsorganisationen vilken tagits i bruk under 

2021. På så sätt klarar SMS de nya kraven.  

Under flera år har förvaltningen förberett arbetet för 

att starta upp CIP. Största frågan har varit att finna 

en lösning för utalarmering. SOS har under 2021 

lanserat en ny app som ger denna möjlighet. Till-

sammans med Räddningstjänsten Väst och Rädd-

ningstjänsten Storgöteborg har SMS initierat ett ut-

vecklingsarbete med SOS Alarm för att utveckla ap-

plikationen för Civil insatsperson. 

Dafgårds räddningsvärn startades under sommaren. 

SMS har utbildat de deltagande medarbetarna inom, 

brand, trafik, drunkning och hjärtstopp. Värnet åker 

på Dafgårds interna larm vilket innebär att arbetet 

för att begränsa skada på person eller egendom kan 

ske snabbare. Vid akut händelse i Källby närområde 

åker räddningsvärnet för att påbörja insats. Här ses 

en tydlig förbättring gällande insatstiden så Källby 

är ett av de geografiska områden som på grund av 

lång körtid tidigare identifierats som svårt att nå 

inom 20 minuter. Även Jula har räddningsvärn och 

SMS ser mycket positivt på utveckling av industri-

räddningsvärn och hoppas på fler samarbeten framö-

ver. SMS kan även nyttja dessa brandmän som rädd-

ningsvärnspersonal vid behov. 

Modellen som SMS skapat för EST-arbetet används 

som utgångspunkt i samverkansprojektet Effektiv lä-

gesinformation genom systematiska arbetssätt 
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(ELISA) med syfte att skapa en nationell modell för 

att hantera samhällsstörningar vid kris. Modellen ska 

ta fram en gemensam lägesbild och fånga upp oroli-

gheter såsom våldsbejakande extremism och skade-

görelse. I projektet samverkar Skövde Högskola, Po-

lisen, Embrace safety AB, Länsstyrelsen och SMS. 

Arbetet följs också av två forskare.  

 

 

 

Internt kvalitetsarbete 

Intern omorganisering har genomförts i syfte att vid 

behov kunna frigöra mer resurser till specifik funkt-

ion/avdelning inom SMS. 

Behov har tidigare identifierats av att föryngra for-

donsparken generellt och framförallt gällande höjd-

fordon. Arbetet med att förnya fordonsparken är på-

börjat och ett nytt höjdfordon införskaffats vid års-

skiftet 2020/2021. Upphandling är genomförd av två 

nya släckfordon, med första leverans i kvartal 4 år 

2022.  

För att leva upp till målet att vara en utvecklande 

och förnyande organisation krävs positivt motta-

gande av idéer, förslag och kritik men även att med-

arbetare och chef kan vara kritiskt mot den egna ar-

betsinsatsen. Organisationen har under 2021 genom-

fört ett arbete med att inventera risker inför framtag-

ning av Intern kontrollplan 2022. Riskinventeringen 

har genomförts av samtliga medarbetare i den opera-

tiva avdelningen det vill säga samtliga brandmän 

och styrkeledare. Resultatet är en gedigen lista med 

förbättringsförslag som organisationen kommer att 

arbeta vidare med. Medarbetare som varit delaktiga 

har varit positiva till arbetet och ser fram emot att 

fortsätta vara en del av organisationens utveckling 

och kvalitétssäkring. Arbetsmetoden som använts 

går helt i linje med värdegrunden som SMS har ar-

betat med under senare år.  

 

Arbete sker inom olika områden för att säkerställa 

och höja den interna kvalitén. Internet har tillgäng-

liggjort utbildningar och föreläsningar till fler vilket 

gynnar kompetensen och omvärldsbevakningen 

inom SMS. Satsning har gjorts för att höja ledar-

kompetensen inom SMS. Samtliga styrkeledare har 

gått utbildningen Att leda utan att vara chef som an-

ordnas av Falköpings kommun. Många medarbetare 

är involverade i utvecklings- respektive ansvarsom-

råden vilket ger medarbetarna möjlighet att växa och 

ta ansvar. Att få växa inom organisationen är en vik-

tig parameter för att vara engagerad och att vilja 

stanna kvar. Även delaktighet och inflytande är se-

dan ett tag tillbaka prioriterade områden. Här visar 

medarbetarenkäten som genomförts under våren på 

positiv utveckling. ”Nöjd medarbetarindex” har ökat 

från 56 (2019) till 66. Under våren har ytterligare 

steg tagits för att öka delaktighet och inflytande och 

samtidigt bredda förankringen av styrning och led-

ning.  

Arbete med att förbättrad den interna informationen 

har varit i fokus under ett par år. Analysen som redo-

görs för i , Redovisning av intern kontroll 2021, av-

slutas med följande mening. Inget behov av ytterli-

gare information har påvisats. I nuläget gäller det 

med andra ord att hålla fast vid de kanaler och struk-

turer för informationsdelning som tagits fram.  

För att kunna hantera kommunernas behov av larm-

mottagning i KSC har förmågan säkerställts vad gäl-

ler informationssäkerhet, arbetsrutiner och fysiskt 

skydd. KSC är numra ackrediterad samordningscen-

tral.  

Kompetens- och kvalitetsutveckling har skett inom 

bland annat skogsbrand, kemkunskap, tillitsskap-

ande arbetsmetoder, virtuellt övningssystem, e-tjäns-

ter och översyn av inköpsprocessen.  

Tidigare har konstaterats att personalförsörjning är 

ett område som behöver fokus för att säkerställa be-

manningskapaciteten framöver. Under processen 
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med rekrytering av sommarpersonal upplevdes att 

många sökt sig till SMS för att de vill arbeta inom en 

organisation som är väl framme i samhällsskydds-

uppdraget. Ett mycket positivt tecken för SMS del. 

Vid rekrytering av brandmän hade SMS ca 80 sö-

kande till sex tjänster. En utvecklingsgrupp för re-

krytering har skapats för att underlätta framtida re-

krytering av operativ personal.  

Stora kliv framåt har tagits gällande jämställdhet hos 

brandpersonalen inom organisationen. Det faktum 

att andelen kvinnliga brandmän är relativt hög inom 

SMS jämfört med andra räddningstjänster i landet, 

kan antas vara till fördel när det gäller att attrahera 

fler kvinnliga brandmän. Jämfört med andra Rädd-

ningstjänster i Sverige ligger SMS bland de tio bästa 

gällande jämställdhet. Förvaltningen har idag 12,6 % 

kvinnliga anställda totalt och inom gruppen brand-

män (ej RIB) är 14,9 % kvinnor.  

Trots pandemin har förvaltningen genomfört en 

medarbetardag när samtliga medarbetare träffas. 

Denna gång var det fokus på samarbete och kommu-

nikation. Under lekfulla former tränades förmågorna 

under en förmiddag där det också fanns tid att umgås 

med de kollegor som arbetar på annan station.  

Förvaltningen förväntas arbeta i linje med de tre för-

valtningsövergripande strategierna som tagits fram 

av Falköpings kommun.  

Arbetsmarknadsstrategin 

Arbetsmarknadsstrategin som antogs av Falköpings 

kommun under 2021 tydliggör vikten av att samtliga 

förvaltningar tar ansvar och samverkar för att skapa 

praktik-/arbetstillfällen för individer som idag står 

utanför arbetsmarknaden. SMS har tagit emot perso-

ner som gjort samhällstjänst och även personer i så 

kallade Arbetsmarknadsåtgärder. Nämnas bör även 

vikten av SMS Ungdomsverksamheten som i ett ti-

digt skede fångar upp individer som ses befinna sig i 

risk för utanförskap. 

Klimatstrategin 

I linje med den av Falköpings kommun framtagna 

klimatstrategi har satsningar gjorts på förbättrad re-

ning av gråvattnet i slangtvätten.  

Investering har gjorts i en lastväxlarcontainer med 

miljö, restvärde och tungräddningsutrustning. Tack 

vara detta har en lastbil avvecklats. Äldre fordon ger 

som regel högre halter av utsläpp. 

Positiv effekt för klimatet har nåtts genom minskat 

resande när allt fler möten och föreläsningar genom-

förts digitala till följd av pandemin. Bedömningen är 

att beteendet till viss del kommer kvarstå efter pan-

demin då både vanor och funktion har förändrats. 

För bättre arbetsmiljö och klimat används flourfria 

skumvätskor när det är möjligt. Allt eftersom fordon 

byts ut mot nya upphandlas alternativ som kan han-

tera florfria skumvätskor.  

För att nå ytterligare effekt i linje med strategin ses 

samverkan som en viktig metod. Tid och energi be-

höver läggas på samarbete med andra aktörer, allti-

från politiska och ideella krafter såväl som medarbe-

tare, kunder och brukare. Förvaltningen har ett gott 

förtroende i samhället och kan arbete positivt med 

att sprida kunskap om klimatarbetet i samhället. 

Digitaliseringsstrategi  

Digitala lösningar ses i flera fall som möjligheter till 

effektivisering för SMS. Flertalet digitaliseringspro-

jekt är genomförda och andra är i uppstartsfas. Tidi-

gare i rapporten redogör för flera digitaliserings ar-

beten såsom Virtuellt övningssystem, digitalisering 

av EST, Digitalisering av Systematiskt brandskydds-

arbete (SBA), webbinar och möten. Utmaningar som 

ses i arbetet för ökad digitalisering är inledande 

kostnader för köp av systemet/licenser och arbetsti-

den som krävs vid uppstart.  

Att vid en räddningsinsats kunna fatta rätt beslut och 

spara sekunder kan vara livsavgörande, varför Crash 

Recovery System (CRS) ses som ett mycket viktigt 

hjälpmedel. Systemet beskriver olika fordons tek-

niska säkerhetssystem och bränslesystem. Tidigare 

användes CRS i KSC men under året har investe-

ringar möjliggjort att installera systemet även i rädd-

ningsbilarna.  

 

 

Samlad bedömning 

Utveckling sker i tydlig positiv riktning utifrån de 

behov som ses i samhället. Digitalisering ses som ett 

självklart alternativ där det fungerar bättre än det 

analoga. Förmågan att samverka med olika aktörer 

utifrån de behov som finns är mycket god.  

Goda möjligheter ses till att bedriva kostnadseffektiv 

verksamhet med hög kvalité som stöd och service 

till andra kommunala verksamheter. Samtidigt utma-

nas förvaltningen av kostnader för bland annat digi-

talisering och en ökad efterfrågan av förvaltningens 

tjänster. För att motverka ett ”stuprörs-tänk” inom 

kommunerna och förvaltningarna ses vikten av att 
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tydliggöra den helhetsbilden och systemeffekten i 

forma av kostnadseffektiviseringen som genereras 

när SMS genomför arbete/uppdrag. Då kan förståel-

sen om förvaltningens betydelse för helheten nås.  

Internt kvalitetsarbete har genomförts under året i 

syfte att öka effektivitet och kvalité.  

Samverkan fungerar mycket bra och är ett kraftfullt 

sätt att öka säkerheten och minska skador i sam-

hället. Fler industriräddningsvärn vore önskvärt 

framöver. 

 

Bedömningen är mycket god måluppfyllelse. 
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Verksamhetsredovisning

Verksamhetsredovisning 

Samhällets omställning under Coronapandemin ge-

nom distansarbete, hemstudier mm har gett minskat 

resande och vistelser på arbetsplatser, skolor och 

andra anläggningar och tros ha starkt samband med 

att larmantalet minskade under år 2020. Viss fortsatt 

påverkan ses även för år 2021. Oförändrat antal larm 

om trafikolyckor och automatlarm utan brandtillbud 

visar lägre nivå än före pandemin. 

Ökade larm ses i kategorin inbrotts- och tekniska 

servicelarm. Under år 2020 tecknades avtal om in-

brottslarm med Skara och Götene kommuner som nu 

på helårsbasis förklarar ökningen. 

ekonomiska förändrning jämfört med 

verksamhetsplaneringen 

Under året har ekonomiska förändringar har skett 

genom förändrad budgetram för nya löneavtal och 

justeringar för kapitalkostnader, sänkta personalkost-

nadspålägg och internhyror utifrån kommunens eko-

nomistyrprinciper. Beslut om tillfälliga medel för 

strategisk utveckling för ett projekt för att nå kom-

munens övergripande mål.  

Budgetjusteringen för sänkta internräntor som ingår 

i internhyrorna reglerades med för storts belopp. To-

tal hyressänkning var 195 tkr där Falköpings kom-

muns andel uppgick till 84 tkr. Falköpings regle-

ringen gjordes med 195 tkr vilket motsvarar hyres-

sänkning om 458 tkr. Felet innebär en budgetavvi-

kelse om 110 tkr.

 

VERKSAMHETSREDOVISNING 
UTFALL

2018 

UTFALL

2019 

UTFALL

2020 

UTFALL

2021 

BUDGET 

 2021 

Antal larm

Räddningstjänstuppdrag totalt (larm) 1 397 1 503 1 399 1 741

  Falköping 682 708 558 665

  Götene 208 255 250 317

  Skara 331 369 439 584

  Tidaholm 176 171 152 175

Varav brand i byggnad 86 108 98 109

  Falköping 33 42 43 46

  Götene 16 20 18 24

  Skara 20 21 20 24

  Tidaholm 17 25 17 15

Varav trafikolycka 198 208 171 171

  Falköping 83 73 68 66

  Götene 37 49 32 35

  Skara 51 50 49 44

  Tidaholm 27 36 22 25

Varav IVPA (väntan på ambulans) 83 78 76 76

  Falköping 25 26 35 31

  Götene 16 20 9 8

  Skara 21 15 20 24

  Tidaholm 21 17 12 13

Varav automatlarm utan brandtillbud 420 410 361 383

  Falköping 147 148 117 126

  Götene 83 82 77 107

  Skara 151 145 125 112

  Tidaholm 39 35 42 38

Varav inbrottslarm o teknisk service 190 284 326 479

  Falköping 190 232 143 168

  Götene 0 18 49 65

  Skara 0 34 134 243

  Tidaholm 0 0 0 3

Tillsyn och tillstånd

Tillsyn enligt LSO 40 76 86 61 75

Tillsyn enligt LBE 6 13 24 7 15

Tillstånd enligt LBE 33 36 51 40 20-25



vision, mål och styrning 
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Personalredovisning  

 

Personalredovisning 

Jämfört med föregående år har antalet årsarbetare 

ökat och överstiger det budgeterade årsarbetartalet. 

Skydd och säkerhet förstärktes med person utöver 

budget men med finansiering via statsbidrag.  

Svårigheter av bemanna vid sjukdom och annan 

frånvaro har märkts under året vilket lett till fler vi-

karietimmar och större övertidsuttag. Detta märktes 

tydlig under årets sista månad när antalet Covid-19-

fall ökade kraftigt och som tillsammans med gäl-

lande karantänsregler innebar att stor del av perso-

nalen fick stanna hemma. 

Könsfördelning bland all personal visar att andelen 

kvinnor ökar något. 

Sjukfrånvaron i förvaltningen låg på en jämn och 

låg nivå fram till årets sista månad då den steg rela-

tivt kraftigt. Den totala sjukfrånvaron inom förvalt-

ningen är 2,3 % och den totala sjukfrånvaron för 

hela kommunen är 7,1 %. Frånvaron är jämt förde-

lad mellan könen och nivån är något högre i yngre 

åldrar. Att den äldre åldersgruppen ökat jämfört 

med tidigare år beror på ett längre sjukdomsfall där 

personen nu åter är i arbete. 

kompetensförsörjning 

Inom heltidsstyrkan har två personer sagt upp sig 

och slutat. En person har varit tjänstledig för studier 

och dessutom inkommit med uppsägning. Rekryte-

ring av fyra brandmän skedde under hösten. 

Vakans inom avdelningen Stöd/utveckling har till-

satts genom internrekrytering med följdverkningar 

på flera andra delar inom organisationen. 

PERSONALREDOVISNING 
BOKSLUT 

2020 

BOKSLUT 

2021 

BUDGET 

 2021 

AVVIK

 2021 

PROG

 AUG 2021 

Personalsammansättning  - årsarbetare

Tillsvidareanställda 78,4 79,1 86,0 -7,0

Visstidsanställd 3,8 3,8 2,0 1,8

Timanställd 8,5 9,1 3,0 6,1

Summa årsarbetare 90,7 91,9 91,0 0,9

Övrig personal

RIB-anställda *) 54,3 52,3 48,0 4,3

Frivilliga brandmän 27,0 33,0 40,0 -7,0

Personalomsättning

Pensionsavgångar 2,0 0,0 5,0 -5,0

Rekryteringar 7,0 7,0

Rekryteringar RIB-personal *) 8,0 4,0

Könsfördelning

Kvinnor 12,1% 12,6%

Män 87,9% 87,4%

*) I RIB-personal ingår inte uppgifter om Dafgårds räddningsvärn (RIB - Räddningspersonal i beredskap)

SJUKFRÅNVARO 

Sjukfrånvaro - antal sjuk timmar av tillgänglig 

ordinarie arbetstid %

Totalt 2,6% 2,3%

Kvinnor 3,5% 2,4%

Män 2,5% 2,3%

Varav över 60 dagar 24,6% 17,5%

     - 29 år 3,6% 3,3%

30 - 49 år 2,9% 1,3%

50 år - 1,5% 3,1%

Andel arbetstagare som inte har någon  

sjukfrånvaro alls
63,0% 67,1%

Andel arbetstagare med 1-5 sjukfrånvarodagar 21,0% 16,9%
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Inom RIB-personalen är omsättningen av olika an-

ledningar stor vilket leder till ökat behov av att till-

handahålla utbildningar som krävs för uppdraget. 

Behovet motsvarar kontinuerligt fyra till sex perso-

ner årligen. 

Av fem möjliga pensionsavgångar har ingen valt att 

avsluta sin anställning under året. 

personalmässiga förändrning jämfört med 

personalplaneringen 

Avdelningen Skydd och säkerhet har förstärkts un-

der året för att kunna återuppta det arbete som fått 

stå tillbaka under pandemihanteringen och intensifi-

erat arbetet med säkerhetsskydd, informationssäker-

het och totalförsvarsarbetet.  

RIB-organisationen har tillförts åtta stycken rädd-

ningsvärnsmän som, utöver sitt industrivärnsupp-

drag, kan bistå vid händelser i geografisk närhet till 

Källby. 
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Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning 

 

SMS Gemensam verksamhet enligt samverkansavtal respektive Falköpings kommuns verksamhet särredovisas i 

tabellen nedan. 

 

Verksamhet som enbart rör Falköpings kommun vi-

sar överskott om 46 tkr. För verksamhet enligt sam-

verkansavtal gemensamt med Götene, Skara och Ti-

daholm är nettokostnaden 481 tkr högre än budget. 

Falköpings kommuns andel av gemensam verksam-

hets underskott uppgår till 199 tkr. Nämndens sam-

lade resultat för år 2021 visar en negativ budgetavvi-

kelse om 153 tkr. 

Intäkter 

Förvaltningens externa intäkter kommer från 

- avgifter för automatiska brandlarm, 

inbrottslarm och tekniska servicelarm 

- tillstånds- och tillsynsavgifter  

- avgifter för utbildningar 

- statsbidrag från MSB m fl 

- hyresintäkter 

- tjänsteförsäljning 

- driftbidrag Götene/Skara/Tidaholm 
 

Interna intäkter utgörs av 

- debiterade verkstadsarbeten 

- interna larm och tillsyn/tillstånd 

- avgifter för utbildningar 

- intern fördelning för Skydd/Säkerhet mm 

 

Intäkterna uppgår till 60 mnkr och 42,5 mnkr utgörs 

av driftbidrag från Götene, Skara och Tidaholm.  

RESULTATRÄKNING (TKR) 
BOKSLUT 

2020 

BOKSLUT 

2021 

BUDGET 

 2021 

AVVIK

 2021 

PROG

 AUG 2021 

Intäkter

Avgifter mm 4 458 4 756 4 641 115 -750,0

Statsbidrag 1 040 1 082 1 240 -158 0,0

Övriga intäkter 2 413 3 397 2 551 846 400,0

Interna intäkter 8 917 8 271 6 227 2 044 0,0

Driftbidrag   (Not) 40 781 42 540 42 258 282 350,0

Summa intäkter 57 608 60 045 56 917 3 128 0

Kostnader

Personalkostnader -61 754 -66 022 -65 034 -989 300

Verksamhetskostnader -13 895 -14 867 -14 921 55 0

Kapitalkostnader -3 779 -3 712 -3 452 -260 -300

Interna kostnader (inkl. internhyra) -9 721 -8 477 -6 389 -2 088 -260

Summa kostnader -89 149 -93 078 -89 796 -3 282 -260

ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND -31 541 -33 032 -32 879 -153 -260

RESULTATRÄKNING (TKR) 
BOKSLUT 

2020 

BOKSLUT 

2021 

BUDGET 

 2021 

AVVIK

 2021 

PROG

 AUG 2021 

Verksamhet Gemensam SMS

Intäkter 6 811 7 672 6 761 911 -350

Driftbidrag   (Not) 40 782 42 540 42 258 282 350

Kostnader -78 798 -82 834 -81 442 -1 392 -260

Årets resultat Gemensam SMS -31 206 -32 622 -32 423 -199 -260

Verksamhet Falköpings kommun

Intäkter 10 017 9 833 7 898 1 935 0

Kostnader -10 351 -10 244 -8 354 -1 890 0

Årets resultat Verksamhet Falköping -335 -410 -456 46 0

ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND -31 540 -33 032 -32 879 -153 -260
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Den pågående pandemin med åtgärder för att minska 

smittspridning av Covid-19 har påverkat den utåtrik-

tade verksamheten genom att externa utbildningar 

inte kunde genomföras fram till och med september 

månad. Bortfallet av intäkter från utbildningsverk-

samhet uppgår till 450 tkr. Ökade avgifter från an-

nan verksamhet som från onödiga larm, restvärdes-

räddning samt andra tjänster har kompenserat bort-

fallet. 

Statsbidrag avser MSB’s årliga ersättning till krisbe-

redskap och civilt försvar samt statens kompensation 

för ökade sjuklönekostnader under pandemiåret. Un-

derskottet jämfört med budget beror på att pandemi-

restriktionerna liksom föregående år medfört att kur-

ser och kompetenshöjande åtgärder inte kunnat ge-

nomföras inom området krisberedskap och civilt för-

svar. Statsbidragen kommer därför att sparas till 

nästa år. 

Ett antal fordon har avyttrats under året i samband 

med förnyelse av fordonsparken som gett 540 tkr i 

extra intäkter.  

Budgetavvikelsen för de interna intäkterna beror på 

att de personella resurserna inom skydd och säkerhet 

för krisberedskap och civilt försvar har utökats för 

att prioritera uppgifter inom uppdraget som inte kun-

nat genomföras på grund av pandemihantering. 

Kostnader och intäkter är lika stora, cirka 1,5 mnkr, 

och finansieras av statsbidrag och driftbidrag från 

uppdragskommunerna Skara och Tidaholm och för-

delningen till respektive kommun sker i internbokfö-

ringen. Övrig budgetavvikelse beror på större om-

sättning av verkstadsarbeten. 

I tabellen nedan framgår övriga samverkande kom-

muners bidrag till driften av den gemensamma verk-

samheten enligt samverkansavtal. Driftbidragens av-

vikelse täcker Götenes, Skaras och Tidaholms andel 

av underskottet som uppstått i Gemensam SMS-

verksamhet.  

Kostnader 

Kostnaderna uppgår till 93 mnkr och är 3,3 mnkr 

högre än budgeten.  

Personalkostnaderna har ökat med 4,3 mnkr jämfört 

med föregående år och årets utfall är något högre än 

budgeten. Den stora förändringen beror på att 2020 

års lönerörelse inte blev klar förrän i december 2020 

och att den nya lönen började betalas ut i januari. 

Även den retroaktiva lönen för år 2020 betalades ut 

och bokfördes i januari 2021. Större delen av bud-

getavvikelsen beror på att Skydd och säkerhet har 

utökats med en tjänst. Sjukfrånvaron har varit högre 

än normalt och uttag av fler semesterdagar påverkar 

vikariekostnaderna Samtidigt har inställd externut-

bildning gjort att denna personal kunnat täcka upp 

vid frånvaro. 

Kapitalkostnaderna har ökat genom de investeringar 

som gjorts under året. 

De interna kostnaderna påverkas på samma sätt som 

interna intäkter av fördelningen av personella resur-

ser inom Skydd och säkerhet. Avvikelsen påverkas 

också av internt köp av kommunikatör samt av in-

ternhyror för Falköpings brandstation. Under året 

har en budgetjustering gjorts för sänkta internräntor 

som ingår i internhyrorna. Ändringen av budget 

gjordes med 100 % av sänkningen i stället för den 

andel som rör Falköping. Det innebär att den budget-

mässiga sänkningen blev 260 tkr större än den fak-

tiska hyressänkningen. Den dubbla omslutningen i 

verkstadens debitering har eliminerats i utfallet för 

år 2021 men ingår med cirka 2 mnkr i 2020 år utfall. 

Elimineringen avser även de interna intäkterna. 

Om budgetreglering för internhyrorna gjorts med 

rätt belopp hade nämndens budgetavvikelse uppgått 

till -42 tkr istället för -153 tkr. 

 

Not - Specifikation av Driftbidrag

RESULTATRÄKNING (TKR) 
BOKSLUT 

2020 

BOKSLUT 

2021 

BUDGET 

 2021 

AVVIK

 2021 

PROG

 AUG 2021 

Driftb idrag

Götene 12 039 12 558 12 474 84 103

Skara 17 051 17 808 17 690 118 147

Tidaholm 11 692 12 174 12 094 80 100

Årets resultat Gemensam SMS 40 781 42 540 42 258 282 350
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Verksamhetsredovisning 

 

 

Gemensam verksamhet sms 

Utfallet av nettokostnaderna, för den gemensamt 

avtalade verksamheten, jämfört med årets budget 

visar ett underskott om 481 tkr. Intäkterna har gett 

ett överskott om 911 tkr. Kostnaderna visar under-

skott om 1 392 tkr. 

Ledningsfunktion 

I ledningsfunktionen ingår nämndskostnader, kapi-

talkostnader och kostnader för administrativ perso-

nal, förvaltningschef och gemensamma verksam-

hetssystem mm.  

Avdelningen visar ett underskott om 141 tkr. Ökade 

kapitalkostnader för årets investeringar bidrar till 

underskottet medan administrationen och nämnds-

kostnader visar överskott. 

Räddningstjänst 

Avdelningens resultat visar ett underskott om 1 136 

tkr. Avvikelserna är stora både för kostnader och in-

täkter.  

Personalkostnaderna ligger 1 % över budget, cirka 

500 tkr. Svårigheter har funnits att under semester-

perioden hitta vikariepersonal för oplanerad från-

varo och som då medfört övertidsersättning. Ökade 

övertidskostnader beror även på nytt beredskapsav-

tal från halvårsskiftet. Sjukfrånvaron ökade under 

senare delen av året och särskilt kring årsskiftet. 

Sjuklönerna har rymts inom ram och staten har 

även under 2021 gett bidrag för att täcka ökade 

sjuklönekostnader. Förvaltningen har erhållit 158 

tkr varav 132 tkr till räddningstjänstavdelningen. 

Lokal- och anläggningskostnader har påverkats ne-

gativ av en felaktig budgetreglering för Falköpings 

brandstation motsvarande 260 tkr. Hyrorna för 

brandstationerna i Götene och Skara sänktes vid 

femårsöversyn av driftkostnader. Ökade kostnader 

för byte av passagesystem, en miljöutredning på öv-

ningsfältet i Skara och stigande elpriser har gett 

ökade kostnader. 

Fortsatt översyn av fordonsparken pågår. Tre nya 

fordon har anskaffats, höjd- och ledningsfordon 

samt ett mindre terrängfordon. Tre tunga fordon, 

fem mindre transportfordon och några kärror har 

avyttrats. Nettot av försäljningar uppgår till cirka 

480 tkr. 

Den utåtriktade verksamheten har påverkats av re-

striktionerna för minskad smittspridning av Covid-

19. Externa utbildningar har inte kunnat bedrivas 

under större delen av året men återupptogs från ok-

tober. Intäktsbortfallet uppgår till 450 tkr. 

Stöd & utveckling 

Avdelningen visar ett överskott om 799 tkr. Ökat 

antal uppdrag och sålda tjänster i KSC har gett 

ökade intäkter. Personalutbildning, deltagande i 

RESULTAT PER

VERKSAMHETSOMRÅDE (TKR) 

BOKSLUT 

2020 

BOKSLUT 

2021 

BUDGET 

 2021 

AVVIK

 2021 

PROG

 AUG 2021 

Gemensam verksamhet enlig samverkansavtal

 - Administration, nämnd o kapitalkostnader -8 416 -8 606 -8 465 -141 -300

 - Räddningstjänst -55 904 -57 598 -56 463 -1 136 -210

 - Stöd och utveckling -6 241 -7 166 -7 965 799 0

 - Förebyggande -1 427 -1 791 -1 788 -3 -100

Nettokostnad gemensam verksamhet -71 987 -75 162,0 -74 681 -481 -610

Driftbidrag gemensam verksamhet 40 781 42 540 42 258 282 350

Summa Gemensam verksamhet SMS -31 206 -32 622 -32 423 -199 -260

Verksamhet Falköpings kommun

 - Verkstad -322,0 -241 -216 -25 0

 - Ungdomsstyrkan -13,0 -26 -25 -1 0

 - Strategiska utvecklingsmedel 0,0 -144 -215 71 0

 - Skydd och säkerhet inkl BRÅ 0,0 0 0 0 0

Summa Verksamhet Falköping -335 -410 -456 46 0

ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND -31 541 -33 032 -32 879 -153 -260
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kurser och konferenser som av olika anledningar 

inte kunnat genomföras har minskat kostnaderna. 

Under året har avdelningen bytt chef som medfört 

att vissa utvecklingsprojekt kommer att påbörjas se-

nare. 

Förebyggande 

Avdelningen visar ett resultat i balans. Både kostna-

der och intäkter är cirka 40 tkr under budget. 

Vissa delar av tillsynsarbetet har kunnat utföras via 

den digitala tekniken och på så sätt har konsekven-

ser av restriktioner på grund av covidpandemin del-

vis kunnat hanteras. Personalomsättning och ökad 

administration kring ny lagstiftning har påverkat 

möjlighet att utföra tillsynsuppdraget i planerad 

omfattning. Intäkterna har inte påverkats i så stor 

utsträckning som befarats. 

Kostnader för personalens deltagande i kurser och 

konferenser är lägre. 

Driftbidrag 

Finansieringen av den gemensamma SMS-verksam-

hetens nettokostnader fördelas mellan parterna en-

ligt respektive kommuns invånarantal den 30 juni 

året före verksamhetsåret efter att 1 (en) miljon kr 

lyfts av och betalas av Falköpings kommun. Enligt 

samverkansavtalet ska miljonen indexregleras från 

och med år 2020, prisindex för kommunal verksam-

het (PKV) per 2020-10-01 har använd. Förändring 

år 2020 2,05 % och år 2021 1,7 %. 

Nettokostnaden för året uppgår till 75.162.043 kr. 

1.037.848 kr betalas av Falköpings kommun. 

74.124.195 kr fördelas lika per invånare och uppgår 

till 948,41 kr per invånare. 

Kommun Antal 
inv. 

Andel 
inv. 

Andel 
kostn. 

Kr/ 
inv. 

Falköping 33 302 42,61 % 43,40% 980 

Götene 13 241 16,94 % 16,71 % 948 

Skara 18 777 24,03 % 23,69 % 948 

Tidaholm 12 836 16,42 % 16,20 % 948 

Summa 78 156 100 % 100 % 962 

 

Nettokostnaden per invånare för föregående år upp-

gick till 921 kronor vilket visar att årets kostnader 

har ökat med 41 kronor per invånare till 962 kronor. 

 

 

 

 

Verksamhet falköpings kommun 

Verkstad 

Verkstaden utför arbete åt Falköpings kommuns 

förvaltningar som debiteras enligt fastställt timpris 

och faktiskt anskaffat material. Kostnadstäcknings-

graden skall vara 100 % exklusive internhyran som 

är anslagsfinansierad. 

I utfallet av årets resultat uppgår kostnadstäcknings-

graden till 99,6 % och medför ett underskott om 19 

tkr. Hyran ger ett underskott om 6 tkr. Summa un-

derskott 25 tkr. 

Ungdomsstyrkan 

Ungdomsstyrkan i Falköping har haft aktiviteter un-

der vår och höst. Verksamheten bedrivs tillsam-

mans med kommunens öppna ungdomsverksamhet, 

socialförvaltningen och kompetens- och arbetslivs-

förvaltningen samt med bidrag från hållbarhetsut-

skottet. Eftersom kostnaderna för verksamheten har 

varit låga har bidrag från socialförvaltningen och 

kompetens- och arbetslivsförvaltningen inte inhäm-

tats. Bidraget om 40 tkr från hållbarhetsutskottet 

har delats med kultur- och fritidsförvaltningens 

öppna ungdomsverksamhet. 

Strategiska utvecklingsmedel 

Från Falköpings kommuns tillfälliga medel för stra-

tegisk utveckling beviljades 215 tkr för att under år 

2021 bedriva ett projekt om ökad inkludering av ci-

vilsamhället för att förebygga oönskade händelser 

och möjlighet att agera vid oönskade händelser. 

Målet var att utbilda medborgare till civila insats-

personer. Av anslaget har 144 tkr förbrukats vilket 

medför ett överskott om 71 tkr. 

Skydd och säkerhet 

Skydd och säkerhet bedrivs även på uppdrag från 

Skara och Tidaholms kommuner. Verksamheten fi-

nansieras inom ramen för statlig ersättning för kris-

beredskap och civilt försvar. Så längde den statliga 

finansieringen täcker kostnaderna redovisas alltid 

ett nollresultat. Hur förbrukningen varit finns redo-

visad under rubriken ”Enhetsredovisning” senare i 

dokumentet. 
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Enhetsredovisning 

Skydd och säkerhet bedrivs på uppdrag av kommu-

nerna Falköping, Skara och Tidaholm. Finansie-

ringen sker inom ramen för statlig ersättning för 

krisberedskap och civilt förvar. Medel som inte åt-

går under året kan medflyttas till kommande år. Så 

länge den statliga finansieringen täcker kostna-

derna, redovisas alltid ett nollresultat vid varje bok-

slut. I tabellen visas hur stor andel av statsbidragen 

för 2021 som förbrukats. 

krisberedskap 

Verksamheten finansieras av årliga statsbidrag från 

MSB. Bidraget består av tre delar. Ett grundbidrag 

per kommun, en verksamhetsersättning i förhål-

lande till kommunens invånarantal samt en ersätt-

ning per utomhusvarnare. 

Kostnaderna består av personalkostnader för två 

personer och i övrigt används merparten för kompe-

tenshöjande verksamhet och tjänsteköp. Förbruk-

ningen varierar mellan kommunerna för att en per-

sonal delas mellan Tidaholm och Falköping medan 

den andra personen finansieras av Skara. 

civilt försvar 

Det särskilda bidraget som är en överenskommelse 

mellan MSB och Sveriges Kommuner och Reg-

ioner, för att stärka kommunernas förmåga inför 

höjd beredskap, har sedan år 2017 årligen utbetalats 

i samma storleksordning.  

Överenskommelsen förlängdes med anledning av 

att pandemihanteringen inneburit att prioriterade 

uppgifter i överenskommelsen inte kunnat genom-

föras. Sparade medel sades då längst kunna använ-

das till och med år 2022. I december meddelades att 

parterna ytterligare förlängt överenskommelsen om 

kommunernas arbete med civilt försvar för år 2022. 

Organisationen har förstärkts för att kunna genom-

föra uppgifterna som ingår i överenskommelsen. 

Lönekostnader för en anställd fördelas lika mellan 

kommunerna. Övriga kostnader har förts till den de 

berör. 

 

   

RESULTAT PER ENHET (TKR) 
KOSTNADER 

UTFALL 2021 

FÖRBRUKAT 

AV 2021 ÅRS 

STATSBIDRAG 

STATSBIDRAG 

2021 

STATSBIDRAG 

ÖVERFÖRDA 

FRÅN 2020 

ÅTERSTÅENDE 

STATSBIDRAG 

Skydd och säkerhet - Krisberedskap

Falköping -577 62% 935 1 073 1 431

Skara -816 121% 672 189 45

Tidaholm -446 79% 565 245 364

Summa Skydd och säkerhet -

 Krisberedskap
-1 840 85% 2 172 1 507 1 839

Skydd och säkerhet - Civilt försvar

Falköping -310 107% 290 506 486

Skara -354 169% 210 227 83

Tidaholm -256 151% 170 355 269

Summa Skydd och säkerhet - 

Civilt försvar
-920 137% 670 1 088 838

SUMMA SKYDD OCH SÄKERHET -2 760     97%  2 842      2 595      2 677     



ekonomisk redovisning 

 

verksamhetsredovisning för år 2021 I nämnden för samhällsskydd mellersta skaraborg I 31 

Investeringsredovisning 

 

 

Nämndens investeringsanslag för året uppgår till 2,2 

mnkr. Från föregående år har 4,5 mnkr ombudgete-

rats. 

Genomförda anskaffningar under året utgörs främst 

av förnyelse av fordonsparken och successivt utbyte 

av rökskyddsutrustning.  

Inköp av ett höjdfordon med nytt chassi och renove-

rad 32-meters lift har medfört att en 30 år gammal 

hävare kunnat utrangeras. Ledningsfordon till brand-

stationen i Falköping och ett mindre terrängfordon 

ingår också i förnyelsen av fordonsparken. Ytterli-

gare ett äldre fordon har avyttrats och ersatts av ett 

mobilt kemräddningsskåp till lastväxlaren som togs i 

drift under föregående år.  

Tredje etappen av utbyte av rökskyddsutrustning är 

genomförd. Utrustningen är placerad på brandstat-

ionen i Skara och togs i bruk under hösten. Återstå-

ende mindre etapp kommer att genomföras under år 

2022. 

En reningsanläggning har installerats så att farliga 

ämnen från slangtvätt och tvätt av larmställ inte ore-

nade skall nå kommunens avloppsnät. 

Cirka 400 tkr kvarstår av årets investeringsmedel 

som är avsedda för utrustning till kommunsamord-

ningscentralen men som ännu inte kunnat anskaffas 

på grund av att säkerhetsanpassning av lokalerna på-

gått under hösten. Medlen är även avsedda för att 

inom projekt Friska brandmän installera maskin för 

tvätt av rökkyddsutrustning och där frågan om lokal-

anpassning försenat genomförandet. 

Återstående medel behöver reserveras till ny budget 

för år 2022 för att genomföra planerade investe-

ringar. 

 

 

INVESTERINGSREDOVISNING (TKR) 
BOKSLUT 

2020 

BOKSLUT 

2021 

BUDGET 

 2021 

AVVIK

 2021 

PROG

 AUG 2021 

Investeringar

Fordon -337 -4 410 -4 200 -210 -4 410

  -   Hävare -3 676 -3 600 -76 -3 676

  -   Ledningsfordon -604 -450 -154 -604

    - Sexhjuling -131 -150 19 -131

    - Lastväxlare -337 0

Kemskåp till lastväxlare -608 -450 -158 -608

Rök-/kemutrustning -367 -1 048 -850 -198 -1 000

Utrustning kommunsamordningscentral -129 0 -300 300 -300

Reningsanläggning slangtvätt -236 -300 64 -200

Övrigt samhällsskydd 0 -600 600 -182

ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND -833 -6 302 -6 700 398 -6 700
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Politiska uppdrag under år 2021 

 

Inget riktat uppdrag under år 2021 utöver grund-

uppdraget. 



 

Besöksadress: Midfalegatan 4, Postadress 521 81 Falköping 

Telefon, växel: 0515-88 58 00 Epost: samhallsskydd@falkoping.se Webbplats: www.smskaraborg.se 

 

 



 

Samhällsskyddsförvaltningen 

 

Pontus Düring   Förvaltningschef      pontus.during@falkoping.se  

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

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

 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

2022-02-11 

SMS 2021/00038  
 

 

 

 
 

 Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg 

Verksamhetsredovisning 2021  

Förslag till beslut 

1 Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg godkänner nämndens 

verksamhetsredovisning för år 2021. 

 

2 Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg föreslår 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ombudgetera 

följande investeringsprojekt från år 2021 till år 2022. 

 

- 400 tkr  Inventarier samhällsskydd 

 

    

Sammanfattning  

Trots friktionerna med anledning av pandemin har förändrade arbetssätt 

medfört att vi i huvudsak har god till mycket god måluppfyllnad. 

Kommunernas ansvar för att stärka det civila försvaret samt kommunal 

krisledning under höjd beredskap ses viktigt och behöver ta stora kliv framåt 

för att komma ikapp arbetet som till följd av pandemin blivit eftersatt. 

Den pågående pandemin med åtgärder för att minska smittspridning av 

Covid-19 har påverkat den utåtriktade verksamheten genom att externa 

utbildningar inte kunde genomföras fram till och med september månad. 

Bortfallet av intäkter från utbildningsverksamhet uppgår till 450 tkr. Ökade 

avgifter från annan verksamhet som från onödiga larm, restvärdesräddning 

samt andra tjänster har kompenserat bortfallet. 

Ett antal fordon har avyttrats under året i samband med förnyelse av 

fordonsparken som gett 540 tkr i extra intäkter.  

Verkstaden utför arbete åt Falköpings kommuns förvaltningar som debiteras 

enligt fastställt timpris och faktiskt anskaffat material. 

Kostnadstäckningsgraden skall vara 100 % exklusive internhyran som är 

anslagsfinansierad. 
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I utfallet av årets resultat uppgår kostnadstäckningsgraden till 99,6 % och 

medför ett underskott om 19 tkr. Hyran ger ett underskott om 6 tkr. Summa 

underskott 25 tkr. 

    

Bakgrund 

Samhällsskyddsnämnden upprättar årligen en verksamhetsredovisning som 

redogör för förgående års målarbete och ekonomiska utfall. 

Verksamhetsredovisningen bifogas tjänsteutlåtandet 

Förvaltningens bedömning 

2021 har varit ett exceptionellt år men med förändrade arbetssätt och ökade 

intäkter, från bland annat avyttrade fordon har vi god måluppfyllelse och 

följsamhet i prognosen.  

Vidare har våra tjänster efterfrågats och SMS har utökat samarbetet och 

knutit nya kontakter både inom och utanför våra fyra kommuner vilket är ett 

tydligt kvitto på att vi ligger i framkant och har högt anseende.   

  

Finansiering 

NIL  

Beslutsunderlag 

Verksamhetsredovisning 2021 SMS      

Beslutet ska skickas till 

Ekonomikontoret Falköpings kommun 

Kommunstyrelsen Falköpings kommun 

Kommunstyrelsen Götene kommun 

Kommunstyrelsen Skara kommun 

Kommunstyrelsen Tidaholms kommun 

 

 

 

 

Pontus Düring 

Förvaltningschef 



 

 2022-02-23 
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Kompetens- och arbetslivsförvaltningen   Lärcenter 
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dRapport över utförd internkontroll 2021 
 

Intern kontrollplan  

Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg antog årets interna 

kontrollplan på sitt sammanträde den 3 december 2020, § 6. 

 

I korthet ingår följande kontrollåtgärder i planen: 

1. Leverantörstrohet (kommungemensam) 

2. Dataskyddsförordningen (GDPR) (kommungemensam) 

3. Information 

4. Inköp 

5. Rutiner nycklar 

6. Verksamhetens effektivitet 

Sammanfattning av genomförd intern kontroll  

Under 2020 har förvaltningen för Samhällsskydd mellersta Skaraborg 

genomfört internkontroll i huvudsak enligt upprättad internkontrollplan. :::  

Utfallet av kontrollerna är positivt och visar på en god utveckling.  

Följande förbättringsområden har framkommit i kontrollerna: 

 Fortsatt arbete gällande hantering av nycklar och passerkort inom 

organisationen. 

 

1. Leverantörstrohet 

Inköp av varor och tjänster ska göras från korrekt avtalsleverantör. 

Från 2021 utförs de kommunövergripande kontrollerna av kommunlednings-

förvaltningen. Då kontrollerna utförs inom nämndernas verksamheter måste 

varje nämnd ändå ha med kontrollerna på respektive internkontrollplan. 

Redovisning av utfall sker dock i kommunledningsförvaltningens rapport. 
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2. Dataskyddsförordningen (GDPR) 
Personuppgiftsbiträdesavtal. 

Personuppgiftsbiträdesavtal ska upprättas. 

 

Från 2021 utförs de kommunövergripande kontrollerna av kommunlednings-

förvaltningen. Då kontrollerna utförs inom nämndernas verksamheter måste 

varje nämnd ändå ha med kontrollerna på respektive internkontrollplan. 

Redovisning av utfall sker dock i kommunledningsförvaltningens rapport. 

 

3. Information  

Intern information till medarbetarna behöver följas upp. 

Kontrollansvarig har varit Räddningschef.  

Metod: Information från medarbetarundersökningen, medarbetarsamtal och 

APT. 

Kommentarer/utfall: 

Åtgärder har vidtagits under år 2020 för att förbättra informationen till 

medarbetare t.ex. grupper på Falnet med information för respektive snurra, 

för att underlätta för de deltidsanställda brandmännen får de mejl med 

nyhetsbrevet och slipper gå ut på Falnet för att läsa detta. Under 2021 har 

ytterligare förbättringar genomförts såsom som information från varje 

ledningsgruppen som läggs på Falnet, kort diskussioner efter varje punkt på 

ledningsgruppen om vilka som behöver få information och på vilket sätt 

informationen ska ske. Till följd av pandemin har möte med deltidsanställda 

inte genomförts i samma omfattning som tidigare, vilket troligtvis har 

inneburit en försämring av information till denna grupp. Inget behov av 

ytterligare information har påvisats. 

Rutinen kontrollerad löpande under året. 

 

4. Inköp 

Materialförsörjningen i den operativa avdelningen behöver säkerställas. 

Rutiner för inköp behöver tas fram och tydliggöras inom organisationen.   

Kontrollansvarig har varit förvaltningsekonom.  

Metod: Antalet verifikationer jämfört med tidigare år.  

 

Kommentarer/utfall: 

Ett systembaserat förbättringsarbete har genomförts med hög delaktighet och 

inflytande från förvaltningens olika arbetsområden. Ansvariga för inköp har 

utsetts och rutiner har arbetats fram samt en plan för hur dessa ska spridas 

till inom SMS. Goda förhoppningar ses för att rutinerna ska vara väl kända 

hos berörda medarbetare. Färre antal inköp och framför allt kompletta 

fakturaunderlag är det förväntade resultatet. Då arbetet kommer vara klart 

och nya rutiner tas i bruk under våren 2022 ses ingen förbättring av antalet 

verifikationer under 2021. 

Rutinen kontrollerad 2022-02-01 
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5. Rutiner nycklar 

Rutiner för hantering av nycklar behöver förbättras. 

Kontrollansvarig har varit controller.  

Metod: Uppföljning tillsammans med ansvariga samt på ledningsgrupp. 

 

Kommentarer/utfall: 

Inventering är genomförd och medarbetare har nu rätt behörighet både 

gällande nycklar och delvis klart gällande passerkort. Ytterligare åtgärder  är 

förknippade med kostnader. Behov av ytterligare förbättringar kommer 

fångas upp i samarbete med ansvariga medarbetare under 2022. 

 

Rutinen kontrollerad löpande under året. 

 

6. Verksamhetens effektivitet 

Optimering av verksamhetens resursanvändning. 

Kontrollansvarig har varit controller.  

Metod: Sammanställning av genomförda åtgärder. 

Kommentarer/utfall: Många arbeten har genomförts under året som 

kommer öka förvaltningens effektivitet. 

 Inköpsprocessen se ovan punkt 4.  

 Digitalisering av EST innebär en effektivisering för de fyra SMS-

kommunernas samtliga förvaltningar. 

 Arbetsmetoden för inventering av brister och risker till 

internkontrollplan 2022. 

 Samverkan med Brandskyddskontrollanter som genomför KUB- 

hembesök åt SMS. 

 Arbetsmetoden för utbildning som används vid Akut 

omhändertagande av självmordsnära person (AOSP). 

 Ungdomsstyrkan som har genomförts i samverkan med fler 

förvaltningar i Falköpings kommun. 

 Ökade antalet webbinarium som gett fler möjlighet att ta del av nya 

kunskaper. 

 Digitalisering av insatskort.  

 Digitalisering av inbrottslarm i Skara och Götene.  

 Utökad service med hantering av inbrottslarm även på landsbygd i 

Falköping. När SMS hanterar inbrottslarm medför det en 

effektivisering för hela kommunen.  

 Virtuell övning av befäl.  

 Ackreditering av KSC. 

 Redundanssamarbetet.  

 Utökning av industriräddningsvärn.  

 Ökat antal frivilliga brandmän och civil insats person (CIP). 

 

 

Rutinen kontrollerad 2022-01-31 



    4 (4) 

  

 

2022-02-02 

 

 

______________________________ 

 

Pontus Düring 

Förvaltningschef 



 

Samhällsskyddsförvaltningen 

 

Pontus Düring   Förvaltningschef      pontus.during@falkoping.se  
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 Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg 

Redovisning Intern kontroll 2021 för nämnden 
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 

Förslag till beslut 

1 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg godkänner intern 

kontroll för år 2021.        

Sammanfattning  

Under 2020 har förvaltningen för Samhällsskydd mellersta Skaraborg 

genomfört internkontroll i huvudsak enligt upprättad internkontrollplan.  

Utfallet av kontrollerna är positivt och visar på en god utveckling.  

Följande förbättringsområden har framkommit i kontrollerna: 

 Fortsatt arbete gällande hantering av nycklar och passerkort inom 

organisationen. 

      

Bakgrund 

Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg antog årets interna 

kontrollplan på sitt sammanträde den 3 december 2020, § 6. 

 

I korthet ingår följande kontrollåtgärder i planen: 

1. Leverantörstrohet (kommungemensam) 

2. Dataskyddsförordningen (GDPR) (kommungemensam) 

3. Information 

4. Inköp 

5. Rutiner nycklar 

6. Verksamhetens effektivitet 

 

Förvaltningens bedömning 

Trots de friktioner samt utökade uppdrag som legat på förvaltningen under 

året har positiva steg tagit och det finns en tydlig vilja att utvecklas till det 

bättre.  
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Finansiering 

Beroende på vilken väg vi och kommunerna kommer ta kan frågan om 

nyckelhantering rendera i en utökad kostnad antingen för nämnden eller för 

verksamheterna.  

Beslutsunderlag 

Rapport över utförd internkontroll 2021      

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen Falköpings kommun 

Kommunstyrelsen Götene kommun 

Kommunstyrelsen Skara kommun 

Kommunstyrelsen Tidaholms kommun 

kommunrevisorerna 

 

 

 

Pontus Düring 

Förvaltningschef 
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 Kommunstyrelsen 


Remittering av motion från Johanna Johansson (SD) 
om att ta fram en säkerhetsutbildning för personal och 
elever på skolorna 


Delegationsbeslut 


1 Kommunstyrelsen beslutar att motionen remitteras till barn- och 


utbildningsnämnden och nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg 


för yttrande senast den 31 mars 2022. Nämnderna bör sambereda yttrandena.   


Delegationsbeslut enligt  


Beslutet fattas med stöd av delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen § 


6.13, antagna 2021-02-10, § 17. Enligt bestämmelserna har ordföranden 


delegation att besluta om remittering av motioner med angivande av direktiv 


och tidsangivelser. 


Beslutet ska skickas till 


Barn- och utbildningsnämnden 


Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg  


 


 


 


Adam Johansson (M) 


Kommunstyrelsens ordförande 
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