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Datum
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Kommunfullmäktige

Ledamöter och ersättare
Se förteckning på sista sidan

Handlingar till ärendena på föredragningslistan kan
beställas från kommunledningsförvaltningen eller
läsas på kommunens webbplats

Tjänstepersoner
Sara Cronholm, kommunjurist
Sebastian Helin, kommunsekreterare

Telefon 0515-88 52 66
E-post kommunen@falkoping.se
Webbplats www.falkoping.se/kommunpolitik

Kommunfullmäktige
kallas till sammanträde måndagen den 28 mars 2022 klockan 18:30 i Kommunfullmäktiges
sessionssal, Stadshuset för att behandla följande ärenden.
Ärende
1.

Val av protokolljusterare
Dnr 86004

2.

Inkomna motioner, interpellationer och frågor
Dnr 2022/00101

3.

Besvarande av interpellation från Ingvor Bergman (S)
ställd till socialnämndens ordförande Sture Olsson (M)
om det förebyggande arbetet kopplat till våld i nära
relationer
Dnr 2022/00108
Bilaga
a) Kommunfullmäktige § 3/2022
b) Interpellation

4.

Avsiktsförklaring med Skövde kommun avseende arbete
med gemensam anläggning för flygklubbsverksamhet
Dnr 2022/00097
Bilaga
a) Kommunstyrelsen § 46/2022
b) Ordförandeförslag, 2022-02-21
c) Avsiktsförklaring, 2022-02-23

Anteckningar
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Ärende
5.

Begäran om inlösen gällande fastigheten Gamla Stan 2:11
Falköping
Dnr 2021/00386
Bilaga
a) Kommunstyrelsen § 49/2022
b) Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen,
2022-02-04
c) Köpeavtal – Falköping Gamla Stan 2:11
d) Värdering Gamla Stan 2:11

6.

Återbesättande av uppdraget som ersättare i Falköpings
Hyresbostäder AB efter Kelesh Hussein (S)
Dnr 2021/00379
Bilaga
a) Kommunfullmäktige § 29/2022

7.

Återbesättande av uppdraget som ersättare för
lekmannarevisorerna för Falköpings Hyresbostäder AB
efter Gunnar Johanzon (S)
Dnr 2021/00262
Bilaga
a) Kommunfullmäktige § 30/2022

8.

Kommunfullmäktiges anmälningsärenden år 2022
Dnr 2022/00083
Bilaga
a) Kommunrevisionens granskning av Nämnden för
samhällsskydd mellersta Skaraborgs verksamhet
b) Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg §
2/2022 – Beslut om svar och svar på revisionens
granskning
c) Rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS) för kvartal 4 år 2021
d) Socialnämnden § 20/2022 – Beslut om rapport över
ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen
(SoL) och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) för kvartal 4 år 2021

Patrik Björck
Ordförande

Anteckningar
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Förteckning över ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige under
mandatperioden 2018–2022
Ledamöter
Patrik Björck (S), Ordförande
Michael Kristiansson (KD), 1:e vice
ordförande
Anders Winlöf (M), 2:e vice ordförande
Dan Gabrielsson (S)
Karola Svensson (C)
Adam Johansson (M)
Johanna Johansson (SD)
Ingvor Bergman (S)
Dan Hovskär (KD)
Christopher Münch (SD)
Ed Kahrs (M)
Niclas Fällström (C)
Erik Kyrkander (V)
Susanne Berglund (S)
Jonas Larsson (SD)
Niclas Hillestrand (S)
Christina Jorméus (M)
Angela Joelsson (KD)
Johanna Svensson (S)
Annika Carp (L)
Rune Lennartsson (C)
Tommy Almgren (SD)
Sture Olsson (M)
Roger Lundberg (S)
Camilla Funke (MP)
Thomas Svensson (S)
Vanja Wallemyr (C)
Marita Ljus (SD)
Morgan Billman (M)
Corry Thuresson (S)
Emil Estébanez (V)
Debora Josefsson (KD)
Heléne Svensson (S)
Sonja Eriksson (SD)
Göte Andersson (C)
Pema Malmgren (M)
Marie Post (S)
Hanna Nord (S)
Milada Wurm (SD)
Lovisa Wennerholm (C)
Alex Bergström (S)
Gerhard Karlsson (SD)
Anna Bella Nordh Fahlqvist (S)
Elias Assio (M)
Anna-Brita Fransson (L)
Elisabeth Klang (V)
Fredy Neüman (S)
Christiane Uhle Johansson (C)
Per Magnusson (SD)
Maria Bruckshaw (KD)
Lisbeth Ek (S)

Ersättare
Jonas Karlsson (S)
Ingvor Arnoldsson (S)
Kovan Akrawi (S)
Inga-Lill Bergsten (S)
Hassan Hussein (S)
Monica Janzon (S)
Bengt Lundqvist (S)
Sofia Selander (S)
Jörgen Larsson (SD)
Matti Qvist (SD)
Jens Larsson (SD)
Frank Wurm (SD)
Arild Svensgam (SD)
Johan Eriksson (M)
Inge Persson (M)
Caroline Lundberg (M)
Johanna Blad (M)
Helén Engström (C)
Bengt Lennartsson (C)
Ingrid Martens (C)
Sofia Thuvesson (C)
Anna-Sara Ståtenhag (KD)
Britt-Marie Aronsson (KD)
Andreas Möller (KD)
Iowan Hedendahl (V)
Scott Schylander (V)
Dag Högrell (L)
Maria Jern (L)
Anders Blom (MP)
Mattias Lindgren (MP)

Gruppledare
Niclas Hillestrand (S)
Jonas Larsson (SD)
Anders Winlöf (M)
Karola Svensson (C)
Dan Hovskär (KD)
Erik Kyrkander (V)
Annika Carp (L)
Camilla Funke (MP)
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2022-02-28

Dnr 2022/00108

Interpellation från Ingvor Bergman (S) ställd till
socialnämndens ordförande Sture Olsson (M) om det
förebyggande arbetet kopplat till våld i nära relationer
Bakgrund
Med kommunfullmäktiges medgivande ställer Ingvor Bergman (S) följande
interpellation till socialnämndens ordförande Sture Olsson (M).
Interpellation
”Interpellation ställd till socialnämndens ordförande Sture Olsson
Kampen mot, ”Mäns våld mot kvinnor”, är en av vår tids viktigaste
trygghetsfrågor. Vi hör varje dag om kvinnor som i sina hem utsätts för
övergrepp av någon nära anhörig. Var tionde barn tvingas uppleva att någon
nära anhörig misshandlas.
Från den 1 juli 2021 har barnfridslagen trätt i kraft, detta innebär ett större
ansvar för kommunerna för att värna om barns trygghet.
Regeringen lämnade i våras förslag om en ändring i socialtjänstlagen. Det
innebär att det av lagen ska framgå att det hör till socialnämndens ansvar att
verka för att personer som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller
andra övergrepp ska ändra sitt beteende. Förslaget var en del av propositionen
”Förebyggande av våld i nära relationer”. Riksdagen har bifallit propositionen
och lagändringarna trädde kraft den 1 augusti.
Lagändringarna innebär ett ökat fokus på det våldsförebyggande arbetet och
ger ett förbättrat skydd för våldsutsatta, men även för personer som riskerar att
bli utsatta för våld. Kommunerna och deras socialnämnder har nu en viktig roll
i det arbetet.
Vår interpellation till socialnämndens ordförande är därför:
På vilket sätt har socialnämnden i Falköping tagit sig an det ansvaret?
Hur ser det förebyggande arbetet ut som är beskrivet ovan?”
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning besvaras interpellationen vid
kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Paragrafen skickas till
Sture Olsson (M)
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Svar på interpellation från Ingvor Bergman

Mäns våld mot kvinnor och barnrättslagen

Socialnämnden och där, Verksamhet för Myndighet och Hälso- och
Sjukvård, har under flera år haft en samordnare och särskilda utredare
som arbetar med Våld i Nära Relation (VIR).
För att möte de nya kraven på Mäns våld mot kvinnor har denna del i
verksamheten utökats till att även ha en person anställd mot just
målgruppen.
De personer som arbetar med våldsrelaterade frågor på enheten
Vuxen/LSS
har av enhetschef fått ett uppdrag, som finansieras av statsbidrag,
utifrån den nya lagstiftningen att:
- Skapa struktur och utforma ruiner kring socialtjänsters arbete med att
upptäcka och motivera våldsutövare att söka hjälp för att upphöra med
sitt våldsanvändande
- Arbeta operativt gemensamt med familjevåldsteamet med att möta
personer som utövar våld
- Identifiera och behov av kompetenshöjning inom verksamheten.
- Utarbeta samverkansformer med polis
- Utarbeta samverkansformer med utväg Skaraborg.

Utvärdering komplettering
Utvärdering med förslag till nya arbetssätt ska ske löpande till
närmaste chef på vuxen/LSS som i sin tur rapporterar till
ledningsgrupp inom verksamheten. Skriftlig slutrapport ska
sammanställas av samordnare och redovisas för ledningsgrupp senast
22 12 31

Utöver detta så arbetas det systematiskt med att följa alla VIRärenden för att se hur många våldsutövare som får erbjudande om
behandlarkontakt.

Gällande Barnrättslagen, så bedrivs arbetet även fortsättningsvis
inom familjevårdsteamet. I teamet ingår personal även från Barn och
unga enheten.
När ett barn som lever i en våldsmiljö eller bevittnar våld
uppmärksammas, lyfts detta i teamet och särskilt utsedda
socialsekreterare arbetar då med att erbjuda barnet skydd och stöd.
Detta arbete har inte utvecklats ytterligare sedan lagen trädde i kraft,
då vi redan sedan tidigare hade denna verksamhet/arbetssätt.

Socialnämndens ordförande
Sure Olsson (M)

Interpellation ställd till socialnämndens ordförande Sture Olsson
Kampen mot, ”Mäns våld mot kvinnor”, är en av vår tids viktigaste
trygghetsfrågor. Vi hör varje dag om kvinnor som i sina hem utsätts för
övergrepp av någon nära anhörig. Var tionde barn tvingas uppleva att
någon nära anhörig misshandlas.
Från den 1 juli 2021 har barnfridslagen trätt i kraft, detta innebär ett
större ansvar för kommunerna för att värna om barns trygghet.
Regeringen lämnade i våras förslag om en ändring i socialtjänstlagen.
Det innebär att det av lagen ska framgå att det hör till socialnämndens
ansvar att verka för att personer som utsätter eller har utsatt närstående
för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende. Förslaget var en
del av propositionen ”Förebyggande av våld i nära relationer”. Riksdagen
har bifallit propositionen och lagändringarna trädde kraft den 1 augusti.
Lagändringarna innebär ett ökat fokus på det våldsförebyggande arbetet
och ger ett förbättrat skydd för våldsutsatta, men även för personer som
riskerar att bli utsatta för våld. Kommunerna och deras socialnämnder
har nu en viktig roll i det arbetet.
Vår interpellation till socialnämndens ordförande är därför:
På vilket sätt har socialnämnden i Falköping tagit sig an det ansvaret?
Hur ser det förebyggande arbetet ut som är beskrivet ovan?

Falköping 2022 02 22
Ingvor Bergman (s)
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Kommunstyrelsen

§ 46

2022-03-16

Dnr 2022/00097

Avsiktsförklaring med Skövde kommun avseende
arbete med gemensam anläggning för
flygklubbsverksamhet
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
avsiktsförklaring med Skövde kommun avseende arbete med gemensam
anläggning för flygklubbsverksamhet.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 10 februari 2021, § 19 att ge
kommundirektören i uppdrag att utreda framtida alternativ till
flygplatsområdet i Falköping.
Beslutet togs mot bakgrund av att Falköpings tätort växer och att utreda ett
alternativ som innebär en avveckling eller flytt av flygplatsen skulle skapa
centrala exploaterings- och utvecklingsmöjligheter för staden.
Utredningen pågår fortfarande och har inte avslutats. Under denna tid har
Skövde kommun identifierat sitt flygplatsområde som möjligt
exploateringsområde för industrier och andra verksamheter. Det pågår inom
Skövde kommun ett detaljplanearbete för att ställa om Locketorp, där
Skövde flygplats är belägen, till verksamhetsområde för industri.
Det har därför från Skövde kommuns sida uppmärksammats en möjlighet till
samarbete kommunerna emellan för att säkerställa att
flygklubbsverksamheterna på bästa sätt kan fortsätta sin verksamhet.
För att formalisera arbetet har ett förslag till avsiktsförklaring tagits fram
gemensamt av Skövde kommun och Falköpings kommun. Syftet med
avsiktsförklaringen är att med gemensamt engagemang verkar för att
tillhandahålla en gemensam anläggning för flygklubbsverksamhet.
Avsiktsförklaringen innebär att Falköpings kommun åtar sig att verka för att
flygklubbarna i Skövde kommun ska ha möjlighet att nyttja Falköpings
befintliga flygplats, och beroende på utfallet av den pågående utredningen
om en möjlig omlokalisering av Falköpings flygplats fortsätta nyttja
flygplatsen eller erbjudas möjlighet att nyttja en framtida gemensam
anläggning.
Falköpings kommun ska även verka för att möjliggöra för Skövde kommun
eller dess flygklubbar att hyra hangarer samt föreningslokal/klubbhus vid
Falköpings flygplats eller upplåta mark att uppföra sådana lokaler på.
Skövde kommun åtar sig att hyra hangarer samt föreningslokal/klubbhus på
Falköpings flygplats.
Kommundirektören i respektive kommun kommer att ha ansvar för arbetet
utifrån avsiktsförklaringen.
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2022-03-16

Ett samarbete kommunerna emellan kring flygplatsområde på en central
plats i tätorten kan ses som en fråga av principiell beskaffenhet och därför
ska kommunfullmäktige ta ställning till den.
Innan någon ytterligare fördjupning av samarbetet sker bör ett mer detaljerat
samverkansavtal tas fram mellan parterna.
Finansiering
Av avsiktsförklaringen framgår att Skövde kommun ska stå för samtliga
merkostnader som Falköpings kommun orsakas med anledning av att
flygklubbarna i Skövde kommun erbjuds plats vid Falköpings flygplats.
Beslutsunderlag
Ordförandeförslag, 2022-02-21
Avsiktsförklaring, 2022-02-23

Paragrafen skickas till
Skövde kommun
Pia Alhäll, kommundirektör

Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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ORDFÖRANDEFÖRSLAG
2022-02-21
KS 2022/00097
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Kommunstyrelsen

Avsiktsförklaring med Skövde kommun avseende
arbete med gemensam anläggning för
flygklubbsverksamhet
Förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
avsiktsförklaring med Skövde kommun avseende arbete med
gemensam anläggning för flygklubbsverksamhet.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 10 februari 2021, § 19 att ge
kommundirektören i uppdrag att utreda framtida alternativ till
flygplatsområdet i Falköping.
Beslutet togs mot bakgrund av att Falköpings tätort växer och att utreda ett
alternativ som innebär en avveckling eller flytt av flygplatsen skulle skapa
centrala exploaterings- och utvecklingsmöjligheter för staden.
Utredningen pågår fortfarande och har inte avslutats. Under denna tid har
Skövde kommun identifierat sitt flygplatsområde som möjligt
exploateringsområde för industrier och andra verksamheter. Det pågår inom
Skövde kommun ett detaljplanearbete för att ställa om Locketorp, där
Skövde flygplats är belägen, till verksamhetsområde för industri.
Det har därför från Skövde kommuns sida uppmärksammats en möjlighet till
samarbete kommunerna emellan för att säkerställa att
flygklubbsverksamheterna på bästa sätt kan fortsätta sin verksamhet.
För att formalisera arbetet har ett förslag till avsiktsförklaring tagits fram
gemensamt av Skövde kommun och Falköpings kommun. Syftet med
avsiktsförklaringen är att med gemensamt engagemang verkar för att
tillhandahålla en gemensam anläggning för flygklubbsverksamhet.
Avsiktsförklaringen innebär att Falköpings kommun åtar sig att verka för att
flygklubbarna i Skövde kommun ska ha möjlighet att nyttja Falköpings
befintliga flygplats, och beroende på utfallet av den pågående utredningen
om en möjlig omlokalisering av Falköpings flygplats fortsätta nyttja

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

2(2)

flygplatsen eller erbjudas möjlighet att nyttja en framtida gemensam
anläggning.
Falköpings kommun ska även verka för att möjliggöra för Skövde kommun
eller dess flygklubbar att hyra hangarer samt föreningslokal/klubbhus vid
Falköpings flygplats eller upplåta mark att uppföra sådana lokaler på.
Skövde kommun åtar sig att hyra hangarer samt föreningslokal/klubbhus på
Falköpings flygplats.
Kommundirektören i respektive kommun kommer att ha ansvar för arbetet
utifrån avsiktsförklaringen.
Ett samarbete kommunerna emellan kring flygplatsområde på en central
plats i tätorten kan ses som en fråga av principiell beskaffenhet och därför
ska kommunfullmäktige ta ställning till den.
Innan någon ytterligare fördjupning av samarbetet sker bör ett mer detaljerat
samverkansavtal tas fram mellan parterna.
Finansiering
Av avsiktsförklaringen framgår att Skövde kommun ska stå för samtliga
merkostnader som Falköpings kommun orsakas med anledning av att
flygklubbarna i Skövde kommun erbjuds plats vid Falköpings flygplats.
Beslutsunderlag
Ordförandeförslag, 2022-02-21
Avsiktsförklaring, 2022-02-23
Beslutet ska skickas till
Skövde kommun
Pia Alhäll, kommundirektör

Adam Johansson
Kommunstyrelsens ordförande

AVSIKTSFÖRKLARING

mellan

SKÖVDE KOMMUN

och

FALKÖPINGS KOMMUN

avseende

ARBETE MED GEMENSAM ANLÄGGNING FÖR FLYGKLUBBVERKSAMHET

Denna avsiktsförklaring, nedan benämnd Avsiktsförklaringen, har ingåtts mellan
Skövde kommun, 212000-1710 och Falköpings kommun, 212000-1744. I vad mån åtaganden avser såväl Skövde som Falköpings kommun gemensamt benämns dessa som
”Parterna”.
1. Bakgrund
1.1. Skövde kommun har identifierat sitt flygplatsområde som möjligt exploateringsområde för industrier och andra verksamheter. Exploateringsmöjligheterna skapar
förutsättningar för tillväxt och Skövdes utveckling. Skövde kommun bedriver ett pågående detaljplanearbete för att ställa om Locketorp, där Skövde flygplats idag är belägen, till verksamhetsområde för industri.
I Falköpings kommun pågår ett utredningsarbete kring framtida alternativ för flygplatsområdet i Falköping. Syftet med utredningen är att klargöra förutsättningar för
omlokalisering av pågående verksamheter inom flygplatsområdet och på så sätt skapa
exploateringsmöjligheter.
1.2. Vid en avveckling av flygplatsverksamheten inom respektive kommun kvarstår ett
behov av att möjliggöra för flygklubbsverksamhet.

2. Syfte
2.1. Denna avsiktsförklaring är en uttalad avsikt för Parternas vilja att med gemensamt
engagemang verka för att tillhandahålla en gemensam anläggning för flygklubbsverksamhet.

3. Lojalitet och samverkan

3.1. Parterna ska, så som jämbördiga, på ett förtroendefullt sätt samarbeta med
varandra och inom ramen för samarbetet ta hänsyn till varandras berättigade intressen. Samarbetet ska präglas av öppenhet och förtroende samt möjliggöra effektiva genomföranden av de processer som krävs för fullgörandet. Parterna ska förse varandra
med information som är av betydelse för samarbetet i ett tidigt skede och ge varandra
insyn i frågor som samverkan berör.

4. Parternas åtaganden
4.1. Denna avsiktsförklaring avser en samverkan kring att, inom ramen för respektive
kommuns uppdrag, utreda förutsättningarna för en möjlig placering av en framtida
alternativ gemensam anläggning för flygklubbverksamhet.
4.2. Parterna är även överens om att skapa förutsättningar för att de flygklubbar som
idag nyttjar Skövde flygplats ska kunna ha möjlighet att fortsätta utöva sin verksamhet, oaktat nedläggningen av Skövde flygplats. Parterna kommer att verka för att dessa
flygklubbar ska ha möjlighet att nyttja Falköpings befintliga flygplats i samarbete med
de klubbar som bedriver befintlig verksamhet på Falköpings flygplats. Beroende på
utfallet av utredningarna kring en möjlig omlokalisering, ska flygklubbsverksamheten
erbjudas fortsätta att nyttja Falköpings flygplats eller erbjudas möjlighet att nyttja den
framtida gemensamma anläggningen.
4.3. Falköpings kommun ska verka för att möjliggöra för Skövde kommun eller annan
part att hyra hangarer samt föreningslokal/klubbhus vid Falköpings flygplats eller
upplåta mark till Skövde kommun eller annan part att uppföra dessa lokaler på.
4.4. Skövde kommun åtar sig att hyra hangarer samt föreningslokal/klubbhus på Falköpings flygplats eller stå samtliga kostnader för uppförande av dessa.
4.5. Parterna ska gemensamt verka för att erforderliga avtal ska komma tillstånd med
berörda parter.

5. Organisation
Ansvarig för att genomföra Avsiktsförklaringen är kommundirektören i respektive
kommun. Kommundirektören har ansvaret för att en arbetsgrupp med representanter
från varje kommun utses.

6. Tidplan
6.1. Parternas ambition är att Skövdes flygklubbar ska kunna erbjudas möjlighet att
använda Falköpings flygplats samt hangar på flygplatsen från hösten 2022 men inte
senare än från den 1 januari 2023.
6.2. Skövde kommun och Falköpings kommun ska omgående påbörja arbetet, inom
ramen för respektive kommuns uppdrag, med att utreda förutsättningarna för en möjlig placering av en framtida alternativ gemensam anläggning för flygklubbverksamhet.
6.3. För det fall Falköpings kommun fattar beslut om att omlokalisera sin flygplats ska
ett arbete med att etablera ett gemensamt flygfält för flygklubbverksamhet ske. Tidplanen får utgå från vad som anses lämpligt utifrån det fattade beslutet.

7. Förutsättningar
7.1. Avsiktsförklaringen gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Skövde
kommun samt Falköpings kommun godkänner densamma.
7.2. Parterna är överens om att Avsiktsförklaringen endast visar parternas vilja och avsikt gentemot varandra. Avsiktsförklaringen är inte ett bindande avtal.
7.3. Innan parterna fördjupar sitt samarbete ytterligare utifrån denna avsiktsförklaring ska ett samarbetsavtal ingås som mer detaljerat reglerar bland annat parternas
åtaganden och fördelning av kostnader.

8. Kostnader
8.1. Skövde kommun står för samtliga merkostnader som Falköpings kommun orsakas
med anledning av att flygklubbarna i Skövde kommun erbjuds plats vid Falköpings
flygplats. Kostnaderna omfattar exempelvis, men inte uttömmande, kostnader för
hyra av hangarer, föreningslokal/klubbhus. Avsiktsförklaringen ger i övrigt inte någon
av parterna några rättigheter eller skyldigheter mot varandra.

9. Ändringar
9.1. Ändringar av och tillägg till denna avsiktsförklaring ska vara skriftliga och undertecknande av Parterna för att vara bindande.

10. Tvistelösning
10.1. Tvist i anledning av Avsiktsförklaringen ska i första hand försöka lösas genom
förhandling mellan parterna. I vad mån detta visar sig ogörligt ska tvisten avgöras av
allmän domstol.

För Skövde kommun

För Falköpings kommun

Datum:

Datum:

_________________________
___________________________
Katarina Jonsson

Adam Johansson

Kommunstyrelsens ordf.

Kommunstyrelsens ordf.

------------------------------------------

----------------------------------------------

Tomas Fellbrandt

Pia Alhäll

Kommundirektör

Kommundirektör
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Kommunstyrelsen

§ 49

2022-03-16

Dnr 2021/00386

Begäran om inlösen gällande fastigheten Gamla Stan
2:11 Falköping
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Köpeavtal –
Falköping Gamla stan 2:11.
2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medge tilläggsanslag
till kommunstyrelsens investeringsbudget för 2022 med 3 940 000 kr.
Bakgrund
Falköpings kommun fick den 21 september 2021 en begäran från
fastighetsägarna till fastigheten Gamla stan 2:11 om att lösa in fastigheten.
Förvaltningens bedömning
För fastigheten Gamla stan 2:11 gäller två detaljplaner. Dels Stadsplan del av
Gamla Staden, Kv Vävaren mfl från 1973 som pekar ut den aktuella
fastigheten i sin helhet som parkmark (se figur 1 nedan) dels Stadsplan del
av Gamla Staden, Vilhelmsberg södra etapp 1 från 1974 (se figur 2 nedan)
som pekar ut del av den aktuella fastigheten som parkmark.

Figur 1 - Del av Gamla Staden, Kv Vävaren mfl, Gamla Stan 2:11 markerad i rött

Figur 2 - Stadsplan del av Gamla Staden, Vilhelmsberg södra etapp 1 Gamla Stan 2:11 markerad i
rött
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Kommunstyrelsen

2022-03-16

Enligt Expropriationslagens och Plan- och bygglagens bestämmelser har
kommunen rätt och skyldighet att lösa in fastigheter som ligger inom allmän
platsmark. Fastighetsägaren till Gamla Stan 2:11 har begärt att kommunen
ska lösa in fastigheten och har rätt till inlösenersättning motsvarande
marknadsvärdet, som i detta fall har bestämts genom att en värdering av
auktoriserad värderingsman har genomförts. Utöver marknadsvärdet ska
fastighetsägaren erhålla ytterligare 25 % av marknadsvärdet. Totalt uppgår
ersättningen i detta fall till 3 937 500 kronor.
Med hänsyn till tidigare fattade beslut samt i det ovan anförda föreslår
kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att godkänna Köpeavtal – Falköping Gamla stan 2:11
och att medge tilläggsanslag till kommunstyrelsens investeringsbudget för
2022 med 3 940 000 kr.
Finansiering
Finansiering av inlösen av fastighet skall i först hand ske genom kommunens
investeringsbudget. I det nu enskilda fallet finns inget budgeterat för inlösen
av fastigheter. Finansiering får då ske genom utökad budgetram för
investeringar, i detta fallet kommunstyrelsen. Enligt Expropriationslagen
och Plan- och Bygglagen skall fastighetsägaren erhålla ytterligare
inlösenersättning med 25 % av marknadsvärdet. Denna del kan komma att
utgöra en driftskostnad för kommunen vilket kostnadsförs centralt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 16/2022
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-02-04
Köpeavtal – Falköping Gamla Stan 2:11
Värdering Gamla Stan 2:11

Paragrafen skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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2022-02-04
KS 2021/00386
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Kommunstyrelsen

Begäran om inlösen gällande fastigheten Gamla Stan
2:11 Falköping
Förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Köpeavtal –
Falköping Gamla stan 2:11.
2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medge tilläggsanslag
till kommunstyrelsens investeringsbudget för 2022 med 3 940 000 kr.
Bakgrund
Falköpings kommun fick den 21 september 2021 en begäran från
fastighetsägarna till fastigheten Gamla stan 2:11 om att lösa in fastigheten.
Förvaltningens bedömning
För fastigheten Gamla stan 2:11 gäller två detaljplaner. Dels Stadsplan del av
Gamla Staden, Kv Vävaren mfl från 1973 som pekar ut den aktuella
fastigheten i sin helhet som parkmark (se figur 1 nedan) dels Stadsplan del
av Gamla Staden, Vilhelmsberg södra etapp 1 från 1974 (se figur 2 nedan)
som pekar ut del av den aktuella fastigheten som parkmark.

Kommunledningsförv. Stadsbyggnadsavdelningen
Alexander Järkeborn Mark- och exploateringsansvarig
alexander.jarkeborn@falkoping.se
Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 2120001744
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Figur 1 - Del av Gamla Staden, Kv Vävaren mfl, Gamla Stan 2:11 markerad i rött

Figur 2 - Stadsplan del av Gamla Staden, Vilhelmsberg södra etapp 1 Gamla Stan 2:11 markerad i
rött

Enligt Expropriationslagens och Plan- och bygglagens bestämmelser har
kommunen rätt och skyldighet att lösa in fastigheter som ligger inom allmän
platsmark. Fastighetsägaren till Gamla Stan 2:11 har begärt att kommunen
ska lösa in fastigheten och har rätt till inlösenersättning motsvarande
marknadsvärdet, som i detta fall har bestämts genom att en värdering av
auktoriserad värderingsman har genomförts. Utöver marknadsvärdet ska
fastighetsägaren erhålla ytterligare 25 % av marknadsvärdet. Totalt uppgår
ersättningen i detta fall till 3 937 500 kronor.
Med hänsyn till tidigare fattade beslut samt i det ovan anförda föreslår
kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att godkänna Köpeavtal – Falköping Gamla stan 2:11
och att medge tilläggsanslag till kommunstyrelsens investeringsbudget för
2022 med 3 940 000 kr.
Finansiering
Finansiering av inlösen av fastighet skall i först hand ske genom kommunens
investeringsbudget. I det nu enskilda fallet finns inget budgeterat för inlösen
av fastigheter. Finansiering får då ske genom utökad budgetram för
investeringar, i detta fallet kommunstyrelsen. Enligt Expropriationslagen
och Plan- och Bygglagen skall fastighetsägaren erhålla ytterligare
inlösenersättning med 25 % av marknadsvärdet. Denna del kan komma att
utgöra en driftskostnad för kommunen vilket kostnadsförs centralt.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-02-04
Köpeavtal – Falköping Gamla Stan 2:11
Värdering Gamla Stan 2:11
Beslutet ska skickas till
Amelie Sandström, biträdande stadsbyggnadschef
Alexander Järkeborn, Mark- och exploateringsansvarig
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen

Alexander Järkeborn
Mark- och exploateringsansvarig

FAL K ÖPINGS K OMMUN
Kommunstyrelsen

2022, -01- 31

KS 20L1

Köpeavtal — Falköpin
Stan 2:11
1

Diadem

Planbet

Avtalsparter

Namn & adress:
Falköpings kommun
Stadshuset
521 81 FALKÖPING
Risenius, Christophe
Jean Alfred
Fogdegatan 2
521 41 Falköping
Risenius, Monica
Elisabeth
Fogdegatan 2
521 41 Falköping

Organisations/personnummer:
212000-1744

Andel:

Benämning i avtalet:

1/1

Köparen

661208-4498

1/2

Säljaren

690720-5907

1/2

Mellan parterna träffas avtal om köp enligt nedan:
2

Villkor

Följande villkor gäller för detta avtals giltighet:
att kommunfullmäktige i Falköpings kommun godkänner detta avtal
senast den 30 april 2022 och att beslutet vinner laga kraft.
Om denna förutsättning ej uppfylles är detta avtal till alla delar förfallet utan rätt
för någondera parten att i anledning därav kräva den andra parten på ekonomisk
ersättning. Förfaller avtalet skall vardera parter således bära sina egna kostnader.
3

Överlåtelseförklaring och fastighet

Säljaren överlåter härmed till köparen på nedanstående villkor följande fasta
egendom (nedan benämnd fastigheten):
- fastigheten Falköping Gamla Stan 2:11 med adress Fogdegatan 2. Total areal om 663
m2.

4

Köpeskilling

Köparen betalar till säljaren för fastigheten följande köpeskilling:
- 3 150 000 (TREMILJONERETTHUNDRAFEMTIOTUSEN) SEK.
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5

Ytterligare löseskilling

Köparen betalar till säljaren ersättning för inlösen med följande belopp:
- 787 500 (SJUHUNDRAÅTTIOSJUTUSENFEMHUNDRA) SEK.
6

Tillträde

Tillträde sker 25 april 2022 eller annat datum enligt överenskommelse
(tillträdesdagen).
7

Äganderättens övergång

Parterna är överens om att äganderätten till fastigheten övergår först då säljaren
överlämnat köpebrev till köparen.
8

Betalning av köpeskilling m.m.

Köparen betalar köpeskillingen och ytterligare löseskilling kontant genom
insättning på säljarens konto senast på tillträdesdagen. Beloppet uppgår till
3 937 500 kr.
9

Dröjsmål med betalning

Vid dröjsmål med betalning av köpeskilling m.m. utöver en (1) månad, som beror
på köparen, äger säljaren rätt att häva köpet.
Dröjsmål som inte föranleder hävning berättigar säljaren till dröjsmålsränta enligt
lag.
10

Köpebrev

När köparen betalat köpeskilling m.m. (se punkt 8) överlämnar säljaren ett
kvitterat köpebrev.
11

Lagfart

Kvitterat köpebrev krävs för att köparen skall få lagfart. Köparen söker lagfart
inom tre (3) månader från det att köpebrev har utfärdats.
12

Lagfartskostnader m.m.

Med köpet förenade lagfarts- och inteckningskostnader, såsom stämpelskatt m.m,
betalas av köparen.
Kostnader vid lösen av säljarens eventuella lån ska betalas av säljaren.
13

Inteckningar

Säljaren garanterar att fastigheten vid tillträdesdagen inte är intecknad till ett
högre belopp än 1 139 000 och att fastigheten inte är pantsatt. Obelånade pantbrev
ska på tillträdesdagen överlämnas till köparen.

14

Servitut, nyttjanderätter m.m.

Säljaren garanterar att fastigheten vid tillträdesdagen inte besväras av servitut,
nyttjanderätt eller annan rätt än vad som framgår av fastighetsregistret.
Säljaren förbinder sig att från dagen för detta avtals undertecknande ej teckna nya
avtal av nämnda slag.
15

Fördelning av utgifter och inkomster

Utgifter för och inkomster av fastigheten betalas av respektive tillfaller säljaren
fram till tillträdesdagen. Köparen träder in vad avser tid därefter.
16

Försäkring

Säljaren garanterar att fastigheten är fullvärdesförsäkrad fram till tillträdesdagen.
Skulle skada inträffa på fastigheten före tillträdesdagen skall köpet ändå stå fast
och köparen vara berättigad att erhålla utfallande försäkringsersättning mot att
köpeskilling betalas.
17

Faran för fastigheten

Säljaren står faran om fastigheten skadas eller försämras mellan kontraktsdagen
och tidpunkten för tillträdesdagen. Faran övergår på köparen från och med
tillträdesdagen även om fastigheten ej tillträtts på grund av köparens dröjsmål.
18

Fastighetens skick

Fastigheten överlåts i det skick den är på kontraktsdagen om inte annat
överenskommits.
Köparen har beretts tillfälle att själv eller genom sakkunnigt ombud undersöka
fastigheten. Köparen är medveten om undersökningsplikten enligt 4 kap. 19 §
j ordabalken.
Säljaren ansvarar för att byggnaderna och tomten vid tillträdet är avstädade.
Säljaren ska före tillträdesdagen ta bort egendom som inte ingår i köpet. Gör inte
säljaren detta har köparen, om inte annat avtalats, rätt att göra sig av med
egendomen eller överta egendomen.
19

Myndighetsbeslut, rådighetsinskränkning och
anslutningsavgifter

Säljaren garanterar att på fastigheten belöpande gatukostnadsersättning, el-, fiberoch VA -anslutningsavgifter har erlagts om sådan ersättningsskyldighet inträtt.
Säljaren garanterar även att annat åläggande från miljö- och hälsoskyddsnämnd
eller annan myndighet inte föreligger.

'sot

20

Överlämnande av handlingar

Säljaren ska på tillträdesdagen till köparen överlämna handlingar rörande
fastigheten, vilka är av betydelse för köparen som ägare av denna.
21

Muntliga utfästelser

Detta avtal reglerar uttömmande allt som parterna överenskommit rörande
överlåtelsen av fastigheten. Några muntliga utfästelser härutöver förekommer inte.
22

Avtalsbrott

Skulle någon part inte fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal, har motparten
rätt till skälig ersättning. Är avtalsbrottet av väsentlig betydelse för part har denne
dessutom rätt att häva köpet.
23

Ändringar och tillägg

Ändringar eller tillägg till detta avtal skall upprättas skriftligt och undertecknas av
parterna för att kunna göras gällande.
24

Avtalsexemplar

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var
sitt.

25

Underskrifter och bevittning

Falköping den 7_ /
2022
Falköpings kommun,
kommunstyrelsen, köparen

Falköping den

Adam Johansson
Kommunstyrelsens ordförande

Ristnius, Christophe Jean Alfred

Falköping den
/
2022
Falköpings kommun,
kommungyrelsen, köparen

Falköping den

n/

/

/ //////

(/ i (

a (1 t

2022

2022

_

Pi a Älhäll
Kommundirektör

Risebius, Monica Elisabeth

Säliarens eaenhändiaa namntecknin bevittnas:

Namnförtydligande
J r

Namnförtydligande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 29

2022-02-28

Dnr 2021/00379

Återbesättande av uppdraget som ersättare i
Falköpings Hyresbostäder AB efter Kelesh Hussein (S)
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget som ersättare i styrelsen för
Falköpings Hyresbostäder AB lämnas vakant.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2021, § 104 att entlediga
Kelesh Hussein (S) från uppdraget som ersättare i Falköpings Hyresbostäder
AB. Vidare beslutades uppdraget att lämnas vakant.
Yrkanden
Niclas Hillestrand (S) yrkar att uppdraget som ersättare i styrelsen för
Falköpings Hyresbostäder AB lämnas vakant.

Paragrafen skickas till
Anna-Karin Linder, administratör
Niclas Hillestrand (S)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 30

2022-02-28

Dnr 2021/00262

Återbesättande av uppdraget som ersättare för
lekmannarevisorerna för Falköpings Hyresbostäder AB
efter Gunnar Johanzon (S)
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige väljer Göran Gustafsson (S) till ersättare för
lekmannarevisorerna för granskning av Falköpings Hyresbostäder AB:s
förvaltning och räkenskaper för tiden från 2022 intill slutet av den
ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till
kommunfullmäktige.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2021, § 153 att lämna
uppdraget som revisorsersättare i Falköpings Hyresbostäder AB vakant.
Yrkanden
Niclas Hillestrand (S) yrkar att välja Göran Gustafsson (S) till uppdraget
som ersättare för lekmannarevisorerna för Falköpings Hyresbostäder AB.

Paragrafen skickas till
Göran Gustafsson (S)
Falköpings Hyresbostäder AB
Anna-Karin Linder, administratör
Löneenheten
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Falköping Kommun i samverkan med Skara, Götene och Tidaholms kommuner
Omfattande granskning av nämnden för samhällsskydd Mellersta Skaraborgs verksamhet
2021-12-16

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
2
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Falköping Kommun i samverkan med Skara, Götene och Tidaholms kommuner
Omfattande granskning av nämnden för samhällsskydd Mellersta Skaraborgs verksamhet
2021-12-16

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
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.

strategi

för

kompetensförsörjning

för

nämndens
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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:
och
-

målen för verksamheten,
de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till
räddningsinsatser
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 väsentlighetsanalyser?
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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 uppdragsområden 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

2.3

•

Kommunallagen (2017:725)

•

Lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

•

Lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011)

•

Lokala styrdokument, policys och handlingsplaner

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 Tidaholm 1. 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
- Räddningstjänstavdelning
- Förebyggandeavdelning samt
- Stöd- och utvecklingsavdelning

organiserad

i

tre

avdelningar:

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-,
organisationsoch
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 2021 2
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
9
© 2021 KPMG AB. All rights reserved.
Document classification: KPMG Public

Falköping Kommun i samverkan med Skara, Götene och Tidaholms kommuner
Omfattande granskning av nämnden för samhällsskydd Mellersta Skaraborgs verksamhet
2021-12-16

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 KSC 3.
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 Daedalos 4 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
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.

strategi

för

kompetensförsörjning

för

nämndens

KPMG AB

Eva Henriksson
Certifierad kommunal revisor

Viktoria Bernstam
Certifierad kommunal revisor
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Sammanställning av pågående ej verkställda beslut kvartal 4 2021,
IFO

Kön
K
M
K

K

K

Ny
verkställighet
efter avbrott
datum

Lagrum

Besluts- Datum för Verkställt Avbrott
datum erbjudande datum
datum

Insats
Kontaktfamilj

SoL

210324

Inte funnit lämplig kontaktfamilj

Kontaktfamilj

SoL

210303

Inte funnit lämplig kontaktfamilj

Kontaktfamilj

SoL

211011

Kontaktfamilj ej rekryterad än.

210210

Fick ledsagare som tyvärr hoppade
av innan verkställighet. Nu fått
nytt förslag om att träffa ledsagare
210929. Tackat nej. Nytt
erbjudande 211215 men tackat nej.

210203

Vårdnadshavare samtycker inte till
insats. Motivationsarbete har
pågått utan resultat. Ny utredning
har inletts för att se över behov.

Ledsagarservice

Personligt stöd

SoL

SoL

Kommentar

Saknar lägenhet att erbjuda.

M

Bostad med
särskild service

LSS

210324

I flerårsplanen som är antagen av
fullmäktige finns inplanerat
nybyggnation först 2024-25 så
därav kommer kön fram till dess
vara beroende på om någon
avlider eller flyttar till annan ort.
Arbete görs löpande för att
motivera brukare med mindre
behov att flytta till andra enheter,
men det försvåras av deras
besittningsrätt.
Har blivit erbjuden tidigare men
tackat nej. Vill enbart bo i centrum
med personer i samma ålder.
Saknar lägenhet att erbjuda.

K

Bostad med
särskild service

LSS

210324

I flerårsplanen som är antagen av
fullmäktige finns inplanerat
nybyggnation först 2024-25 så
därav kommer kön fram till dess
vara beroende på om någon
avlider eller flyttar till annan ort.
Arbete görs löpande för att
motivera brukare med mindre
behov att flytta till andra enheter,
men det försvåras av deras
besittningsrätt.
Saknar lägenhet att erbjuda.

K

Bostad med
särskild service

LSS

210525

I flerårsplanen som är antagen av
fullmäktige finns inplanerat
nybyggnation först 2024-25 så
därav kommer kön fram till dess

2022-01-17
vara beroende på om någon
avlider eller flyttar till annan ort.
Arbete görs löpande för att
motivera brukare med mindre
behov att flytta till andra enheter,
men det försvåras av deras
besittningsrätt.

M

Bostad med
särskild service

LSS

210303

211209

Tackat ja till plats 220110
Saknar lägenhet att erbjuda.

M

Bostad med
särskild service

LSS

210618

I flerårsplanen som är antagen av
fullmäktige finns inplanerat
nybyggnation först 2024-25 så
därav kommer kön fram till dess
vara beroende på om någon
avlider eller flyttar till annan ort.
Arbete görs löpande för att
motivera brukare med mindre
behov att flytta till andra enheter,
men det försvåras av deras
besittningsrätt.
Saknar lägenhet att erbjuda.

K

M

M

K

Bostad med
särskild service

Bostad med
särskild service

Daglig
verksamhet

Daglig
verksamhet

LSS

LSS

LSS

LSS

210921

I flerårsplanen som är antagen av
fullmäktige finns inplanerat
nybyggnation först 2024-25 så
därav kommer kön fram till dess
vara beroende på om någon
avlider eller flyttar till annan ort.
Arbete görs löpande för att
motivera brukare med mindre
behov att flytta till andra enheter,
men det försvåras av deras
besittningsrätt.

210920

Saknar lägenhet att erbjuda. I
flerårsplanen som är antagen av
fullmäktige finns inplanerat
nybyggnation först 2024-25 så
därav kommer kön fram till dess
vara beroende på om någon
avlider eller flyttar till annan ort.
Arbete görs löpande för att
motivera brukare med mindre
behov att flytta till andra enheter,
men det försvåras av deras
besittningsrätt.

200601

Erbjuden plats 201204, 210215,
210225, 210610, 210930, 211006,
211013, 211109, 211215, 211216
men avböjt.

210407

Erbjuden plats 2021-08-24, 202108-25, 2021-08-25, 2021-08-26,
2021-09-02, 2021-09-09, 2021-0916, 2021-09-22, 2021-10-06, 202110-08, , 2020-10 20, 2021-10-21,

2022-01-17
2021-10-22, 2021-11-08, 2021-1108, 2021-11-16, 2021-11-17, 202110-23, 2021-12-08, 2021-12-09,
2021-12-09, 2021-12-13, 2021-1213, 2021-12-13 men avböjt. När
det står två datum så har personen
fått flera alternativ.
Daglig
verksamhet

K

LSS

200601

210315

Valt att pausa pga covid-19.
Har sysselsättning på paus och vill
avvakta ett tag till.

M
K
M

M
M

Daglig
verksamhet

LSS

200910

Daglig
verksamhet

LSS

190901

Ledsagning

LSS

201019

Avlösning

LSS

201001

Korttidstillsyn

LSS

210205

Socialsekreterare LSS har frågat
kring brukarens fortsatta behov av
insatsen. God man önskar att
beslutet kvarstår, så får en ny
bedömning göras i samband med
att nuvarande beslut går ut.
Beslutet gäller till och med 202203-31.
190901

210226

Ej aktuell på grund av covid-19

211020

Ej startat pga önskemål från
vårdnadshavare pga covid-19

211001

Förlängt beslut. Avbrott pga
covid-19 på önskemål av
vårdnadshavare.
210319

Avvaktar och vill återkomma vid
behov

210507

Avslutade IFO
Lagrum

Avslutad utan
Beslutsdatum Verkställt Avbrott verkställighet

Kön

Insats

M

Korttidstillsyn LSS

180615

180620 210419

211013

K

Korttidstillsyn LSS

210512

210622 210623

211013

Orsak
Föräldrarna ser
inte behov för
tillfället.
Vill återkomma
vid behov.

Sammanställning ej verkställda beslut kvartal 3 2021, ÄO
För kvartal 4 finns beslut att rapportera inom området äldreomsorg.
Kön
M

Insats
Särskilt boende

Lagrum
SoL

Beslutsdatum Erbjudande
210830
2021-10-29

Verkställt
2022-01-03
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Socialnämnden

§ 20

2022-02-23

Dnr 2021/00007

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 4, 2021
Socialnämndens beslut
1 Socialnämnden lägger redovisningen av ej verkställda beslut för fjärde
kvartalet 2021 till handlingarna.
2 Socialnämnden beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige
och kommunens revisorer.
Bakgrund
Socialnämnden har sedan den 1 juli 2006 en rapporteringsskyldighet enligt
kapitel 16 § 6f Socialtjänstlagen (Sol). Rapporteringen gäller ej verkställda
gynnande beslut enligt kapitel 4 §1 Sol. Vidare har socialnämnden sedan den
1 juli 2008 en skyldighet enligt 28 f-h §§ LSS att rapportera beslut om
bistånd enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader eller där avbrott
i verkställigheten överstiger tre månader. Rapporten ska ske till inspektionen
för vård och omsorg (IVO) som ansvarar för tillsynen gällande dessa beslut.
Till kommunfullmäktige och kommunens revisorer ska socialnämnden en
gång per kvartal lämna en statistikrapport över antalet gynnande beslut enligt
kapitel 4 §1 Sol som inte verkställts inom tre månader från dagen för
respektive beslut eller om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt
inom tre månader. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd besluten avser
och hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Det ska
framgå hur stor del av besluten som gäller kvinnor respektive män.
Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott, § 27/2022
Tjänsteutlåtande – kvartal 4, 2022-01-17
Ej verkställda beslut – sammanställning kvartal 4 – 2021
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