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Föredragningslista 

Formalia 

 Mötets öppnande 

 Upprop 

 Val av protokolljusterare – Glenn Frost föreslås 

 Närvarorätt  

 Anmälan om jäv 

 Eventuella ärenden som tillkommer eller utgår 

Ärenden 

1.  Delegationsbeslut 
Dnr 2022/00008   
Tid: kl 13.05 – 13.10 
Föredragande:  
Roger Almgren, tf förvaltningschef 

2.  Nämnden Samhällsskydd Mellersta Skaraborg Verksamhetsrapport per 31 augusti 2022 
Dnr 2022/00040   
Tid: kl 13.10 – 13.40 
Föredragande:  
Roger Almgren, tfn förvaltningschef 
Johan Hjortsberg, chef förebyggande avdelning 
Marianne Hjorth, ekonom 

3.  Återrapportering av fördelning av 2022 års löneavtal 
Dnr 2022/00042   
Tid: kl 13.40 – 13.45 
Föredragande:  
Roger Almgren, tf förvaltningschef 

4.  Nämnden Samhällsskydd Mellersta Skaraborg Budgetunderlag 2023 -- 2025 
Dnr 2022/00041   
Tid: kl 13.45 – 14.05 
Föredragande: 
Roger Almgren, tf förvaltningschef 
Marianne Hjorth, ekonom 

5.  Räddningschefens yttrande angående Strategi och handlingsprogram för kommunägd 
skog 
Dnr 2022/00038   
Tid: kl 14.20 – 14.25 
Föredragande: 
Roger Almgren, tf förvaltningschef 

6.  Drogförebyggande politiskt program 2023 - 2027 Götene kommun 
Dnr 2022/00032   
Tid: kl 14.25 -14.30 
Föredragande: 
Roger Almgren, tf förvaltningschef 

7.  Anmälningsärenden  
Dnr 2022/00006   
Tid: 14.30 – 14.35 
Föredragande: 
Roger Almgren, tf förvaltningschef 
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Ärenden 

8.  Information till nämnden 
Dnr 2022/00012   
Tid: kl 14.35 – 15.30 
Föredragande: 
Roger Almgren, tf förvaltningschef 
Johan Hjortsberg, chef förebyggande avd 
Tomas Knapasjö, operativ chef 
 

 

 

Dan Hovskär 
Ordförande 
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per augusti 2022 

Nämnden för samhällsskydd  

mellersta Skaraborg 



PRODUKTION: FALKÖPINGS KOMMUN, FÖRVALTNINGEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD MELLERSTA SKARABORG 

Förslag till beslut 

 

 

Nämndens beslut 

1. Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg godkänner nämndens 

Verksamhetsrapport per 31 augusti 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nämndens ordförande: Dan Hovskär 
  0707-39 09 05 
  dan.hovskar@falkoping.se 
 
Förvaltningschef: Roger Almgren 
  0515-88 58 15 
  roger.almgren@falkoping.se   
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Inledning

Syfte 
Syftet med verksamhetsrapporten är att vara ett 

verktyg för uppföljning av verksamhetsplan och en 

indikation hur målarbetet i kommunen fortgår. De-

lårsrap-porten syftar också tydliggöra att mål och 

ambitioner samspelar med de resurser som kommu-

nen avsatt i verksamhetsplanen. Verksamhetsrappor-

ten ska även fungera som ett underlag till eventuella 

verksamhetsförändringar som kan behövas för att nå 

mål och ekonomiska resultat. 

Den kommunövergripande delårsrapporten har som 

utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje 

nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges 

övergripande mål och koppla till varje nämnds upp-

drag och utvecklingsbehov. Kommunen är inne i ett 

utvecklingsarbete som syftar till att sammanföra 

verksamhets- och ekonomistyrning. Nämnden följer 

kontinuerligt upp sin verksamhetsplan och budget i 

samband med kommunens gemensamma uppfölj-

ningar vid första tertialen, delårsbokslutet i augusti 

och årsbokslutet.  

Nämndens uppdrag 
Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg 

(SMS) har samhällsskyddsansvaret för Falköping, 

Götene, Skara och Tidaholms kommuner. Verksam-

heten har som uppgift att avhjälpa och förebygga 

olyckor som inverkar på Liv, Hälsa, Egendom och 

Miljö. Nämnden ansvarar också för Falköpings kom-

muns verkstadsfunktion. 

Uppgifterna följer av Förordning om skydd mot 

olyckor och Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO) 

Nämndens ansvar omfattar också Lagen om Brand-

farliga och Explosiva varor (LBE). Sotningsverk-

samheten och dess tillsyn för kommunerna utgör till-

synsmyndighet och i vissa fall tillstånds-myndighet 

enligt samma lagstiftningar. 

Organisation 

Förvaltningschef (vakant) 

Administration, förvaltningsledning, ekonomi, per-

sonal och kanslifunktioner. 

Skydd och Säkerhet med 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 

och att upprätthålla kommunernas krishanteringssy-

stem, säkerhetsskydd, internskydd samt riskhante-

ring. Götene ansvarar för skydd och säkerhet i egen 

regi. 

Verkstaden ombesörjer reparation och underhåll av 

fordon och annan kommunal teknisk utrustning för 

de förvaltningar som ingår i Falköpings kommun.  

Utvecklingschef (vakant) 

Stöd- och utveckling har ansvar för verksamhetsut-

veckling av det breda uppdraget samt att ta fram nya 

metoder och arbetssätt för samverkan. Tyngdpunk-

ten ligger i att skapa ett ökat socialt hållbart sam-

hälle genom breddade externa kontakter med all-

mänhet och organisationer. 

Kommunsamordningscentralen (KSC) finns för 

samtliga kommuner i organisationen för att sam-

ordna och stödja räddningstjänsten och övriga kom-

munala verksamheter under framför allt icke kon-

torstid. KSC ska leda räddningstjänstens operativa 

verksamhet och samordna och serva fyra kommu-

ners behov av hjälp och stöd i trygghets- och säker-

hetsarbete. Ansvar för in- och ut alarmering och ha 

löpande omvärldsbevakning för kommunerna ligger 

också under KSC.  

Säkerhetsservice för äldre innebär att förebygga och 

minska fallolyckor hos äldre i det egna hemmet.  

Räddningschef 

Räddningstjänstavdelningen ansvarar för den opera-

tiva räddningstjänstsverksamheten inom ramen för 

LSO samt grundläggande extern utbildning inom 

brand, första hjälpen och HLR. 

I enlighet med LSO och de övergripande nationella 

målen och de lokala förhållandena ge tillfredsstäl-

lande och likvärdigt skydd mot olyckor. Räddnings-

tjänst ska ha resurser att åtgärda, hindra och be-

gränsa skador på människors liv och hälsa, egendom 

och miljö. Under området ligger driftansvaret för 

fastigheter, fordon samt materialförsörjning, drift- 

och serviceavtal. Övningsfält, lokalvård, beklädnad 

samt tvätt av slang som kommer från kommunerna i 

hela Skaraborg utförs också av räddningstjänstavdel-

ningen.  

Räddningschefen ansvarar för räddningsledningssy-

stemet. 

 

 



 

VERKSAMHETSRAPPORT PER AUGUSTI 2022 I NÄMNDEN FÖR SAMHÄLLSKYDD MELLERSTA SKARABORG I 3 

Förebyggandechef 

Förebyggandeavdelning ansvarar för den förebyg-

gande verksamheten såsom tillsyn, brandskyddskon-

troll, sotning och tillstånd för egensotning enligt 

LSO och tillsyn och tillstånd enligt LBE. Råd och 

anvisning till enskilda, myndigheter, föreningar och 

företag samt yttrande till andra myndigheter ligger 

också under denna avdelning. Externutbildning inom 

systematiskt brandskyddsarbete (SBA) ligger också 

under förebyggandechefens ansvar. 

  

Kommunal verksamhet via 

avtalssamverkan 
Falköpings, Götenes, Skaras och Tidaholms kommu-

ner har sedan år 2017 en överenskommelse om att 

samverka om bland annat den kommunala rädd-

ningstjänsten. Samverkan regleras i samverkansavtal 

och bedrivs som gemensam nämnd med Falköpings 

kommun som värdkommun. 

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 

Omvärldsförändringar som påverkat 

verksamheten 
Förändringen inom lagstiftningen LSO ställer ökade 

krav inom både det förebyggande uppdraget och 

inom räddningstjänstområdet. Vilket innebär ökade 

krav på kompetensutveckling och ökade tillsynsupp-

drag. 

Ökad oro i det säkerhetspolitiska läget i Europa samt 

NATO-ansökan ger effekter på organisationen 

såsom ökad arbetsbelastning för höjd civil bered-

skap. 

Ökat fokus behövs för att stärka kommunerna och 

räddningstjänsten gällande förberedelser för höjd be-

redskap, civilt försvar, informationssäkerhet och cy-

bersäkerhet. 

Oro i världsläget påverkar det allmänna prisläget. 

Förvaltningen påverkas specifikt av höjda priser på 

el och bränsle.  

När pandemin avtog och restriktionerna togs bort har 

efterfrågan ökat på de utbildningar som genomförs 

för kommunernas medarbetare och elever. 

Till följd av pandemin har sjuktalet inom förvalt-

ningen ökat.  

Kommunfullmäktiges övergripande mål 

och Agenda 2030 
Kommunens vision om det goda livet, med de tre 

hållbarhetsdimensionerna, samt de prioriterade må-

len hänger tätt ihop med FNs Agenda 2030.  

Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar ut-

veckling. Dessa syftar till att utrota fattigdomen, 

stoppa klimatförändringarna samt skapa trygga och 

fredliga samhällen. Genom att koppla de globala 

målens ikoner till kommunens övergripande mål 

stärks styrkedjan. Agendan ska tillsammans med 

kommunens övergripande mål, det lokala målet om 

fossilfrihet år 2030 samt kommunens klimatstrategi 

vara styrande för att kommunen långsiktigt ska 

kunna leverera välfärd till invånarna. 

Arbetet med att utveckla kommunens arbete med 

hjälp av Agenda 2030 fortsätter. Flera av de utma-

ningar kommunen ställs inför är komplexa och agen-

dan kan vara ett verktyg för att sortera, prioritera 

hitta synergieffekter och följa upp resultatet av det 

arbete kommunen gör. 

Händelser av väsentlig betydelse 
Ökad osäkerhet i det säkerhetspolitiska läget i värl-

den.  

Höjda krav i lag och föreskrift inom Lag om skydd 

mot olyckor och Lag om brandfarlig och explosiv 

vara, får genomslag under 2022 såsom förändrat ut-

bildningskrav, inventering och prioritering av till-

synsobjekt och ökade kompetenskrav inom rädd-

ningsledningssystem.  
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Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart samhälle 

 

 

I kommunerna skapas det goda 

livet – det är tillsammans som ett 

hållbart samhälle utvecklas 

Förebyggande och främjande 

arbete med fokus på barn och unga 

ska fortsätta att stärkas och 

utvecklas tillsammans med övriga 

förvaltningar och civila aktörer.  

Förvaltningen arbetar med att 

skapa trygghet och minska brott i 

samhället. Arbetet ger goda resultat och efterfrågan 

på SMSs´s samverkan är stor. För att öka effekterna 

av arbetet startar 2021 ett arbete för att digitalisera 

effektiv samordning för trygghet (EST). 

SMS stödjer kommunala förvaltningar med 

utbildning och samverkan. Utbildningar till barn 

och ungdomar i samverkan med skolan är ett bra 

koncept då de ger alla lika möjlighet att ta del av 

kunskapen. Rådgivning och information är en 

viktig framgångs-faktor för det förebyggande 

arbetet.  

Arbetet med att förebygga olyckor hos äldre har 

potential att utökas. Statistik visar att fallolyckor i 

hemmet är mycket vanliga och genererar utöver 

personligt lidande också höga kostnader för 

samhället.  

Arbete mot våldsbejakande extremism (VBE) ska 

fortsätt enligt framtaget handlingsprogram. 

Medborgarlöftet tas fram med hjälp av 

enkätundersökning till kommunens invånare, 

polisens medarbetardialog och statistiskt underlag. 

Utifrån resultatet enas kommunpolis och 

kommunen om vad som ska prioriteras under året. 

 

 

 

 

  

NÄMNDENS DELMÅL UPPFÖLJNING 

1. 
Antal 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 el-

ler oklar 

 

Uppföljning och analys 
Kommentar till ovanstående siffror. 

Till följd av covid-19 har utbildningar för kommu-

nens medarbetare och skolor inte kunnat genomfö-

ras under stora delar av år 2020, 2021 och första de-

len av 2022. När restriktionerna släpptes blev efter-

frågan på utbildningar stort, årets utbildningar är 

fullbokade. 

Till följd av covid-19 har allmän rådgivning och in-

formation till samhällets befolkning inte kunnat ge-

nomföras som planerat under våren, men har åter-

upptagits igen. Den allmänna rådgivningen och in-

formationen är viktig och forskning visar god effekt 

av en i samhället synlig räddningskår. 

Brandskyddskontrollanterna (sotarna) har genom-

fört hembesök både i centralort och på landsbygd.  

Äldresäkerhetsservice har utvidgats och arbetar från 

årsskiftet även i Skara kommun. Under pandemin 

har verksamheten pågått i stor utsträckning. Men de 

informationsmöte som genomfördes innan pande-

min har återigen startats, vilket kan vara anled-

ningen till något ökat antal individer som nåtts med 

servicen.  

Indikatorn – antalet som nåtts genom konsekvens-

samtal, har i tabellen ovan markerats med en gul 

prick som betyder en stabil trend. Antalet konse-

kvenssamtal som genomförs utgår från skolornas 

behov och efterfrågan på hjälp. Om man utgår från 

siffrorna ovan skulle tolkningen bli att behovet har 

minskat jämfört med tidigare år. Samtidigt är det 

svårt att med säkerhet säga hur stort behovet är. Un-

der vintern 2022 har antalet individuella samtal 

minskat, för återigen sedan öka. Utifrån tidigare 

återkoppling från skolorna är effekten av samtalen 

mycket goda.  

På MSB´s hemsida står följande: Ungefär 80 perso-

ner dör varje år i bostadsbränder i Sverige. Bland de 

som dör är äldre personer och personer med olika 

typer av funktionsnedsättningar överrepresenterade. 

Ålder är inte en riskfaktor i sig. Alla som har svårt 

att uppfatta eller snabbt sätta sig i säkerhet vid en 

brand är särskilt utsatta. Det finns också de som har 

ett beteende som ökar risken för brand.  

Förvaltningen ser behov av att tillsammans med so-

cialtjänst och andra aktörer stärka brandskyddet för 

särskilt riskutsatta i samhället.  

EST-arbetet fortsätter att utvecklas och fler aktörer 

blir involverade så som exempelvis fastighetsägare, 

och näringsliv i SMS kommunerna. Arbetet upp-

märksammas nationellt både genom Sveriges kom-

muner och regioner (SKR), Brottsförebyggande rå-

det (BRÅ) och Svenskt näringsliv. Det uppmärk-

sammas även på regional nivå då andra Länsstyrel-

ser är intresserade av vårt arbete med EST och in-

rapporteringssystemet Daedalos. 

Närmare 300 inrapportörer som kontinuerligt rap-

porterar in olika händelser via appen ger en tydlig 

bild av nuläget i kommunerna. Orsaksanalyser ge-
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nomförs vilket bidrar till ett kunskapsbaserat arbets-

sätt. Regeringen föreslår att en ny lag om kommu-

nernas ansvar inom det brottförebyggande området 

träder i kraft den första juli 2023. 

Handlingsplaner/policy för arbetet mot Våldsbeja-

kande extremism (VBE) finns i Falköping, Tida-

holm och Skara. Omorganisering av arbetet har ge-

nomförts i samtliga tre kommuner. I Tidaholm har 

detta ansvar lagts på det lokala BRÅ. I Skara är an-

svaret sammankopplat med Skola Socialtjänst Polis 

Fritid (SSPF), vilket känns bra. I Falköping svävar 

frågan ännu men ett alternativ som borde fungera 

bra är att det läggs i SSPF-gruppen. 

När elever är lediga från skolan ökar risk för skade-

görelse och anlagd brand. Till följd av detta har 

ronderingar genomförts vid skolor och framför allt 

högstadieskolor i flera av kommunerna. Under 

sportlovet, påsklovet och sommarlovet utökades in-

satsstyrkan vid larm på skolor och förskolor.  

Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen en 

del av svensk lag. Ett arbete pågår i Falköpings 

kommun för att säkerställa att metoder implemente-

ras i samtliga nämnder och förvaltningar som säker-

ställer följsamhet gentemot lagen.  
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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 och 

trygghet. 

Det breda trygghetsskapande upp-
draget 

Studier visar att upplevd trygghet är 

avgörande för trivsel i ett samhälle, 

vilket indirekt påverkar om männi-

skor vill bo och verka på orten.  

Då delmål under övriga målområden strävar mot ett 

tryggt samhälle har bedömningen gjorts att ytterli-

gare mål inte behövs varför inga delmål finns under 

detta mål. 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

 

 

Kommunerna – drivande aktörer 

SMS-kommunerna utgör tillsynsmyn-

dighet och i vissa fall tillståndsmyn-

dighet. Tillsyn genomförs sedan år 

2019 enligt modellen rättssäker tillsyn 

som rekommenderas av Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap. 

Handläggningstiden för varje tillsynsärende har ökat 

i och med det nya sättet att arbeta, varför det finns 

tydliga behov av att finna lösningar på hur antalet 

tillsyner kan hållas uppe på en god nivå.  

Behov av att ta fram andra alternativ än tillsyner för 

kunskapsspridning och granskning kan behövas om 

pandemin förhindrar tillsyn på objekt som är av pri-

oritet.

 

 

 

Uppföljning och analys 
Beskrivning av arbetet för att öka antalet tillsyner.  

Höjda krav såsom lagar och föreskrifter påverkar 

vilka objekt som ska granskas men även genomfö-

randet av tillsynen. En effekt av de höjda kraven är 

att ytterligare personalresurser krävs för att nå målet. 

En nyanställd brandingenjör började sin tjänst 1 

mars 2022. En medarbetare genomgår under hösten 

en tio veckor lång utbildning inom området, vilket 

på verkar dennes möjlighet till att genomföra tillsy-

ner. Utbildningen medför att från våren 2023 kan 

denna person genomföra tillsyner på mer komplexa 

verksamheter. De nya medarbetarna har påbörjat ar-

betet med tillsyner, men full effekt kommer ses först 

under våren 2023.  

Under hösten kommer sex personer från räddnings-

tjänstavdelningen att utbildas för att genomföra en-

klare tillsyner. För att sedan påbörja arbetet med bo-

stadstillsyner i flerfamiljshus, så kallade trapphustill-

syner. Detta kommer att öka antalet tillsyner. 

 

 

NÄMNDENS DELMÅL UPPFÖLJNING 

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

2. Öka antalet tillsyner
Delårsredovisning 

Helårsredovisning

KOMMUNIKATIVA INDIKATORER T2  2020 T2  2021 T2  2022 TREND 

1. Antal nöjda kunder enligt Sveriges kommuners och 

regioners (SKR) näringslivsundersökning

2.1 Beskrivning av arbetet för att öka antalet tillsyner.

2.2 Antal tillsyner

LSO 57 60 53

LBE 20 18 1

Totalt 77 78 54

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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Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande 

med en tillitsbaserad styrning 

 

 

 Verksamheterna är till för kommu-

ninvånarna 

Förvaltningens organisation ska ge 

utrymme för medarbetarna att vara 

delaktiga i utvecklingen. Medarbe-

tarna, deras omställningsförmåga, 

kompetens och kunskap är den vik-

tigaste resursen för att uppnå optimalt 

användande av förvaltningens resur-

ser. Med ambitionen att skapa delaktighet, infly-

tande, bättre trivsel och kvalité delegeras ansvar till 

grupper med medarbetare inom SMS. I linje med 

tillitsfullt ledarskap kommer gruppernas handlings-

utrymme förbättras. Ständigt pågående utveckling 

genom allas deltagande ska förbättra förvaltningens 

verksamheter.  

Förvaltningen förväntas arbeta i linje med den kli-

matstrategi 2021-2030 som Falköpings kommun har 

arbetat fram. För att nå god effekt ses samverkan 

som en bra metod. Tid och energi behöver läggas på 

samarbete med andra aktörer, alltifrån politiska och 

ideella krafter såväl som medarbetare, kunder och 

brukare.  

Digitala lösningar ses i flera fall som möjligheter till 

effektivisering för SMS. Flertalet digitaliserings-pro-

jekt är i uppstartsfas. Ett exempel är virtuellt system 

för övning av befäl som har tagits i bruk.  

Insatstid är en viktig och avgörande faktor och ana-

lys av insatstider har stärkts genom utökat analysun-

derlag. Samtidigt sker fler förbättringar inom områ-

det då kommunala och civila aktörer blir samver-

kanspartner till SMS såsom frivilliga brandmän och 

Civil insatsperson.  

 

 

 

  

NÄMNDENS DELMÅL UPPFÖLJNING 

1. 95 % av insatserna som lyder under LSO ska ske inom 20 minuter
Delårsredovisning 

Helårsredovisning

2.
KSC ska utvecklas för att kunna ge ett stöd och vara en servicefunktion 

dygnet runt utmed hela hotskalan för de fyra kommunerna

Delårsredovisning 

Helårsredovisning

3.
Bedriva effektiv verksamhet inom kommunens verkstad med mål att 70 % är 

arbetad tid mot kund

Delårsredovisning 

Helårsredovisning

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 el-

ler oklar 

 

 

INDIKATORER:  

 

Delmål 1 95 % av insatserna som lyder under LSO ska ske inom 20 minuter. 

Insatstider för larm perioden januari -augusti: 

 

Uppföljning och analys 
MSB har ändrat systemet för de händelserapporter 

som används i samband med larm och som utgör 

grunden för statistik kopplat till insatstider. Till följd 

av detta går det inte att jämföra insatstider med tidi-

gare år i nuläget. Kvalitén på händelserapporteringen 

är inte säkerställd.   

För ökad delaktighet och inflytande ingår den opera-

tiva personalen i grupper som har ansvar för olika 

områden.  

För en god trivsel på arbetsplatsen ses det viktigt att 

medarbetare engagerar sig och tar ansvar i frågan.  

Allt fler verksamheter ansluter sig till de tjänster 

som SMS erbjuder genom utvecklingen av KSC. Yt-

terligare nya tjänster efterfrågas och ses möjliga att 

erbjudas när/om larmoperatörer anställs.  

Verkstadens debiterade tid ligger i nuläget på 52% 

och nivån är påverkad av att semesterperioden just 

avslutats. Orderingången är relativt god. Orderin-

gången har specifikt påverkats av snöfattig vinter 

och allmänt av att nyare maskiner har glesare ser-

viceintervall som innebär färre timmar i verkstaden 

men gynnsammare för brukaren. 

Fortsatt utveckling inom digitalisering pågår. E-sig-

nering av protokoll och avtal har införts under våren 

2022. Nämndens handlingar hanteras digitalt. Strea-

ming i realtid från olycksplats till ledningsplatser är 

under utveckling och har blivit möjligt genom inför-

skaffning av ny drönare. Även värmekamera finns 

på denna drönare. Positiva effekter är bland annat att 

minskad tid som stambanan stängs av i samband 

med suicidförsök. Effektivare sökning vid drunk-

ningstillbud. Möjligheten att se spridning av brand-

gaser i byggnaden. 

KOMMUNIKATIVA INDIKATORER TREND 

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

1.2 Beskrivning av några valda insatsanalyser

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

3. Månatlig mätning av verkstadens andel tid mot kund
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Falköpings kommun har antagit klimatstrategi 2021-

2030 för att samtliga förvaltningar ska arbeta mot 

Agenda 2030 och klimatmålen. Förvaltningen arbe-

tar med goda ambitioner genom att t.ex. se över möj-

ligheter till  för minskad bränsleförbrukning och al-

ternativa drivmedel vid nyanskaffning av vissa for-

don. Nya släckfordon som är beställda kommer ut-

rustas med flourfritt skum för att möta miljökraven. 

Men till stor del ses svårigheter att arbeta aktivt för 

att främja klimatet. För att kunna arbeta med frågan 

med högre ambition ska hjälp tas av kommunens 

miljöstrateg. Klimat och miljöstrategin kommer att 

vara en punkt på höstens medarbetardagar tillsam-

mans med genomgång av nytt handlingsprogram och 

räddningsledningssystem.  
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Kommunens uppföljningsarbete 

Kommunens uppföljningsarbete  
Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verk-

samhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och 

lokala politiska mål, kommunala styrdokument och 

ekonomisk tilldelning genom budget.   

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styr-

kedja som binder ihop de olika nivåerna i den kom-

munala organisationen från kommunfullmäktiges 

vision till verksamheterna.  

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål– och 

resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet 

och analys av resultat. Kommunen har initierat och 

påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en gemen-

sam struktur i uppföljnings-processen. Arbetet är 

långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och 

systematik samt skapa förutsättningar för en hel-

hetsbild och ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning 

av kommunens fyra övergripande mål görs som en 

samlad bedömning av måluppfyllelse och baseras 

bland annat på nämndernas analyser av 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. 

Vid resultatredovisning presenteras bedömning av 

måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsom-

råden. Kommunen redovisar också viktiga förutsätt-

ningar som krävs för att bidra till utveckling. 

Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan 

kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa 

möjliga underlag finns inför kommande beslutspro-

cesser. 

 

 

 

 

Nämndens uppföljningsarbete 
Förvaltningen arbetar utifrån den kommunövergri-

pande styrkedjan vad gäller budget och mål. Tids-

plan för de olika processerna såsom verksamhets-

plan tas fram och hålls uppdaterad utmed arbetets 

gång. Avdelningschef arbetar tillsammans med sin 

personalgrupp inom respektive avdelning för att 

uppnå delaktighet och inflytande inom dessa områ-

den. Verksamhetsplan och verksamhetsuppföljning 

ligger tillgängliga för medarbetarna på Falnet och in-

formation om detta mejlas till samtliga medarbetare 

när det är aktuellt inför nytt år. Verksamhetsuppfölj-

ning redovisas till nämnden efter april, augusti re-

spektive helår. 
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Verksamhetsuppföljning 

Uppföljning av nämndens 

verksamhetsuppföljning 
Omvärldsanalysen ska ge ett helhetsperspektiv och 

långsiktighet i hur trender och förändringar påverkar 

möjligheterna med att skapa det Goda Livet i Falkö-

ping. Genom att bevaka trender och osäkerheter i 

omvärlden skapas en förståelse och handlingsbered-

skap i den kommunala organisationen och fungerar 

som underlag för strategiska frågor i flerårsplanen.  

De sex megatrenderna globalisering, demografi, in-

dividualisering, urbanisering, klimatförändring, tek-

nikutveckling som identifierats i tidigare flerårsplan 

kvarstår. Det är förändringskrafterna som starkt på-

verkar såväl Sverige som övriga världen. Föränd-

ringar som kan utgöra möjligheter, hot eller både 

och. Oavsett behövs strategier för att möta föränd-

ringarna och då dra fördelar av dem.   

Under pandemin har det blivit än mer tydligt hur en 

sammankopplad värld ökar den globala sårbarheten. 

Det som händer i övriga världen får snabbt konse-

kvenser även lokalt.  

Volym och kvalité 

Utökade lagkrav gör att antalet tillsyner behöver 

ökas, samtidigt som dokumentationskraven ökat. 

Detta kräver som tidigare påpekats utökade resurser 

för tillsynsverksamheten. 

Trenden för utryckningsverksamheten är att antalet 

insatser ökar på grund av ökat antal olyckor och ett 

utökat uppdrag som genererar fler utryckningar. 

Även detta kräver ökande resurser. Nya krav på 

räddningsledningssystem och ledning av räddnings-

insatser kräver utökade insatser på kompetensut-

veckling och arbetsinsatser inom samverkan med an-

gränsande ledningssystem. 

Förväntad utveckling 
Utifrån rådande säkerhetsläge kommer mycket fokus 

ligga på att säkerställa kommunernas samt rädd-

ningstjänstens förmåga att hantera eventuella stör-

ningar samt räddningstjänst under höjd beredskap. 

Arbetet med att säkerställa kommunernas lednings-

förmåga under höjd beredskap från skyddad led-

ningsplats fortgår och förväntas gå in i fas 2 under 

hösten. 

Räddningstjänsten har i dag redan ett väl fungerande 

redundanssamarbete tillsammans med NÄRF och 

RÖS ledningssystem som troligtvis kommer utökas 

med SÄRF under året. Troligen kommer viss rörlig-

het mellan systemen att fortsätta under de närmaste 

åren. 
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Personaluppföljning  

 

Uppföljning av nämndens 

personalplanering 
Stor frånvaro i januari och februari inom den opera-

tiva verksamheten på grund av Covid-19 fick bland 

annat bemannas genom övertid för den personal som 

fanns tillgänglig. Övertid påverkar inte årsarbetarta-

let så det är endast extrapersonalen som syns i sta-

tistiken. Eftersom extrapersonalens timmar var lägre 

än frånvaron så minskar antalet årsarbetare. I budge-

terat antal årsarbetare ingår semesterpersonal för 

hela året. I utfallet till och med juli ingår juni må-

nads timpersonal två månader ligger fortfarande 

framför oss. Under våren bidrar ersättare för perso-

nal som deltagit i utbildning till ökat årsarbetartal. 

Nyrekrytering av informationssäkerhetssamordnare 

är gjord med tillträde i april. Denna verksamhet 

överfördes från kommunstyrelsen från år 2022. 

Som ett resultat av ökade krav enligt nytt regelverk 

för tillsynsverksamhet enligt LSO har bemanningen 

utökats genom anställning av ytterligare en brandin-

spektör från mars. 

Fem rekryteringar av styrkeledare och brandmän har 

gjorts för att ersätta personal som valt att slutat samt 

i en kedja av internrekrytering. 

Budgeten för Räddningspersonal i beredskap (RIB) 

visar det antal brandmän som ingår i den fasta bered-

skapsstyrkan (48 st). Ett antal extra behövs för att 

täcka frånvaro av olika orsaker.  

Förväntad utveckling 
I prognosen för året ökar antalet årsarbetare med 0,7 

på grund av att antal säkerhetssamordnare utökats 

med 1,5 tjänst för kommunernas beredskapsplane-

ring och trygghetsarbete.  

Ny tjänst för brandskyddstillsyn ökar antalet med 

0,8 årsarbetare. 

Vakant förvaltningschefstjänst kommer troligen inte 

hinna återbesättas före årsskiftet men upprätthålls 

genom tillfälligt förordnande. Ytterligare en vakans 

påverkar förvaltningen under hösten. 

En viss omsättning av RIB-personal sker årligen. 

Hur stor den kommer att bli är svårt att bedöma i nu-

läget.  

PERSONALUPPFÖLJNING 
UTFALL

2021 

UTFALL 

APRIL 2022 

BUDGET 

2022 

PROGNOS 

2022 

PROGNOS-

AVVK 

Årsarbetare 91,9 90,6 92,5 93,5 1,0

RIB-anställda exkl brandvärn 52,3 50,3 48,0 52,0 4,0

Frivilliga brandmän 33,0 33,0 40,0 40,0 0,0

Pensionsavgångar 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0

Rekryteringar 7,0 7,0 12,0 12,0

Rekryteringar RIB-personal 1,0 2,0 5,0 5,0

Frånvaro jan-april 2021 jan-april 

Sjukfrånvaro - antal sjuktimmar av

tillgängliga ordinarie arbetstid %

  Totalt 1,6% 5,3%

  Kvinnor 2,1% 4,2%

  Män 1,6% 5,4%

  Varav över 60 dagar 0,0% 33,2%

      -29 år 2,5% 8,8%

  30-49 år 1,1% 3,5%

  50 år - 1,9% 5,9%

Andel arbetstagare som inte har 85,5% 68,1%

någon sjukfrånvaro alls

Andel arbetstagare med 1-5 9,7% 15,2%

sjukfrånvarodagar



 

16 I NÄMNDEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD MELLERSTA SKARABORG I VERKSAMHETSRAPPORT PER AUGUSTI 2022 

Ekonomiska förutsättningar 

 

Nämndens budgetram för år 2022 och 

justeringar 
Nämndens budgetram från Falköpings kommun 

uppgår till -33,1 mnkr. Budgetramen är en netto-

budget utifrån Falköping kommun andel av gemen-

sam avtalad verksamhet tillsammans med kommu-

nerna Götene, Skara och Tidaholm samt verksam-

het som enbart bedrivs i Falköping eller på uppdrag 

från fler. 

I driftsbudgeten ingår ett omställningskrav om en 

(1) procent. Omställning för nämnden utgör ca. 0,7 

mnkr. 

En budgetväxling från kommunstyrelsen om -0,2 

mnkr ingår och innebär att informationssäkerhets-

samordningen överflyttats till nämndens verksam-

het som enbart rör Falköping.  

Enligt kommunfullmäktiges beslut § 11 har bud-

getramen ändrats för internhyror och städkostnader. 

Rättelse av felaktig justering för sänkta internräntor 

i internhyran ökar ram med -0,26 mnkr och för 

städkostnader är ökningen -0,02 mnkr. Falköpings 

kommuns andel uppgår till -0,12 mnkr. 

Från år 2022 ingår kostnadsökning för nya löneav-

tal i nämndernas ramar. Årets löneavtal har tidigare 

budgeterats i en central lönepott under kommunsty-

relsen. För år 2022 ingår nio månaders preliminära 

utfall utifrån prisindex för kommunal verksamhet 

(2,2 %). Nämndens lönepott uppgår till -1,1 mnkr, 

som ursprungligen var placerad på verksamhetsom-

råde ”Stab, nämnd …”, har nu fördelas till respek-

tive verksamhet enligt förhandlingsutfall. Kostnads-

ökningen ligger i nivå med den preliminära ramen. 

Riktade medel i flerårsplan 
Nämnden har inte tilldelats några öronmärkta 

pengar i flerårsplanen 2022-2024.  

En framställan om att nämnden skulle tilldelas ge-

nerella statliga medlen om ca fyra kronor per invå-

nare, för utökat åtagande om att kontinuerligt upp-

rätthålla en övergripande ledning av kommunal 

räddningstjänst, tillgodosågs inte. 

Förväntad utveckling 
Någon justering av nämndens ram för kapitalkost-

nader enligt bokslut 2021 kommer inte att göras un-

der året. 

Ekonomiska risker och osäkerheter i 

verksamhetsrapporten 
Utökade krav i Lag om skydd mot olyckor med till-

hörande föreskrifter innebär utökade kostnader för 

att uppfylla kraven på ett ledningssystem för rädd-

ningstjänst. Det är i första hand utökade kostnader 

för kompetensutbildning på MSB:s kurser. Tillsam-

mans med de förändringar MSB har gjort i utbild-

ningssystemet med förlängning av kurser och fler 

kurssteg innebär det ökade kostnader både för löner 

BUDGETRAMFÖRÄNDRING (tkr) 
FP 2022

BUDGET  
KF § 11 KS § 50 Lönepott 

GÄLLANDE 

BUDGET 

Verksamhetsområden

Stab, nämnd o kapitalkostnader mm -10 856 959 -9 897

Räddningstjänst -56 407 -282 -808 -57 497

Kommunsamordningscentral -6 286 -100 -6 386

Förebyggande -1 700 -51 -1 751

Nettokostnad gemensam verksamhet -75 249 -282 0 0 -75 531

Driftbidrag gemensam verksamhet 42 596 162 42 758

Summa Gemensam verksamhet -32 653 -120 0 0 -32 773

Verlsamhet Falköpings kommun

Verkstad -222 -222

Ungdomsstyrkan -25 -25

Skydd och säkerhet 0 0

Informationssäkerhetssamordning -200 -200

Summa Verksamhet Falköping -447 0 0 0 -447

SUMMA BUDGET -33 100 -120 0 0 -33 220



 

NÄMNDEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD MELLERSTA SKARABORG I VERKSAMHETSRAPPORT PER AUGUSTI 2022 I 17 

för ersättare och för kurskostnader med logi och 

mat. 

Ökat tillsynskrav enligt nya föreskrifter inom LSO-

lagstiftningen kommer medföra behov av ökade 

personella resurser. Kostnaderna kommer inte fullt 

ut att finansieras inom ramen för taxan. 

Allmänna prisökningar, och specifikt för el och 

drivmedel, har gett ökade kostnader. Om nuvarande 

nivå för bränslepriset blir varaktigt kommer budge-

ten att överskridas med 50 %. 
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Ekonomiska rapporter 

per april 2022 

Nämnden för samhällsskydd mellersta 

Skaraborg 
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Ekonomiska rapporter 

Resultatrapport 

 

Utfall 
Nämndens utfall per augusti uppgår till -23,5 mnkr 

och utgör 71 % av årets budget. Budgeten per au-

gusti uppgår till -22 mnkr och är rakt periodiserad 

med en tolftedel per månad och motsvarar 67 %. 

Två av tre månaders kostnader för sommarpersonal 

ingår i utfallet som en normal avvikelse från budget. 

Liksom hos flera av kommunens förvaltningar, var 

sjuktalen mycket höga i början av året på grund av 

Covid-19. För räddningstjänsten blev det mycket 

kostsamt att bibehålla full bemanning med stort 

övertidsuttag som följd. Den statliga ersättningen för 

sjuklönekostnader täcker delvis kostnadsökningen. 

Antalet brandinspektörer har utökats för att klara 

ökat lagkrav för tillsynsverksamhet. Anpassning till 

lagkravet om stärkt ledningsförmåga inom rädd-

ningstjänsten har bidragit till högre kostnader för 

kompetenshöjning i organisationen. Vakanta tjänster 

sänker kostnaderna. Ökad oro i omvärlden påverkar 

det allmänna prisläget. Förvaltningen påverkas spe-

cifikt av höjda el- och drivmedelspriser.l.  

Externutbildningar återupptogs från maj månad vil-

ket inneburit lägre intäkter under perioden fram till 

och med april.  

Prognos 
Prognosen för årets utfall uppgår till -33,8 mnkr och 

visar ett underskott om 1,7 mnkr (per april 1,1 mnkr) 

varav Falköpings kommuns andel uppgår till 0,6 

mnkr. Avvikelserna visar ökade kostnader om -4,2 

mnkr samt ökade intäkter om 2,6 mnkr före driftsbi-

dragens avräkning mot budgetavvikelse. 

Personal- och verksamhetskostnader påverkas av ef-

fekterna av hög sjukfrånvaro i början av året, risken 

för varaktighet i höga drivmedelspriser, ökat behov 

av kompetensutveckling för ny ledningsorganisation 

för kommunal räddningstjänst, ökade lagkrav inom 

brandskyddstillsynen. På grund av kända vakanser, 

bland annat förvaltningschef, mildras effekterna. 

Årets investeringar kan ge ökade kapitalkostnader 

och internhyran för Falköpings brandstation är högre 

än den budgetreglering som gjorts för årets hyra. Or-

ganisationen för Skydd % säkerhet har stärkts med 

ökad bemanning för beredskapsplanering och trygg-

hetsarbete. Kostnaderna täcks av statsbidrag och 

driftsbidrag från berörda kommuner. 

Åtgärder för att nå balans 
Då stor del av SMS verksamhet är lagstyrd så är det 

svårt att genomföra besparingar inom verksamheten. 

Förvaltningschefen har uppmanat till ”allmän åter-

hållsamhet” och förbereder för inköpsstopp för all 

icke absolut nödvändig utrustning.  

Några tjänster inom förvaltningsledning/administrat-

ion är för tillfället vakanta och en möjlighet finns att 

avbryta rekrytering på dessa. 

 

 

RESULTRAPPORT (tkr) 
UTFALL

PER 2021-08 

UTFALL

PER 2022-08 

BUDGET

PER 2022-08 

BUDGET 

2022 

PROGNOS

 2022 

PROGNOS-

AVVIK. 

Intäkter

Avgifter mm 2 637 3 375 3 436 5 154 5 489 335

Statsbidrag 733 1 315 653 980 1 980 1 000

Övriga intäkter 2 501 2 257 1 557 2 335 3 206 871

Interna intäkter 6 907 5 611 4 196 6 300 6 724 424

Driftbidrag Götene, Skara, Tidaholm 28 119 30 198 28 505 42 758 43 666 908

Summa intäkter 40 898 42 756 38 347 57 527 61 065 3 538

Kostnader

Personalkostnader -43 923 -46 998 -43 844 -65 952 -68 257 -2 305

Verksamhetskostnader -9 237 -10 915 -9 890 -14 840 -16 100 -1 260

Kapitalkostnader -2 431 -2 533 -2 335 -3 503 -3 603 -100

Interna kostnader -7 140 -5 832 -4 297 -6 452 -6 947 -495

Summa kostnader -62 731 -66 278 -60 366 -90 747 -94 907 -4 160

NÄMNDENS RESULTAT -21 833 -23 522 -22 020 -33 220 -33 842 -622
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Verksamhetsrapport 

 

Gemensam verksamhet SMS 
Helårsprognosen efter augusti för nettokostnaderna 

i den gemensamma SMS-verksamheten visar ett un-

derskott om 1,6 mnkr. Falköpings kommuns andel 

av underskottet uppgår till 0,7 mnkr och övriga 

kommuners gemensamma del är 0,9 mnkr. 

Ledningsfunktion 

Statsbidrag för sjuklönekostnader ingår i utfall per 

augusti men kommer tillföras respektive avdelning 

före bokslut. Kostnaderna för sjuklöner överstiger 

ersättningen och påverkar räddningstjänstavdel-

ningen. Årets investeringar i släckbil och rök-

skyddsutrustning mm kommer att ge ökade kapital-

kostnader som troligen överstiger budget. Återbe-

sättning av förvaltningschef bedöms vara vakant 

minst året ut. Under tiden finns en tillförordnad för-

valtningschef. Den preliminära lönepotten om 1,1 

mnkr för årets löneavtal har fördelats till verksam-

heterna enligt utfall. 

Bedömningen är att prognosen för året inte medför 

någon budgetavvikelse. 

Räddningstjänst 

Avdelningen hade hög frånvaro på grund av Covid-

19 i början av året som ledde till merkostnader för 

övertid och extra personal i nivån 0,4 mnkr. Bidrag 

från staten täcker delar av kostnadsökningen. Utbe-

talning av sparade semesterdagar drive också upp 

personalkostnaderna. I utfallet per augusti finns två 

tredjedelar av löner för semesterperioden med. Ut-

vecklingen av drivmedelspriserna är svår att be-

döma. Om de höga priserna på el och drivmedel 

kommer att bestå innebär det att kostnaderna ökar 

med mer 50 procent över budget och medför ett un-

derskott om cirka 0,4 mnkr. 

Utbildningsinsatser till följd av nya krav om led-

ning av kommunal räddningstjänst kommer att 

medföra att kostnaderna för årets personalutbild-

ning blir högre. Befaras ett underskott om 0,8 mnkr. 

En avvikelse för internhyrorna för Falköpings 

brandstation har uppmärksammats och är under ut-

redning. Avvikelsen uppgår till cirka 0,2 mnkr. 

Prognosen för helår visar sammantaget på ett under-

skott om 1,8 mnkr för räddningstjänstavdelningen. 

Kommunsamordningscentral 

Utfallet påverkas av en vakans under merparten av 

perioden fram till augusti. Rekrytering kommer att 

ske men tillsättning förväntas inte bli under året. 

och medför att prognos för verksamheten kommer 

att ge ett överskott om 0,6 mnkr. 

Förebyggande 

En nyanställning, för att klara tillsynskraven enligt 

nya föreskrifter inom LSO-lagstiftningen, har gjorts 

VERKSAMHETSRESULTAT (tkr) 
UTFALL

PER 2021-08 

UTFALL

PER 2022-08 

BUDGET

PER 2022-08 

BUDGET 

2022 

PROGNOS

 2022 

PROGNOS-

AVVIK. 

Verksamhetsområden

Stab, nämnd o kapitalkostnader mm -5 429 -6 428 -6 582 -9 897 -9 897 0

Räddningstjänst -38 354 -41 710 -38 237 -57 497 -59 337 -1 840

Stöd och utveckling -4 677 0 0

Kommunsamordningscentral 0 -3 711 -4 246 -6 386 -5 786 600

Förebyggande -1 210 -1 484 -1 162 -1 751 -2 116 -365

Nettokostnad gemensam verksamhet -49 670 -53 333 -50 227 -75 531 -77 136 -1 605

Driftbidrag gemensam verksamhet 28 119 30 198 28 505 42 758 43 666 908

Summa Gemensam verksamhet -21 551 -23 135 -21 722 -32 773 -33 470 -697

Verksamhet Falköpings kommun

Verkstad -236 -299 -148 -222 -222 0

Ungdomsstyrkan 16 -35 -17 -25 -25 0

Strategiska utvecklingsmedel -61

Skydd och säkerhet samt BRÅ -2 -8 0 0 0 0

Informationssäkerhetssamordning -44 -133 -200 -125 75

Summa Verksamhet Falköping -282 -387 -298 -447 -372 75

NÄMNDS VERKSAMHETSRESULTAT -21 833 -23 522 -22 020 -33 220 -33 842 -622



 

NÄMNDEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD MELLERSTA SKARABORG I VERKSAMHETSRAPPORT PER AUGUSTI 2022 I 21 

under våren. Kostnader som inte bedöms finansi-

erade via avgifter uppgår till cirka 0,4 mnkr och 

medför att prognosen visar på underskott i denna 

nivå. 

Verksamhet Falköpings kommun 

Verkstad 

Andelen debiterad tid efter augusti uppgår till 52 % 

(mål 70 %). Resultatet efter augusti visar ett under-

skott 0,15 mnkr och är i samma nivå som föregå-

ende år vid samma tid. Orderingången har specifikt 

påverkats av snöfattig vinter och allmänt av att ny-

are maskiner har glesare serviceintervall som inne-

bär färre timmar i verkstaden men gynnsammare för 

brukaren. Bedömningen är att budget och utfall ba-

lanserar vid årets slut. 

Ungdomsstyrkan 

Verksamheten har bedrivits enligt plan. Utfallet vi-

sar samtliga kostnader för verksamheten. Intäkter 

från övriga förvaltningar kommer att inhämtas se-

nare. 

Skydd och säkerhet 

Verksamheten finansieras inom ramen för statlig er-

sättning för krisberedskap och civilt försvar. I de-

cember beslutades att överenskommelsen för civilt 

försvar förlängs ytterligare en gång vilket innebär 

att nya bidrag utbetalas även under 2022. I rege-

ringens vårändringsbudget kom beslut om att ytter-

ligare stärka kommunerna. 

Så länge den statliga finansieringen täcker kostna-

derna redovisas alltid ett nollresultat. Hur förbruk-

ningen varit finns redovisat under rubriken ”Enhets-

rapport – Skydd & säkerhet” på näata sida.

BRÅ 

En överenskommelse mellan kommundirektörerna i 

Falköping, Skara och Tidaholm finns om en gemen-

sam tjänst för trygghetsarbete med kommunal 

finansiering. Verksamheten startar under september 

månad. I prognosen uppgår kostnaden till -0,2 mnkr 

med intäkter i samma nivå. 

Informationssäkerhetssamordning 

En informationssäkerhetssamordnare tillsattes un-

der våren för verksamheten som från årsskiftet 

överflyttats till förvaltningen från kommunstyrel-

sen. Enligt avtal utförs uppdraget även för Tida-

holms kommuns räkning. På grund av att tjänsten 

varit vakant fram till mitten av april kommer kost-

naderna detta år bli lägre än budget som medför ett 

överskott om cirka 0,1 mnkr. Ersättning från Tida-

holms kommun avser tjänsteköp för hela 2022. 

Driftbidrag 
Driftbidrag från Götene, Skara och Tidaholms kom-

muner för den gemensamma SMS-verksamheten 

faktureras månadsvis med en tolftedel av aktuell 

budget.  

Helårsprognosen för gemensam SMS-verksamhet 

visar ett befarat underskott om 1,6 mnkr. Falkö-

pings kommuns andel uppgår till 43,39 % och öv-

riga kommuners andel till 56,61 %. 

Fördelningen av prognosens resultat visas i tabellen 

nedan. 

 

 

Kommun 

(tkr

Års-

budget
Tillägg

Ny 

budget
Prognos

Budget-

avvikelse

Falköping 32 653 120 32 773 33 470 697

Götene 12 567 48 12 615 12 883 268

Skara 17 869 68 17 937 18 318 381

Tidaholm 12 160 46 12 206 12 465 259

Summa 75 249 282 75 531 77 136 1 605
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Enhetsrapport – Skydd & säkerhet 

 

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 försvar. 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 år 2022 som förbrukats.  

I regeringens vårändringsbudget kom beslut om att 

ytterligare stärka kommunerna. Samtliga kommu-

ner får ett grundbelopp om 155 tkr och 3,19 kr per 

invånare. Den största delen av de extra medlen går 

till civilt försvar, cirka 77 %. 

Krisberedskap 
Verksamheten finansieras av årliga statsbidrag från 

MSB. Bidraget består av tre delar. Ett grundbidrag 

som är lika stort oberoende av kommun, en verk-

samhetsersättning i förhållande till kommunens in-

vånarantal samt en ersättning per utomhusvarnare. 

Kostnaderna består huvudsakligen av personalkost-

nader med specifik fördelning per kommun. Övriga 

kostnader utgörs av kompetensutveckling av be-

rörda inom respektive kommun och viss utrustning 

mm för området. 

Civilt försvar 
Statsbidrag till civilt försvar bygger på en särskild 

tidsbegränsad överenskommelse mellan MSB och 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) med start 

år 2017 för att stärka kommunerna förmåga inför 

höjd beredskap. 

I december, efter att nämndens budget antogs, för-

längdes överenskommelsen och gäller även för 

detta år och belopp enligt tidigare nivå erhålls för 

att fortsatt arbete inom uppdraget.  

Personalresursen har under våren utökats med en 

halv tjänst med kompetens inom informationssäker-

het. Lönekostnader för en och en halv tjänst delas 

lika mellan kommunerna. Övriga kostnader är kom-

munspecifika. 

 

 

 

 

  

   

ENHETSRAPPORT (tkr) 

KOSTNADER 

UTFALL

PER 2022-08 

ANDEL FÖRBR. 

AV 2022 ÅRS 

STATSBIDRAG 

STATSBIDRAG  

2022 

STATBIDRAG 

ÖVERFÖRDA 

FRÅN 2021 

ÅTERSTÅENDE 

STATSBIDRAG 

Skydd & säkerhet - Krisberedskap

Falköping -334 32% 1 029 1 431 2 126

Skara -593 79% 748 45 200

Tidaholm -332 53% 632 364 664

Summa Krisberedskap -1 259 52% 2 409 1 840 2 990

Skydd & säkerhet - Civilt försvar

Falköping -232 47% 490 486 744

Skara -226 60% 375 83 232

Tidaholm -202 63% 320 269 387

Summa Civilt försvar -660 56% 1 185 838 1 363

ENHETENS RESULTAT -1 919     53%  3 594      2 678      4 353     



 

NÄMNDEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD MELLERSTA SKARABORG I VERKSAMHETSRAPPORT PER AUGUSTI 2022 I 23 

Investeringsrapport 

 

Nämndens investeringsbudget för året uppgår till      

-6,2 mnkr med tillägg för ombudgering av -0,4 mnkr 

från föregående år. Totalt -6,6 mnkr. 

En ny släckbil är under byggnation med planerad le-

verans i slutet av året. Sista etappen av utbyte av ut-

rustning för rökskydd sker i Götene. Utrustningen 

tas i bruk under hösten. I utfallet under ”Övrigt” in-

går tvättmaskin för rengöring av rökskyddsutrust-

ning som placerats på brandstationen i Falköping 

samt ett lastväxlarflak. 

Prognosen för årets investeringar ligger i nivå med 

budgeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INVESTERINGRAPPORT (tkr) 
UTFALL

PER 2022-08 

BUDGET 

2022 

PROGNOS

2022 

PROGNOS-

AVVIK. 

Investeringar

Släckbil -177 -5 500 -5 650 150

Rökskyddsutrustning -473 -500 -500 0

Övrigt -198 -600 -450 -150

Re-/löpande investeringar 0

Fleråriga investeringsprojekt 0

NÄMNDS INVESTERINGSRAPPORT -848 -6 600 -6 600 0
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Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd under år 2022 

1. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 

uppdrag att utreda lokaliseringarna för stads-

biblioteket i Falköping, Falbygdens museum 

samt museets samlingar på Aristo med syfte 

att nå ett mer effektivt och ändamålsenligt lo-

kalutnyttjande. Uppdraget ska återrapporteras 

till kommunstyrelsen och kultur- och fritids-

nämnden under år 2022. 

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 

uppdrag att genomlysa re/löpande investe-

ringsbudgeten. Uppdraget ska återredovisas 

till kommunstyrelsen under år 2022. Till bud-

getprocessen för 2023-2025 ska underlag för 

periodens re/löpande investeringar presenteras 

samt till budgetprocess för 2024-2026 ska nytt 

förslag på re/löpande investeringar tas fram. 

 

Arbete med utredning 
Uppdragen är inte direkt riktade till nämnden för 

samhällsskydd mellersta Skaraborg. 
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Sammanfattning av verksamhetsrapporten

Sammanfattning av 

verksamhetsrapport 
När restriktionerna kopplade till pandemin släpptes 

har efterfrågan på utbildningar blivit stort, årets ut-

bildningar är i stort sett fullbokade redan. Förutsätt-

ningarna ses goda för att stärka det socialt hållbara 

samhället. Ökad oro i omvärlden påverkar det all-

männa prisläget. Förvaltningen påverkas specifikt 

av höjda priser på el och drivmedel. Liksom hos 

flera av kommunens förvaltningar, var sjuktalen 

mycket höga i början av året på grund av Covid-19. 

För räddningstjänsten blev det mycket kostsamt att 

bibehålla full bemanning. Ökade lagkrav inom 

LSO-lagstiftningen medför behov av ökade perso-

nella resurser inom tillsynsverksamheten samt in-

satser för att upprätthålla en övergripande ledning 

av kommunal räddningstjänst. Höjda krav har med-

fört att antalet tillsyner kommer vara svårt att öka 

men kvalitén och träffsäkerheten bör öka. Förutsätt-

ningarna för att analysera insatstider behöver för-

bättras för att måluppfyllelse för mål 4 ska kunna 

avgöras. Målet utmanas också av personalföränd-

ringar inom organisationen.  

Prognosen för årets ekonomiska utfall visar ett un-

derskott om 1,6 mnkr varav Falköpings kommuns 

andel uppgår till 0,7 mnkr. 

Eventuella åtgärder för att nå balans 
Då stor del av SMS verksamhet är lagstyrd så är det 

svårt att genomföra besparingar inom verksam-

heten. 

Förvaltningschefen har uppmanat till ”allmän åter-

hållsamhet” och förbereder för inköpsstopp för all 

icke absolut nödvändig utrustning.  

Några tjänster inom förvaltningsledning/administ-

ration är för tillfället vakanta och en möjlighet finns 

att avbryta rekrytering på dessa. 

Återkoppling till 

nämnd/kommunfullmäktige 
Personalökning inom myndighetsutövning har 

gjorts för att öka möjligheten att klara av de 

lagstadgade kraven inom tillsynsområdet, vilket 

inte är fullt finansierad. Nämnden har gett klar-

tecken till denna utökning. Personalresursen för till-

synsverksamheten har minskats sedan sammanslag-

ningen 2017. 

Kostnaderna för att klara kraven inom räddnings-

ledningssystemet är inte alls finansierade. Staten 

har sin utredning av kostnaderna utökat statsansla-

get med 4,3 kr/kommuninnevånare, dessa resurser 

har inte tilldelats SMS. 

SMS har inte kompenserats fullt ut för den hyres-

höjning som genomförts efter utbyggnad och an-

passning av brandstationen i Falköping för utökat 

behov hos ambulansverksamheten, inom skydd och 

säkerhet samt ökade krav på skyddade ledningscen-

traler. 
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Nämnden Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 
Verksamhetsrapport per 31 augusti 2022 

Förslag till beslut 

1 Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg godkänner 

nämndens verksamhetsrapport per 31 augusti 2022.        

Sammanfattning  

Omvärldsförändringarna har påverkat förvaltningens verksamhet och 

ekonomiska utfall. Störst påverkan har de lag och föreskriftsförändringar 

inom Lag om skydd mot olyckor och Lag om brandfarlig och explosiv vara 

haft på verksamheten, men även kriget i Europa och pandemin har påverkat 

det ekonomiska utfallet negativt. Omställning av verksamheten har 

genomförts med ambitionen att uppfylla de nya lag och föreskriftskraven, 

samt upprätthålla så stor del av verksamheten som möjligt samt att motverka 

de negativa effekterna på ekonomin.       

Bakgrund 

Syftet med verksamhetsrapporten är att vara ett verktyg för uppföljning av 

planerad verksamhet och en indikation på hur målarbetet i förvaltningen 

fortgår. Verksamhetsrapportens syfte är också att tydliggöra att mål och 

ambitioner samspelar med de resurser som kommunen avsatt i 

verksamhetsplanen. Verksamhetsrapporten ska även fungera som ett 

underlag till eventuella verksamhetsförändringar som kan behövas för att nå 

mål och ekonomiska resultat. 

Förvaltningens bedömning 

Måluppföljning 

Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg har 

samhällsskyddsansvaret för Falköping, Götene, Skara och Tidaholms 

kommuner. Verksamheten har som uppgift är att avhjälpa och förebygga 

olyckor som inverkar på Liv, Hälsa, Egendom och Miljö. Nämnden ansvarar 

också för Falköpings kommuns verkstadsfunktion. 
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SMS bedöms inte nå alla delar i de uppsatta målen i verksamhetsplanen på 

grund av pandemin och personalförändringar under året. Trots att alla delar i 

målen inte kommer nås bedöms prognosen för måluppfyllelsen vara god.  

  

I stort sett all extern utbildningsverksamhet var stoppad under årets fyra 

första månader, men har sedan återtagits i full drift. Om alla höstens 

planerade utbildningar genomförs så kommer årets mål för extern utbildning 

nås ekonomiskt. Målsättningen är att minst 10 % av befolkningen i våra 

kommuner, i någon form ska möta vår verksamhet under ett år, ca 8 000 

personer, detta mål kommer troligen inte att nås pga. pandemins effekter. 

På grund av förändringar i händelserapporteringssystemet i 

verksamhetssystemet Daedalos, så har kvalitén i insatstidersrapporteringen 

försämrats. Detta leder till att insatstiderna är lite osäkra och kräver en 

grundligare genomgång inför årsrapporteringen. 

 

Verkstad 

Efter sommaren är arbetad tid mot kund 52 %, målsättningen är 70%. 

Verkstaden prognostiseras göra ett mindre underskott, men hösten blir 

avgörande för hur utfallet blir.  

 

Ekonomiuppföljning 

 

Prognos för årets utfall visar ett underskott om 1,6 mkr i verksamheten och 

där Falköpings kommuns andel av underskottet uppgår till ca 0,7 mnkr. 

Underskottet hänförs i huvudsak till den gemensamma SMS-verksamheten. 

Utbildningsverksamheten tros kunna ge ett litet överskott om alla planerade 

utbildningar kan genomföras. 

Lokalkostnaderna visar ett underskott på grund av fel i budgetregleringen 

som gjorts och motsvarar cirka 0,3 mkr. Tillförda resurser för att klara 

tillsynskravet inom myndighetsutövningen förväntas ge ett underskott 

motsvarande 0,3 mkr. Personalförändringen är förankrad i nämnden. Inom 

den operativa räddningstjänstverksamheten förväntas underskottet bli 1,5 

mkr, där huvuddelarna består av ökande sjukskrivningskostnader under 

våren, höga bränsle- och elkostnader, ökade reparationskostnader på fordon 

pga. ålderstigen fordonspark och ökade inköpskostnader pga. utökningen 

inom skydd och säkerhet. På den ekonomiska positiva sidan finns några 

vakanser av chefstillsättningar, men detta påverkar givetvis verksamheten 

negativt, framförallt när det gäller att utveckla verksamheten.  

Finansiering 

Nämndens totala budget uppgår till 90,75 mkr varav Falköpings 

kommunbidrag uppgår till 33,2 mkr och övriga kommuners kommunbidrag 

uppgår till 42,8 mnkr. Avgifter, intäkter och statsbidrag står för 14,8 mkr. 

Budgeten har justerats sedan förra rapporten för internhyrorna och 

städkostnader enligt kommunfullmäktiges beslut § 11.  
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Investeringsramen för 2022 är 6,6 mkr och ramen förväntas hålla för året, 

trots en mindre fördyring för investering i ny släckbil med placering i 

Falköping. 

  

Beslutsunderlag 

Verksamhetsrapport per augusti 2022 Nämnden för Samhällsskydd 

Mellersta Skaraborg. 

      

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen Falköpings kommun 

Kommunstyrelsen Skara kommun 

Kommunstyrelsen Tidaholms kommun 

Kommunstyrelsen Götene kommun 

 

 

 

 

Roger Almgren 

Räddningschef och Tf. förvaltningschef 
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Återrapportering av fördelning av 2022 års löneavtal 

Förslag till beslut 

1 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg har tagit del av 

informationen och lägger den till handlingarna.        

Sammanfattning  

När nämndens verksamhetsplan för åren 2022-2024 antogs gavs ett uppdrag 

till förvaltningschefen att besluta om lönepottens fördelning. 

En beräkning av hur löneavtalen påverkar nämndens verksamheter är gjord. 

    

Bakgrund 

Av kommunens policy för verksamhets- och ekonomistyrning kapitel 4 Anslagsbind-

ningsnivå, framgår att det är varje nämnd som fördelar och omfördelar budget till sina 

verksamheter enligt kommunfullmäktiges mål. 

I nämndens budgetram för år 2022 ingår en summa om 1.100.000 kronor 

avsatt i en central pott för ökade kostnader som beror på årets lönerörelse. 

Potten ska fördelas till nämndens verksamheter när resultat av årets lokala 

förhandlingar och centrala avtal är känt. Nya avtal gäller från den 1 april 

utom avtal som rör räddningspersonal i beredskap (RIB) vilket gäller från 1 

maj. 
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Förvaltningens bedömning 

Förvaltningens bedömning är att intensionerna i löneförhandlingen uppfylls, 

så att verksamhetens målbild gynnas.  

Finansiering 

Lönefördelningen följer avtal och beslutad lönebudget för förvaltningen.  

Beslutsunderlag 

Räddningschefens tjänsteutlåtande 2022-09-02. 

.  

Beslutet ska skickas till 

 

 

 

 

Roger Almgren 

Räddningschef 
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Nämnden Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 
Budgetunderlag 2023 -- 2025 

Förslag till beslut 

1 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg fastställer 

Budgetunderlag för år 2023 - 2025.        

Sammanfattning  

Nämndens totala preliminära budgetram för år 2023 uppgår till 93,95 mnkr, 

varav Falköpings kommunbidrag uppgår till 34 mkr. Övriga tre kommuners 

kommunbidrag uppgår till 43,77 mkr. Ändring jämfört med föregående år 

består av uppräkning av personalkostnader enligt löneavtal och verksamhets-

kostnader på grund av inflation, till en total ramökning på 1,6 mkr, varav 

Falköpings andel är 0,9 mkr. Utöver ramökningen har SMS utökade 

kostnader för bränsle, el, lokalhyror och personalförstärkning inom 

myndighetsutövningssidan och för kommunernas brottsförebyggande 

uppdrag.  

 

2022 års effektiviseringskrav om cirka 0,7 mnkr, varav Falköpings del 

uppgår till cirka 0,3 mnkr, har inte kunnat effektueras fullt ut. 

 

Investering 

Nämndens beslutade utrymme för förnyelse av utrustning och fordonspark 

uppgår till 13 mkr under åren 2023 till 2025 och rymmer en släckbil 2023 

och ett höjdfordon 2024. Ytterligare förnyelse av ett höjdfordon till en 

kostnad av cirka 7,5 mkr, ersätter 35 år gammalt höjdfordon i  Tidaholm, bör 

läggas in i fordonsinvesteringsplanen för 2025 och ett nytt ledningsfordon 

senast under 2024 till en kostnad om minst 0,65 mkr.     

Bakgrund 

Syftet med utkast till budgetunderlaget är att ge arbetsutskottet, som fungerar 

som budgetberedande, en samlad bild av de ekonomiska och verksamhets-

mässiga förutsättningar i nämnderna som de budgetförutsättningar som 

Falköpings kommun antagit inför budgetarbetet till flerårsplan för år 2023-

2025.  
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Nämndernas budgetunderlag ska ha sin utgångspunkt i årets 

budgetförutsättningar men även utifrån gällande policy och riktlinjer för 

ekonomi- och verksamhetsstyrning.  

I nämndens budgetunderlag ska även eventuella konsekvenser beskrivas 

utifrån de preliminära ramarna från budgetförutsättningarna. 

Enligt Falköpings kommuns budgetprocess ska nämndens Budgetunderlag 

2023 – 2025 vara nämndsbehandlat senast 2022-08-26. Ärendet har infor-

merats på presidiemöte 2022-09-12 där beslut togs att lämna Budgetunder-

laget 2023 –2025 vidare till Falköpings kommuns budgetberedning. 

Förvaltningens bedömning 

Den preliminära investeringsbudgeten skapar förutsättningar för att planera 

in större investeringar samt möjlighet att upphandla till förmånligare pris. 

Släckfordon och höjdfordon är för verksamheten absolut nödvändig 

utrustning och alternativet till att planera investeringen är att köpa in akut vid 

behov/fordonshaveri. Dock är leveranstiden ca 1 år på tunga fordon, från det 

att beställning har lagts.  

MSB har med stöd av LSO förelagt kommuner om åtgärder och planering, 

då kommunen inte uppfyller kraven på insatstider och utrymningstider i 

bostadsbebyggelse. 

Finansiering 

De utökade behoven inom SMS påverkar både driftsbudget och investerings-

budget.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande Nämnden Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 

Budgetunderlag 2023 – 2025, 2022-09-02 

 Budgetunderlag för år 2023-2025, Nämnden för Samhällsskydd 

Mellersta Skaraborg 

      

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen Falköpings kommun 

Kommunstyrelsen Götene kommun 

Kommunstyrelsen Skara kommun 

Kommunstyrelsen Tidaholms kommun 

 

 

 

 

Roger Almgren 

Räddningschef och Tf. förvaltningschef 
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ARBETETS ORGANISATION 

 

Projektledare: Dag Fredriksson/Carin Franson, kommunekolog, 

kommunledningsförvaltningen  

Arbetsgrupp: 

Stefan Andersson, verksamhetsutvecklare, kultur- och fritidsförvaltningen 

Lolita Dikanda, mark- och exploateringsingenjör, kommunledningsförvaltningen 

Anders Grimfjord, arbetsledare, samhällsbyggnadsförvaltningen 

Alexander Järkeborn, mark- och exploateringsansvarig, 

kommunledningsförvaltningen 

Amelie Sandström, bitr. stadsbyggnadschef, kommunledningsförvaltningen 

 

 

Strategi och handlingsprogram för kommunägd skog finns på Falköpings kommuns 

webbplats. 

  

Typ av styrdokument Strategi 

Beslutsinstans Kommunstyrelsen 

Fastställd  2022-xx-xx, § x 

Diarienummer KS 2020/00030 

Giltighetstid Från och med 2023-01-01 och tills vidare 

Dokumentet gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar i kommunen 

Dokumentansvarig Kommunekolog 

Tidpunkt för 
aktualitetsprövning 

Senast 2032 
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Inledning 
Detta strategidokument är det första för kommunens skogsinnehav. Det består 

av en strategi och ett handlingsprogram för förvaltning av kommunens 

skogsinnehav, det vill säga en skogsstrategi. Enligt naturvårdsprogrammet för 

Falköpings kommun vilket antogs den 28 februari 2018 ska en tätortsnära 

skogsbruksplan som gynnar naturvård och friluftsliv upprättas för kommunägd 

mark.  

 

I skogsvårdslagens portalparagraf står det att ”skogen ska skötas så att den 

uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden 

behålls. Vid skötseln ska hänsyn tas även till andra allmänna intressen.”  

 

De sociala värdena nämns inte specifikt i lagtexten, inte heller i den så kallade 

hänsynsparagrafen, där det i stället nämns att ”hänsyn ska tas till naturvårdens 

och kulturmiljövårdens intressen”.  

 

I regeringens proposition En svensk strategi för biologisk mångfald och 

ekosystemtjänster framhålls att begreppet naturvårdens intressen innefattar även 

skogens sociala värden. Skogsstyrelsen föreslog i en utredning 2013 

definitionen ”Skogens sociala värden är de värden som skapas av upplevelser 

av skogen”.   

 

Skogen är en mycket viktig resurs för kommunens invånare eftersom skogen 

används för rekreation och naturupplevelse. Den vanligaste typen av 

fritidsaktiviteter är promenader, löpning, utflykter, hundrastning, orientering, 

skidåkning, ridning, cykling, samt bär- och svampplockning. Skogen är också 

viktig för naturstudier och utomhuspedagogik samt en viktig lekplats för barn. 

 

Syfte  
Syftet med skogsstrategin är att sätta upp mål för kommunens skogsinnehav, så 

att befintlig skogsbruksplan anpassas och att hänsyn tas till ekologiska, sociala, 

kulturella och ekonomiska värden. Skogsstrategin gäller enbart kommunägd 

skog. 

 

Förutsättningar 
Falköpings kommun äger cirka 533 hektar skogsmark (juni 2022). Arealen 

innefattar 170 hektar skog i de kommunala naturreservaten (Bestorp, Gröna 

mad, Mössebergs östsluttning, Väggårdsskogen och Väsmestorp) vilka förvaltas 

enligt skötselplanerna. Större delen av skogsinnehavet är beläget nära tätorterna. 

Kommunstyrelsen har det formella ansvaret för kommunens skogsskötsel. 

Skogsmark som är detaljplanelagd räknas inte som skog i lagens mening och 

här gäller inte skogsvårdslagen fullt ut, till exempel behövs ingen 
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avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen för andra ändamål än virkesproduktion. 

Stadsbyggnadsavdelningen förvaltar skogen med hjälp av en konsult i enlighet 

med skogsbruksplanen. De praktiska skogsbruksåtgärderna utförs i dagsläget av 

upphandlade entreprenörer.  

 

Kommunens skogsinnehav är idag certifierat genom FSC- och PEFC-standard. 

Certifieringen ställer krav på att skogsbruket sköts på ett miljöanpassat sätt, att 

socialt ansvarstagande tas och att skogar brukas på ett ekonomiskt livskraftigt 

sätt. Certifieringen ställer även krav på samråd i samband med skogliga 

åtgärder, detta kan till exempel vara samrådsmöten med fritidsorganisationer.  

 

Läs mer om FSC och PEFC: 

Vanliga frågor och svar | Forest Stewardship Council (fsc.org) 

Det här är PEFC - Svenska PEFC 

 

Nationella miljömål 

Sveriges riksdag har beslutat om 16 nationella miljömål som ska leda till 

ekologiskt hållbar utveckling. Det övergripande målet är att vi ska lämna över 

ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta. I 

regeringens proposition konstateras att de nationella målen inte kan nås enbart 

genom statliga insatser. Det krävs medverkan från kommunerna, näringsliv och 

ideella föreningar.  

 

Regionala tilläggsmål för Levande skogar  

Förstärkt biologisk mångfald.  

Arealen äldre lövrik skog, arealen gammal skog och mängden hård död ved ska 

jämfört med 2020 fortsätta öka på produktiv skogsmarksareal utanför reservat 

och nationalparker. 

 

Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Västra 
Götalands län  

Länsstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram en regional handlingsplan 

för grön infrastruktur som omfattar land- och vattenmiljöer i Västra Götalands 

län, Rapport 2019:21. Grön infrastruktur definieras som ett nätverk av natur 

som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors 

välbefinnande. Här finns ett antal mål som kan appliceras på en kommunal 

skogsstrategi: 

 

1. Bevara och öka andelen lövrika miljöer i kommunala skogsbruksplaner, 

samt naturvårdsåtgärder för att gynna lövträd i skogsbestånd och 

övergångsmiljöer. Detta utförs för att gynna naturvård samt rekreation 

och friluftsliv, och genomförs på kommunal mark i tätortsnära skogar 

https://se.fsc.org/se-sv/det-har-ar-fsc/vanliga-fragor-och-svar
https://www.pefc.se/det-har-ar-pefc
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4dc15f2816a53b76de76508/1556785668566/2019-21.pdf
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eller i områden med betydelse för rekreation och levande friluftsliv 

(koppling till åtgärd för miljömålen BK1).  

2. Införa tätortsnära hyggesfria områden i kommunala skogsbruksplaner 

för att få uppvuxna skogar med ökad trädslags- och åldersvariation för 

att gynna naturvård samt rekreation och friluftsliv (åtgärd BK1). 

3. Öka andelen ädellövskog genom bland annat det statliga stödet för 

ädellöv. Åtgärder är prioriterade i stödhabitat eller spridningslänkar 

mellan värdekärnor inom värdetrakter för ädellövskog De kan även 

utföras för att gynna rekreation och friluftsliv. 

4. Förstärka skogslandskapets övergångsmiljöer genom att gynna 

brynmiljöer, skyddsvärda träd och kantzoner längs vattendrag och 

myrar. Åtgärder kan vara att skapa gradvisa övergångar från öppen 

mark till skogsmiljön. Bärande träd och buskar samt lövträd i 

övergångsmiljöer kan sparas vid skogsbruksåtgärder för att skapa 

stödhabitat och spridningslänkar till värdekärnor eller lövrika miljöer. 

Åtgärder kan läggas in i gröna skogsbruksplaner eller skötselplaner 

(SO11, SO15).  

5. Bilda nya områdesskydd, som naturreservat och biotopskyddade 

områden, vilka stärker värdetrakter och värdekärnor (SO4, SO15). 

 

Agenda 2030 

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som 

innehåller de 17 Globala målen för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt 

hållbar utveckling. Målen ska vara uppnådda till år 2030 i alla länder. Följande 

mål har koppling till skogsstrategin: 

 

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald. Syftena relevanta för kommunen är 

skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem. 

Att hållbart bruka skogar utan att påverka biologisk mångfald negativt, att hejda 

och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.  

 

Målbilder för god miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder 

Skogsstyrelsen fick 2017 i uppdrag av regeringen att ta fram målbilder för god 

miljöhänsyn vid skogsbruket. Målbilderna talar handfast och tydligt om vilken 

hänsyn som behövs vid olika skogsbruksåtgärder för att det skogspolitiska 

miljömålet ska nås. Vidare ska de utgöra grund för utbildning, rådgivning och 

uppföljning av miljöhänsyn. Målbilderna bör genomsyra planeringen och 

framförallt utförandet av skogsbruksåtgärder.  

Läs mer: Skogsstyrelsen - Målbilder för god miljöhänsyn 

 

Naturvårdsprogram för Falköpings kommun 2018 

Falköpings kommun antog ett nytt naturvårdsprogram den 26 februari 2018. 

Naturvårdsprogrammet utgör en samlad redovisning av naturvårdens intressen 

https://www.skogsstyrelsen.se/mer-om-skog/malbilder-for-god-miljohansyn/
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och ska vara Falköpings kommuns långsiktiga strategidokument när det gäller 

bevarandet av de naturvärden som finns inom kommunen. I 

naturvårdsprogrammet ingår ett handlingsprogram för naturvårdsarbetet i 

Falköpings kommun. Handlingsprogrammet anger hur kommunen kan bidra till 

de nationella miljömålen. Ett flertal av förslagen syftar till att Falköpings 

kommun ska vara ett föredöme när det gäller skötsel av egna marker som är 

värdefulla ur naturvårdssynpunkt och för friluftslivet. I handlingsprogrammet 

finns följande strategier: 

 

• Den biologiska mångfalden i kommunen ska bevaras och utvecklas så att 

nuvarande och framtida generationer får tillgång till en god livsmiljö med rika 

naturupplevelser. 

 

• Naturvårdens och friluftslivets intressen ska beaktas vid all fysisk planering, 

bygglovsprövning, dispensprövning av strandskydd eller annan exploatering. 

 

• Falköpings kommun ska vara ett föredöme när det gäller skötsel av egna marker 

som är värdefulla ur naturvårdssynpunkt och för friluftslivet. 

 

Läs mer: Naturvårdsprogram handlingsprogram 20180226.pdf (falkoping.se)  

https://www.falkoping.se/download/18.5bb77df17c09fd50dc11186/1643814065711/Naturv%C3%A5rdsprogram%20handlingsprogram%2020180226.pdf
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Strategi och handlingsprogram för 
Falköpings kommuns skogsinnehav 
En arbetsgrupp (skogsgruppen) med representanter från 

kommunledningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och 

samhällsbyggnadsförvaltningen har medverkat vid framtagandet av 

skogsstrategi och handlingsprogram. Det finns dels en övergripande strategi för 

skogsskötseln och dels ett handlingsprogram för hur skogsbruket ska bedrivas 

på kommunägd mark. Strategin och handlingsprogrammet ska bidra till att 

uppfylla de nationella miljömålen som berör skogen, regionala mål som berör 

skogen samt mål 15 i Agenda 2030. Naturvårdsprogrammet för Falköpings 

kommun ska vara vägledande. Skogsgruppen ska fortsätta att träffas 

regelbundet för att aktualisera, diskutera och gemensamt bidra till att strategin 

och handlingsprogrammet efterlevs. Likaså ska målet för dessa möten vara att 

de ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella värdena hålls levande och 

aktuella. 

 

Övergripande strategi för skogsskötseln 

Falköpings kommun ska sträva mot att genom sitt skogsinnehav bevara och 

utveckla den biologiska mångfalden, kulturmiljövärden, rekreations‐ och 

upplevelsevärden till förmån för kommunens invånare. Samtidigt ska skogens 

ekonomiska värden tas tillvara genom föredömligt utförda skogsskötselåtgärder 

och lämpliga avverkningsmetoder användas för ett hållbart skogsbruk.  

 

 

 Skötseln bör genomsyras av mångbruk (naturvårds-, sociala och 

ekonomiska mål) 

 Låt de nationella, regionala och lokala målen styra skötseln av skogen  

 Sköt skogen dynamiskt (prova olika tekniker, gynna många av målen, 

tänk nytt)  

 Låt skog och träd bli gamla 

 Öka andelen lövträd 

 Använd naturlig föryngring där så är möjligt och utnyttja spontana 

föryngringar 

 Skapa ny skog, nya gläntor och nya vattendrag 

 Anpassa skötseln efter brukarnas aktiviteter (friluftsliv, rekreation, 

vistelse, sport, återhämtning, naturpedagogik)  

 Sök kostnadseffektiva metoder men undvik storskalighet 

 Använd skogsskötseln som ett sätt att öka allmänhetens kunskap om 

skog  
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Handlingsprogram för skogsskötseln 
 

Ekologiska mål (kopplade till de nationella miljömålen Levande 

skogar, Myllrande våtmarker, Levande sjöar och vattendrag och Ett rikt 

växt- och djurliv, samt Agenda 2030) 

  

Arealen äldre lövrik skog, arealen gammal skog och mängden hård död ved ska fortsätta öka på 

produktiv skogsmarksareal utanför reservat. Med äldre lövrik skog avses skog med mer än 25 

procent volym lövträd och äldre än 60 år. Med gammal skog avses skog över 120 år (enligt 

naturvårdsprogram för Falköpings kommun). 

 

 Selektiva röjningar och gallringar utförs som gynnar lövträd. T ex röjning av granföryngring i 

lövskogsbestånd. Utförs i NS-bestånd (bestånd med naturvårdsändamål och skötsel). 

 Vid återplantering av gran bör en zon närmast spår och leder återplanteras med lövträd.  

 Ädellövträd ska gynnas vid röjningar och gallringar.  

 Gamla grova lövträd bör friställas och lämnas som evighetsträd.  

 Mängden död ved ska öka på produktiv skogsmarksareal utanför reservat. 

Bedriva skogsbruket utifrån skogsstyrelsens målbilder  

 

 Träd med risbon lämnas vid gallring och slutavverkning.  

 Hålträd samt träd som kan utvecklas till boträd lämnas kvar. Viktiga träd för hålbyggare är 

asp, tall, och ädellövträd.  

 Sälg ska gynnas. Låt sälgen bli grov och kapa ej bort döda eller döende stamdelar eller grenar.  

 Spara grov asp och grov hassel.  

 Spara tidigare frivuxna hagmarksgranar.  

 Skog i anslutning till berg, blockmarker, raviner, strandzoner, moränryggar, större flyttblock 

och odlingsrösen ska ej slutavverkas utan lämnas till fri utveckling.  

 Öppna upp små gläntor i lämpliga skogsbestånd genom att träd tas ned på ett mindre område. 

Gläntan skapar förutsättningar för variation i ålder och trädslag.  

 All kommunägd skogsmark ska även fortsättningsvis vara miljöcertifierad (enligt 

naturvårdsprogram för Falköpings kommun).  

 Kemiska bekämpningsmedel får inte användas inom skogsbruket. 

 Gödsling av skog får inte ske.  

Bevara skyddsvärda träd samt säkra ersättningsträd  

 

 Inventeringen av skyddsvärda träd ska uppdateras kontinuerligt allteftersom ny kunskap 

tillkommer (enligt naturvårdsprogram för Falköpings kommun).  

 Träd som har potential att utvecklas till jätteträd ska bevaras och vara koordinatsatta.  

 Skyddsvärda träd samt ersättningsträd ska frihuggas vid behov.  

 Lokala rutiner för skyddsvärda träd på kommunägd mark ska tillämpas (enligt 

naturvårdsprogram för Falköpings kommun).  
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Skapa goda miljöer för pollinerare 

 

 Skapa/utveckla skogsbryn med bärande träd och buskar.  

 Gynna bärande träd och buskar samt sälg.  

 Spara gamla träd och stubbar som kan bli bostäder åt pollinerare.  

 Låt betesdjur beta i skog som gränsar till öppen betesmark.  

 Lämna grov död ved i solexponerade lägen.  

 Bibehåll luckor genom att inte hjälpplantera i smärre luckor som uppkommer efter plantering. 

Spontant uppkomna luckor, där trädplantor har svårt att överleva, har bättre förutsättningar att 

förbli varaktigt öppna.  

Hållbar markanvändning vid våtmarker 

 

 Avverkning och utkörning av virke ska planeras och utföras på sådant sätt att skador på mark 

och vattendrag inklusive dess närområden undviks. 

 Hänsyn ska tas till skogens vattenmiljöer i samband med skogsbruksåtgärder på kommunägd 

mark. Blå målklassning införs i kommunens skogsbruksplan. Det innebär att planen tar 

hänsyn till skogens vattenmiljöer. 

 Arealen sumpskog ska öka. Diken läggs igen och dämningsarbeten utförs där det är möjligt 

för att kunna skapa nya sumpskogar eller förbättra de gamla.  

 Nya våtmarker tillskapas på lämpliga platser, t ex i naturliga sänkor mm. Finansiering kan ske 

med hjälp av LOVA- eller LONA-bidrag.  

Förekomsten av främmande invasiva arter ska minska 

 

 Främmande invasiva arter ska bekämpas på kommunägd mark i enlighet med 

bekämpningsplanen.  

 

 

Sociala och kulturella mål  

(kopplade till miljömålen Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv, samt Agenda 

2030)  

 

Kända kulturlämningar som omfattas av begreppet övrig kulturhistorisk lämning  

 

 Forn- eller övrig kulturhistorisk lämning ska om möjligt synliggöras.   

Tätortsnära natur som är värdefull för friluftslivet, kulturmiljön och den biologiska mångfalden 

ska värnas och bibehållas samt tillgängliggöras för människan  

 

 Motionsspår och markerade leder ska vara framkomliga och får ej skadas vid skötselingrepp.  

 Utsikten ska bevaras vid ett antal utpekade strategiska platser genom regelbundna 

röjningar/hamlingar, även i naturreservat där så är möjligt enligt föreskrifterna.  

 Nyttjandet av skolskogar som används i pedagogiskt syfte ska uppmuntras.  
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 Huvudentréer ska ha en inbjudande utformning.   

 I den tätortsnära skogen ska tillgänglighet och den upplevda tryggheten stärkas där det är 

möjligt.  

 Kommunen bör utöka sitt skogsinnehav i tätortsnära områden där det finns brist på skogliga 

rekreationsmiljöer. 

 

 

Ekonomiska mål       

 Skogsbruket ska bedrivas på ett ekonomiskt hållbart sätt.   

 Bestånd avsatta för produktion ska ge hög ekonomisk avkastning. Avkastningskravet ska 

balanseras mot övriga mål.  

 Mindre isolerade skogsområden med produktionsändamål, vilka är ej ekonomiskt hållbara och 

belägna långt från tätorterna, bör om möjligt avyttras. 

 Vid bildande av kommunala skyddade områden söks alltid markersättningsbidrag från 

Naturvårdsverket. Bidraget tillfaller Mark- och exploateringsenheten avsett att användas för 

framtida markinköp, med naturvårds- socialt eller ekonomiskt syfte. 

 

 

Ansvarsfördelning 
Kommunstyrelsen har det formella ansvaret för kommunens skogsbruk. 

Stadsbyggnadsavdelningens Mark- och exploateringsenhet förvaltar skogen i 

dagsläget med hjälp av en konsult i enlighet med skogsbruksplanen. De praktiska 

skogsbruksåtgärderna utförs av upphandlade entreprenörer. 

 

Ansvarsområde Ansvarig organisation/nämnd 

Övergripande förvaltning av skogen Mark- och 

exploateringsenheten/kommunstyrelsen 

Förvaltning av gång/cykelbanor, spår, 

friluftsanläggningar 

Platåbergsenheten/Kultur- och 

fritidsnämnden samt Park- och 

gatuavdelningen/ansvarig nämnd 

Förvaltning av de kommunala naturreservaten Plan- och 

naturenheten/kommunstyrelsen 

Bevaka att de ekologiska målen efterlevs.  Plan- och 

naturenheten/kommunstyrelsen 

 

Budget 

Skogen ska skötas inom befintlig budgetram och vara ”självförsörjande” 

gällande övergripande förvaltning. Förvaltning av gång/cykelbanor, spår och 

friluftsanläggningar i skogsmiljö samt de kommunala naturreservatens 

skogsbestånd sköts i huvudsak med medel från egna budgetar för ansvariga 

nämnder och förvaltningar. 
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Uppföljning 

Befintlig skogsbruksplan omarbetas med utgångspunkt från skogsstrategin. 

Resultatet ska bli en skogsbruksplan som tar hänsyn till ovanstående mål i 

avdelningsbeskrivningarna.  

 

Litteratur och källor 
Friluftsplan för Falköpings kommun. Falköpings kommun 2015. 

Vanliga frågor och svar | Forest Stewardship Council (fsc.org) 

Naturvårdsprogram för Falköpings kommun. Falköpings kommun 2018. 

Naturvårdsprogram handlingsprogram 20180226.pdf (falkoping.se) samt 

Naturvårdsprogram - objektsdel 

Naturvärdesinventering av kommunägd mark. Falköpings kommun 2018-2019. 

Nationella miljömål: www.miljomal.se 

Det här är PEFC - Svenska PEFC 

Regionala miljömål i Västra Götaland: https://www.lansstyrelsen.se/vastra-

gotaland/tjanster/publikationer/2015/regionala-miljomal-i-vastra-gotaland.html 

Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Västra Götalands län. Rapporten 

finns som pdf på www.lansstyrelsen.se under Publikationer. Regional 

handlingsplan för grön infrastruktur 

Skogskunskap: www.skogskunskap.se 

Skogsskötselserien nr 15, Skogsskötsel för friluftsliv och rekreation: 

skogsskotselserien-15-skogsskotsel-for-friluftsliv-och-rekreation.pdf 

(skogsstyrelsen.se)  

Målbilder för god miljöhänsyn: Skogsstyrelsen - Målbilder för god miljöhänsyn 

Tätortsnära skogsrekreation: Fallet Mösseberg i Falköpings kommun. Svensson, 

Mårten. Alnarp 2011. Tätortsnära skogsrekreation: Fallet Mösseberg i 

Falköpings kommun (slu.se) 

Översiktsplan 2017-2030 

 

  

https://se.fsc.org/se-sv/det-har-ar-fsc/vanliga-fragor-och-svar
https://www.falkoping.se/download/18.5bb77df17c09fd50dc11186/1643814065711/Naturv%C3%A5rdsprogram%20handlingsprogram%2020180226.pdf
https://www.falkoping.se/download/18.5bb77df17c09fd50dc11187/1643814065737/Naturv%C3%A5rdsprogrammet%202018%20Objektdel%20-%20samtliga%20objekt%20med%20beskrivningar.pdf
http://www.miljomal.se/
https://www.pefc.se/det-har-ar-pefc
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4dc15f2816a53b76de76508/1556785668566/2019-21.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4dc15f2816a53b76de76508/1556785668566/2019-21.pdf
https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/mer-om-skog/skogsskotselserien/skogsskotselserien-15-skogsskotsel-for-friluftsliv-och-rekreation.pdf
https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/mer-om-skog/skogsskotselserien/skogsskotselserien-15-skogsskotsel-for-friluftsliv-och-rekreation.pdf
https://www.skogsstyrelsen.se/mer-om-skog/malbilder-for-god-miljohansyn/
https://stud.epsilon.slu.se/3204/1/Svensson_M_110902.pdf
https://stud.epsilon.slu.se/3204/1/Svensson_M_110902.pdf
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Bilaga 1: Ordförklaring 
 

Art: individer som kan få avkommor som kan fortplanta sig. 

Barrblandskog: beståndstyp där andelen barrträd utgör minst 70 %. 

Bestånd: ett skogsområde som karaktäriseras av viss enhetlighet beträffande 

ålder, trädslagsblandning, bördighet, etc. 

Biologisk mångfald: variationsrikedom inom och mellan arter och inom 

ekosystem. Biologisk mångfald kan delas upp i tre nivåer. 

1. Mångfald av ekosystem. Förutom att begreppet ekosystem innefattar alla 

arter inom ett avgränsat naturområde, omfattar det också alla sätt som arterna 

påverkar varandra och alla de processer som sker i området. 

2. Mångfald av arter. Betyder mängden och variationen av alla olika arter av 

växter och djur som finns inom ett område.   

3. Genetisk variation inom arter. Det innebär att det hos en djur- eller växtart 

finns olika varianter av dess gener och därigenom lokala anpassningar av den 

genetiska uppsättningen. 

Biotop: naturtyp, område med ekologisk struktur, t ex högmosse, 

blåbärsgranskog och ädellövskog. 

Blandskog: beståndstyp med betydande förekomst av mer än ett trädslag. 

Bonitet: en ståndorts naturgivna virkesproducerande förmåga mätt som m3sk/ha 

och år. 

Bärande träd och buskar: träd och buskar som lämnar föda till människor och 

djur, såsom rönn, oxel, bok, ek, fågelbär, apel, hägg, en, nypon, hassel, hagtorn, 

olvon, slån. 

Ekosystem: växt- och djursamhälle med tillhörande miljö t ex en sjö, en 

lövskog etc. 

Ekosystemtjänster: tjänster och produkter som kommer från ekosystemen och 

som påverkar människans välbefinnande. De utgör grunden för välfärden och 

samhällets existens. De tas ofta för givna och många vet inte ens att de existerar. 

Genom att uppmärksamma och försöka värdera ekosystemtjänster kan vi 

påverka vår framtida välfärd och livskvalitet, både på kort och på lång sikt. Det 

är ekosystemens produktion som ger oss exempelvis mat, rent vatten, 

klimatreglering och ren luft. Nyttan kan fås antingen direkt, exempelvis 

syreproduktion av växter, eller indirekt med mänsklig insats, exempelvis 

jordbruk. Ekosystemtjänster brukar delas in i fyra kategorier: Försörjande, 

reglerande, kulturella och stödjande. 

Ersättningsträd: blivande särskilt skyddsvärda träd, framför allt jätteträd 

(diameter i brösthöjd över 1 m) men även till exempel hålträd) 

Evighetsträd: träd som aldrig avverkas utan får stå kvar, åldras och dö 

naturligt. 

Faunadepå: stora mängder grova stockar som får ligga och multna till nytta för 

många olika arter. 

Flerskiktad: väl utvecklade träd-, busk- och fältskikt på samma yta. 
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Frihuggning: avverkning/röjning som skapar fritt utrymme hos träd eller 

planta.  

Föryngringsavverkning: avverkning i syfte att åstadkomma ny skog genom 

skogsodling eller naturlig föryngring. 

Gallring: utglesning av träd med större stamdiameter än 10 cm.  

Hålträd: träd som utnyttjas av hålbyggande arter, som till exempel fåglar, 

fladdermöss och skogsmård. 

Hänsynsområde: produktiv skogsmark större än 0,5 ha som undantas från 

skogsbruk 

Hänsynsyta: produktiv skogsmark mindre än 0,5 ha som frivilligt eller enligt 

Skogsvårdslagen lämnas vid avverkning. 

Högstubbe: avbruten eller avsågad trädstam, där stubben är mer än en 

manshöjd hög. 

Impediment: skogsområde där virkesproduktionen varaktigt underskrider 1 

m3sk/ha och år. 

Kontinuitet: lång tid av obrutenhet i ekosystemet (biologisk kontinuitet). 

Kantzon: område, där två olika miljötyper möts till exempel sko och åker, skog 

och hygge, skog och vatten etc. 

Låga: dött liggande träd. 

Lövskog: beståndstyp där den sammanlagda andelen lövträd utgör minst 70 %. 

Lövbränna: område med lövträd som uppkommit efter brand.  

Naturlig föryngring: föryngring uppkommen genom självsådd eller 

skottskjutning. 

Naturskog: äldre, naturligt föryngrad skog som inte påverkats av 

skogsbruksåtgärder. 

Nyckelbiotop: område som utgör livsområde för rödlistade arter. 

Pionjärträd: träd som lätt koloniserar öppna ytor till exempel tall, björk och 

asp. 

Plockhuggning: avverkning av spridda träd i beståndet utan att gallra mellan 

liggande partier. 

Population: en grupp individer av samma art som har möjlighet att fortplanta 

sig. 

Produktiv skogsmark: skogsmark som kan producera minst 1 m3sk/ha och år i 

genomsnitt under beståndets växttid. 

Produktionsskog: skog som till huvudsak har som mål att producera virke. 

Rasbrant: brant, blockrik bildning på bergssluttning. 

Röjning: utglesning av ungträd med mindre stamdiameter än 10 cm 

Rödlistad art: en art som är upptagen på Artdatabankens lista över rödlistade 

arter. Kategorierna är Utdöd (EX och RE), Akut hotad (CR), Starkt hotad (EN), 

Sårbar(VU) och Nära hotad (NT). 

Sekundärträd: träd som har förmåga att växa i skugga och som så småningom 

brukar växa upp under pionjärträdslagen som gran, bok och alm.  

Senvuxet träd: träd med påfallande smala årsringar. 
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Skogskubikmeter – m3sk: Volymen i kubikmeter beräknad på trädstammar 

inklusive topp och bark ovan stubben där man kapar trädet. 

Ståndort: ett område med en enhetlig livsmiljö för växterna. 

Succession: ordningsföljd i vilken växter, djur eller deras samhällen avlöser 

varandra på en växtplats. 

Sumpskog: skog på blöt mark där träden har en medelhöjd på minst 3 m och 

krontäckningsgraden är minst 30 %. 

Surdråg: litet område med vattenmättad mark, ofta med rörligt markvatten. 

Särskilt skyddsvärda träd:  

• Jätteträd, dvs träd grövre än 1 meter i diameter på det smalaste stället under 

brösthöjd.  

• Mycket gamla träd: gran, tall, ek och bok äldre än 200 år. Övriga trädslag 

äldre än 140 år.  

• Grova hålträd: träd grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad 

hålighet i huvudstam.  

Både levande och döda träd ingår i definitionen av särskilt skyddsvärda träd. 

Torraka/torrträd: stående dött träd. 

Triviallövträd: de inhemska trädslagen al, asp, björk, rönn och sälg.  

Vindfälle: träd eller stam som fällts av vinden. 

Ädellövskog: skogsbestånd på minst ett halvt hektar där 70 % är lövträd och 

minst 50 % är ädla lövträd. 

Ädellövträd: de inhemska trädslagen alm, ask, avenbok, bok, ek, fågelbär, lind 

och lönn. 

Överståndare: träd som förekommer glest i bestånd och som är väsentligt äldre 

än övriga träd i beståndet. 
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Bilaga 2: Skogsbruksmetoder 
 

Trakthyggesbruk 

Trakthyggesbruk är ett traditionellt sätt att driva skogsbruk som innebär att en 

ny generation träd etableras samtidigt i beståndet. Under uppväxten sköts 

beståndet med olika former av röjning och gallring, för att slutligen skördas 

genom slutavverkning, varpå ett nytt bestånd kan anläggas och cykeln upprepas. 

Hela beståndet är då likåldrigt. Trakthyggesbruk har varit helt dominerande i 

Sverige sedan 1950-talet.  

 

 

Hyggesfritt skogsbruk 

Hyggesfritt skogsbruk (kontinuitetsskogsbruk) är skogsbruksmetoder som inte 

kallägger marken. Det finns två huvudgrupper av hyggesfritt skogsbruk: 

antingen hyggesfritt med en- eller två skiktade skogar, eller skogsbruk med 

fullskiktade, olikåldriga skogar. 

 

Hyggesfritt skogsbruk med en- eller tvåskiktade skogar 

Här ingår olika former av skärmskogsbruk. Den äldre skogen glesas ut så att 

nya plantor får en chans att växa upp. Resultatet blir ett nytt skikt som på sikt 

tar över när de äldre skärmträden avverkas. Det här är en ganska vanlig metod i 

Sverige, där det historiskt har varit ca 20 % av arealen som föryngras med 

fröträd av tall. Det handlar fortfarande om ett trakthyggesbruk, men marken är 

aldrig helt kal. Kalmarkskänslan minskar ännu mer om skärmträden hålls lite 

längre än normalt, tills det nya skiktet blivit tillräckligt högt. Det fungerar för 

tall på torrare marker och gran på fuktigare marker. För bok är det den 

dominerande metoden.  

 

Hyggesfritt skogsbruk med fullskiktade, olikåldriga skogar 

I skiktade skogar växer större träd sida vid sida med mindre träd som väntar på 

sin tur att ta över. De små träden är ofta gamla, de har stått och stampat under 

lång tid. Mogna träd tas ut successivt efter vissa principer. All avverkning sker 

som gallring och skogsbeståndet ser ungefär likadant ut hela tiden. I den här 

gruppen hittar vi skötselsystem som blädning, Lübeckmodellen, 

måldiameterhuggning och även gammaldags plockhuggning. Lübeckmodellen 

är ett ”Naturnära kontinuitetsskogsbruk” vilket innebär skogsbruk genom 

plockhuggning, med utgångspunkt i de lokala förutsättningarna och i första 

hand med naturlig föryngring. Detta ger en skiktad blandskog utan kalhyggen. I 

Sverige kan vi bara få fullskiktade kontinuerliga skogar med skuggfördragande 

trädslag som gran och bok. Renodlad blädning med fullskiktade skogar är en 

ovanlig metod. Lübeckmodellen tar inte bara hänsyn till biologisk mångfald. 

Metoden minskar samtidigt riskerna som det rådande och kommande klimatet 

innebär för skogsbruket. 
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Andra metoder 

Luckhuggning innebär att den äldre skogen avverkas i små luckor med 25-50 

meters diameter. Luckorna växer igen med naturlig föryngring. 

Naturkulturmetoden har lite av en särställning. Målet är att maximera nuvärdet 

för träd som delar på gemensamma resurser. I det enskilda fallet kan det 

innebära allt från höggallring till kalhuggning, beroende på hur stor andel av 

träden som anses vara mogna. 
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Bilaga 3: Skogsbruksplanens uppbyggnad 
 

Syftet med en skogsbruksplan är att den ska ge överblick av skogen och vara ett 

bra underlag för att sköta skogen på ett rationellt och hållbart sätt. Planen är ett 

praktiskt verktyg för att besluta om vilka skogliga åtgärder som ska göras och 

vid vilken tidpunkt det ska ske för bästa resultat i skogen.  

 

Målklassning 

Målklassning är ett system för avvägning mellan produktion och andra värden i 

skogen. Om skogen är indelad i målklasser finns det utpekat var satsning på 

produktion avses i första hand och var det prioriteras andra värden i skogen. 

Målklassning är också ett krav om skogsbruket är certifierat. Det finns fyra 

olika målklasser: 

PG: Produktion med generell miljöhänsyn. Den vanligaste målklassen, här 

bedrivs skogsbruk för virkesproduktion, men naturligtvis gäller generell hänsyn 

vid varje åtgärd. 

PF (K): Produktion med förstärkt miljöhänsyn (Kombinerat mål). Här brukas 

skogen också för virkesproduktion men det finns ett miljöintresse utöver den 

generella hänsynen. 

NO: Naturvård, orört. Här kan det handla om till exempel gammal skog med 

mycket död ved eller en sumpskog. Skogen lämnas för fri utveckling. 

NS: Naturvård med skötsel. I NS-beståndet väger miljövärdena tyngst men de 

kan behöva bevaras eller förstärkas med naturvårdande skötsel. Exempel kan 

vara att frihugga gamla ekar eller att ta bort gran som håller på att ta över i en 

lövskog. 

 

Huggningsklass 

Vilket utvecklingsstadium avdelningen är i. K1=kalmark före 

föryngringsåtgärder, K2=kalmark som har föryngrats, R1=röjningsskog lägre än 

1,3 m, R2=röjningsskog över 1,3 m, G1=yngre gallringsskog, G2=äldre 

gallringsskog som uppnått lägsta ålder för slutavverkning, S1=yngre 

slutavverkningsbar skog, S2=mogen avverkningsbar skog som bör slutavverkas, 

S3=skog som är mogen att slutavverka men som bör sparas av till exempel 

naturvårdsskäl. 

 

Kartan 

Kartan i skogsbruksplanen ska tydligt visa ägogränser och gränser för de olika 

avdelningarna. Avdelningarna är oftast märkta med ett nummer som hänvisar 

till texten i planen.  

 

Ålder, ståndortsindex och volym 

Genomsnittlig ålder anges för beståndet. Ståndortsindex är ett mått på markens 

produktionsförmåga, för tall och gran den höjd de grövsta träden når vid 100 års 
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ålder. Volym anges oftast i skogskubikmeter (m3sk) för hela beståndet och per 

hektar. 

 

Trädslagsfördelning 

Anges ofta i tiotals procent som TGL (tall, gran, löv), TGLÄ (tall, gran, löv, 

ädellöv) eller TGBÖÄE (tall, gran, björk, övrigt löv, ädellöv, ek). Ibland kan 

fler trädslag ingå. TGB 271 betyder 20 % tall, 70 % gran och 10 % björk, räknat 

på volymen. 
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Bilaga 4: Ekologiska mål - bakgrund 
 

Lövskogar 

Lövskogar är normalt artrikare än barrskogar. Löv- och blandskogar upplevs 

dessutom oftast mer positivt av människor än rena barrskogar bl.a. genom sina 

årstidsväxlingar. Lövskog framhålls ibland som en naturtyp som innehåller fler 

kvaliteter av betydelse för återhämtning och stress. Arealen lövskogar kan ökas 

genom att selektiva röjningar och gallringar som gynnar lövträden utförs. Yngre 

granplanteringar kan avvecklas i vissa fall. I äldre barrskog kan gläntor skapas 

mitt i skogen och gallringar kan utföras i kantzonerna för att skapa plats för fler 

lövträd.  

 

Ädellövskogar är i allmänhet artrikare än övriga skogar. Ädellövskogar hyser 

många hotade växt- och djurarter. Speciellt värdefull är eken. Det finns minst 

500 insektsarter som är knutna till ek. Minst 1 500 arter, främst insekter, lavar 

och svampar, har eken som livsrum och näringskälla. Gamla ekar är känsliga för 

beskuggning och behöver fritt utrymme för kronan. Fristående ädellövträd som 

är välutvecklade kräver luft kring kronan och mycket ljus. Speciellt viktigt är att 

frihugga äldre spärrgreniga träd. Vid röjnings- och gallringsarbeten bör 

ädellövträden gynnas i förhållande till de övriga lövträden och barrträden. I 

yngre ekbestånd där det finns träd med möjlighet att utvecklas till vidkroniga 

ekar kan selektiva gallrings- och röjningsarbeten utföras. 

 

Äldre skog 

Äldre skog har i allmänhet en större biologisk mångfald än en yngre. 

Rekreationsvärdet i äldre skogar är oftast högre än i yngre skogar. Variationerna 

i en äldre skog blir mycket större genom förekomst av döda träd, gläntor och 

olikåldriga träd. Högre ålder på träden ger också en grövre struktur på barken 

som gynnar olika lavar och insekter. I skogar där träden står tätt blir de oftast 

inte så gamla. Gallringar och röjningar gynnar äldre träd. Äldre träd ges framför 

allt möjlighet att leva länge genom frihuggning.  

 

Sumpskog 

Sumpskog är en unik biotop för många specifika arter p.g.a. den höga och 

varierade graden av fuktighet. Lövsumpskogar har oftast en mer artrik insekts- 

och fågelfauna än andra skogar. Detta beror delvis på att mängden döda träd blir 

större än i övriga skogar då träden stundtals dränks av vatten. Både stående och 

liggande döda träd i fuktig miljö har ett högt värde som livsmiljö för många 

arter av insekter och mossor. Fåglar livnär sig i de insektsrika områdena och gör 

gärna bohål i träden. Genom att lägga igen diken och utföra dämningsarbeten 

kan gamla sumpskogar förbättras och nya sumpskogar skapas.  
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Variationen mellan och inom skogsbestånd 

Olika biotoper skapar förutsättningar för olika former av liv. Variation anses 

allmänt förhöja en naturupplevelse. Det är även viktigt att biotoperna är 

tillräckligt stora för att populationer ska kunna överleva, samt att det finns 

spridningsvägar mellan dem. Inom större skogsområden bör olika 

vegetationstyper skapas och utvecklas, bl.a. genom att förstärka olika 

delområdens speciella karaktärer. På så sätt skapas bättre möjligheter för olika 

växt- och djurarter att etablera sig. 

  

Död ved 

Döda träd är en bristvara i skogen, speciellt i produktionsskogar. Förekomst av 

död ved i skogsland-skapet är en förutsättning för långsiktig överlevnad av ett 

stort antal arter, både hotade, s.k. rödlistade arter och vanligt förekommande 

arter. Det gäller såväl mossor, lavar, svampar, insekter som fåglar. Enligt 

ArtDatabanken kräver 39 % av de rödlistade arterna i Sverige död ved för sin 

överlevnad. Ju äldre skogen är, desto mer död ved finns i den. I 

slutavverkningsmogna bestånd är mängden död ved dubbelt så stor som på 

hyggen där slutavverkning nyligen skett. För artbevarandet är det framför allt 

den grova döda veden (minst 30 cm) som är av stor vikt.  

 

Solitära träd  

Solitära, d.v.s. ensamstående träd, är mycket viktiga för många djur- och 

växtarter och de har dessutom stort upplevelsevärde för människan. Ju äldre och 

grövre trädet är desto större är naturvärdet. Döende och döda träd som står 

solbelyst på öppna platser har också ett speciellt högt värde som livsmiljö för 

många arter. Solitära träd utsätts för mycket vind och sol. De får då en extra torr 

och hård död ved som multnar mycket långsamt. Här trivs speciella arter av 

insekter och lavar, som genom att torr och hård ved blivit sällsynt även de håller 

på att försvinna. Träd, i första hand ekar, som har möjlighet att växa upp till fina 

solitära evighetsträd bör gynnas genom frihuggning.  

 

Skogsbryn 

Skogsbryn är viktiga övergångszoner mellan den öppna och den slutna marken. 

De utgör viktiga livsmiljöer, spridningsvägar och skydd för många växt- och 

djurarter. I skogsbrynens halvöppna miljö kan många arter, knutna både till 

öppna och slutna förhållanden, leva sida vid sida. Skogsbrynen är även mycket 

tilltalande miljöer för människan. Brynen bör röjas med ca 5-10 års mellanrum 

för att förhindra igenväxning av träd som skuggar buskskiktet. Buskar med bär, 

nötter och/eller rik blomning som hassel, rönn, olvon, brakved och sälg bör 

sparas. Det är även viktigt att spara svårbetade buskar och träd med taggar eller 

tornar som ger både skydd och fungerar som födo- och boplats för många olika 

fåglar, kräldjur och insekter. Flikiga bryn som ökar ytan och variationen bör 

skapas.  
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Gläntor  

Gläntor skapar en variation i klimat, vegetation och djurliv tack vare ökad 

ljusinstrålning och en vindskyddad miljö. Dessutom är gläntan en förutsättning 

för flera trädslag att föröka sig naturligt. Små gläntor öppnas i skogsbestånd 

genom att träd tas ned på ett mindre område. De öppna gläntorna måste 

bibehållas genom röjning och slåtter. Där det är lämpligt kan olika 

igenväxningsstadier få utvecklas och därmed ge en variation i ett enhetligt 

skogsbestånd.  

 

Sälg 

Andelen äldre träd av sälg har minskat i Sverige. Det drabbar tusentals arter 

som är beroende av sälgen. Sälgen är oerhört viktig för den biologiska 

mångfalden bland insekterna. Tidigt på våren utgör sälgen ibland den enda 

pollen- och nektarkällan för vilda bin och humlor. Flera arter av bin är helt 

anpassade till sälgen och dör om de inte hittar en blommande sälg. Många 

småfåglar besöker blommorna av sälg och vide för att dricka nektar. Det gäller 

särskilt sångare som just har återkommit från övervintringsområdena. En skog 

med gott om sälg är ofta en viltrik skog. Älg, rådjur och hare betar gärna sälg. I 

skogar med mycket sälg är det dessutom mindre älgskador på ungtallar. En stor 

andel av sälgen påträffas i skogsbryn som vetter mot jordbruksmark. 

 

Skyddsvärda träd 

Skyddsvärda träd är mycket viktiga för den biologiska mångfalden. För att 

skydda träden måste man veta var de finns och hur de ska skötas. Skyddsvärda 

träd har stor positiv inverkan på biologisk mångfald då de utgör livsmiljö och 

spridningskorridorer för ett stort antal arter. Då träd är långlivade kan åtgärder 

som genomförs nu ha effekter under en lång tidsperiod. Träden har även viktiga 

estetiska och kulturhistoriska värden.  

 



 

Kansliavdelningen   Kommunledningsförvaltningen 

 

Linda Karelid   Kanslichef      linda.karelid@falkoping.se  

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   521 81 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 212000-1744 

 
 

DELEGATIONSBESLUT 1 (1) 

2022-06-30 

KS 2022/00324  
 

 

 

 
 

 Alla nämnder 

Remiss av strategi och handlingsprogram för 
kommunägd skog 

Delegationsbeslut 

1 Förslag på strategi och handlingsprogram för kommunägd skog skickas 

på remiss till alla nämnder med svar senast den 30 september 2022.   

Delegationsbeslut enligt  

Enligt kommunstyrelsens delegationsbestämmelser antagna 19 januari 2022, 

§ 6. 

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med representanter från 

kultur- och fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat 

ett förslag på strategi och handlingsprogram för kommunägd skog. 

Dokumentet är det första för kommunens skogsinnehav. Syftet med 

skogsstrategin är att sätta upp mål för kommunens skogsinnehav, så att 

befintlig skogsbruksplan anpassas och att hänsyn tas till ekologiska, sociala, 

kulturella och ekonomiska värden. Skogsstrategin gäller enbart kommunägd 

skog.  

Falköpings kommun ska sträva mot att genom sitt skogsinnehav bevara och 

utveckla den biologiska mångfalden, kulturmiljövärden, rekreations‐ och 

upplevelsevärden till förmån för kommunens invånare. Samtidigt ska 

skogens ekonomiska värden tas tillvara genom föredömligt utförda 

skogsskötselåtgärder och lämpliga avverkningsmetoder användas för ett 

hållbart skogsbruk.  

Alla nämnder har nu möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget. 

Svar skickas till kommunledningsförvaltningen senast den 30 september 

2022. Meddela om förlängd svarstid skulle behövas. 

 

 

Linda Karelid 

Kanslichef 



 

Samhällsskyddsförvaltningen 

 

Roger Almgren   Räddningschef      roger.almgren@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) 

2022-09-01 

SMS 2022/00038  
 

 

 

 
 

  

Räddningschefens yttrande angående Strategi och 
handlingsprogram för kommunägd skog 

Förslag till beslut 

1 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg beslutar att föreslå att 

även risken för skogsbrand ska behandlas i strategidokumentet och 

skogsbruksplanen. I övrigt har nämnden inget att erinra mot förslaget.           

Sammanfattning  

Skogsbrandsbegränsande åtgärder bör särskilt omfatta större 

sammanhängande skogsområden och skog i nära anslutning till bebyggelse. 

Lövrik skog är normalt mindre skogsbrandsbenägen än barrskog.      

Bakgrund 

Under somrarna 2014 och 2018 drabbades Sverige av flera stora och 

omfattande skogsbränder. Hela samhällen fick utrymmas och många 

skogsägare fick se sin skog gå upp i rök. Det finns skogsbruksmetoder som 

minskar risken för snabb spridning av bränder i skog och mark. 

Rekreationsområden är särskilt utsatta för risken att brand uppstår, både på 

grund av slarv med eld och på grund av anlagda bränder.  

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningens bedömning utgår från inträffade händelser och erfarenheter 

från somrarna 2014 och 2018, samt de klimatprognoser som finns framtagna 

av SMHI och MSB.   

Finansiering 

Förslaget handlar om kompetens och kunskap och bör inte få några negativa 

konsekvenser på ekonomin, men kan få positiva effekter genom att den 

kommunägda skogen inte förstörs av skogsbrand. Större omfattande 

skogsbränder kan också få negativa effekter på kommunens ekonomi genom 

att räddningstjänsten får långvariga insatser med stora personal och 

materialkostnader. 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från Räddningschefen, 2022-09-01 

 Remiss av strategi och handlingsprogram för kommunägd skog, 

2022-06-30 KS 2022/00324 

 Strategi och handlingsprogram för kommunägd skog, KS 

2020/00030 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Roger Almgren 

Räddningschef 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 
2022-02-23 

 
 

Justerare Utdragsbestyrkande  
    

 

§ 32 Diarienummer KSK 2022/84 

Drogförebyggande politiskt program 2023-2027 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera förslag till drogförebyggande politiskt 
program till nämnder, partier och berörda organisationer. Svar på remissen begärs till senast den 
25 maj 2022.  

Reservation 
Åsa Karlsson (S) och Björn Cavalli Björkman (S) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
En drogförebyggande program syftar till att stärka en god folkhälsa med bättre livskvalitet för 
medborgarna och minskade kostnader för samhället.  

Samverkan med polisen, Västra Götalandsregionen, föreningar, näringslivet och andra aktörer är 
betydelsefulla för att nå framgång. Hälsofrämjande och förebyggande arbete innebär insatser på 
kommun-, grupp- och individnivå. På riksnivå finns lagar, riktlinjer och regler som gäller tobak, 
alkohol och narkotika.  

Målsättningen med programmet är att skapa goda förutsättningar för alla att göra hälsosamma 
val. 

Programmet ska i första hand ange den politiska viljan för hur förebyggande arbete kring 
drogfrågor ska utformas.  

Drogförebyggande arbete i Götene kommun handlar om samverkan mellan olika sektorer. Våra 
mål ska omsättas i handling och i praktiken med åtgärder och insatser från alla sektorer samt i 
samverkan med andra aktörer i samhället. 

Drogförebyggande programmet är reviderat enligt uppdrag från kommundirektör 2021-03-03.  

Planen bör dessutom göras om till ett program utifrån tidsperspektivet på hur länge den ska gälla. 
Det är kommunfullmäktige som ska besluta om antagande av drogförebyggande politiskt 
program.  

Drogförebyggande gruppen som är kopplat till BRÅ (brottsförebyggande rådet) har varit 
delaktiga i remissarbetet. 

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande) 
Åsa Karlsson (S) yrkar på att processen ska starta i kommunstyrelsens arbetsutskott. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 
2022-02-23 

 
 

Justerare Utdragsbestyrkande  
    

 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Åsa Karlssons (S) förslag mot liggande förslag och finner att arbetsutskottet 
beslutar enligt liggande förslag, det vill säga att remittera förslaget till drogförebyggande 
politiskt program. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av Jytte Rixman Svantesson 

Drogförebyggande politiskt program 

Uppdrag från kommundirektör 

Beslutet ska skickas till 
Partier 

Nämnder  

Berörda organisationer: Drogförebyggande gruppen, idrottsföreningar, verksamheter inom 
socialnämnden och utbildning, kultur och fritid 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 
2022-05-18 

 
 

Justerare Utdragsbestyrkande  
    

 

§ 165 Diarienummer KSK 2022/84 

Förlängd remisstid Drogförebyggande politiskt program 2023-2027 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remisstiden för drogförebyggande politiskt program 
förlängs till den 31 augusti 2022 samt att en påminnelse ska skickas till berörda i augusti. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 februari att remittera förslag till 
drogförebyggande politiskt program 2023-2027 till nämnder, partier och berörda organisationer. 
Svar på remissen begärdes till 25 maj 2022. Alla instanser fick inte del av remissen och därför 
förlängs remisstiden till 31 augusti 2022. 

En drogförebyggande program syftar till att stärka en god folkhälsa med bättre livskvalitet för 
medborgarna och minskade kostnader för samhället.  

Samverkan med polisen, Västra Götalandsregionen, föreningar, näringslivet och andra aktörer är 
betydelsefulla för att nå framgång. Hälsofrämjande och förebyggande arbete innebär insatser på 
kommun-, grupp- och individnivå. På riksnivå finns lagar, riktlinjer och regler som gäller tobak, 
alkohol och narkotika.  

Målsättningen med programmet är att skapa goda förutsättningar för alla att göra hälsosamma 
val. 

Programmet ska i första hand ange den politiska viljan för hur förebyggande arbete kring 
drogfrågor ska utformas.  

Drogförebyggande arbete i Götene kommun handlar om samverkan mellan olika sektorer. Våra 
mål ska omsättas i handling och i praktiken med åtgärder och insatser från alla sektorer samt i 
samverkan med andra aktörer i samhället. 

Drogförebyggande programmet är reviderat enligt uppdrag från kommundirektör 2021-03-03.  

Planen bör dessutom göras om till ett program utifrån tidsperspektivet på hur länge den ska gälla. 
Det är kommunfullmäktige som ska besluta om antagande av drogförebyggande politiskt 
program.  

Drogförebyggande gruppen som är kopplat till BRÅ (brottsförebyggande rådet) har varit 
delaktiga i remissarbetet. 
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Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande) 
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1 Inledning 
Detta politiska program för drogförebyggande arbete tar sin utgångspunkt i Götene kommuns 
gällande översiktsplan samt lagar och styrdokument som är av betydelse för programområdet. 
Genom programmet för drogförebyggande arbete beskrivs den politiska styrningen av vad 
Götene kommun ska uppnå inom detta område inom en 4-6 årsperiod. 

Det politiska programmet för drogförebyggande arbete är utarbetad av (KS) och antogs av 
kommunfullmäktige datum. Xxx 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. Underrubrik 

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. 

1.2 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. 

I Götene kommun ska följande vision gälla för det drogförebyggande arbetet: 

Alla barn, unga och vuxna ska kunna leva ett bra liv där man blir sedd och är trygg utan att ta 
skada av alkohol, narkotika eller tobak. Ingen under arton år ska använda alkohol eller tobak. 
Götene kommun ska vara en narkotikafri kommun. 

1.3 För-dig-perspektivet – vår gemensamma värdegrund 
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 
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.  
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2 Nulägesbeskrivning 
Ett drogförebyggande program syftar till att stärka en god folkhälsa med bättre livskvalitet för 
medborgarna och minskade kostnader för samhället.  

Samverkan med polisen, Västra Götalandsregionen, föreningar, näringslivet och andra aktörer 
är betydelsefulla för att nå framgång. Hälsofrämjande och förebyggande arbete innebär insatser 
på kommun-, grupp- och individnivå. På riksnivå finns lagar, riktlinjer och regler som gäller 
tobak, alkohol och narkotika.  

Målsättningen med planen är att skapa goda förutsättningar för alla att göra hälsosamma val. 

Det drogförebyggande programmet ska i första hand ange den politiska viljan för hur 
förebyggande arbete kring drogfrågor ska utformas.  

Drogförebyggande arbete i Götene kommun handlar om samverkan mellan olika sektorer. 
Målen ska omsättas i handling och i praktiken med åtgärder och insatser från alla sektorer samt 
i samverkan med andra aktörer i samhället. 

2.1 Gemensamt förhållningssätt 
Vi som arbetar i Götene kommun, tar ansvar för det vi ser och agerar. Vi är vuxna som 
uppmärksammar och tar ansvar oavsett om det handlar om ohälsosamt spelande, droger, 
alkohol eller annan oro. 

Det förebyggande arbetet som sker och den vård och behandling som erbjuds ska bygga på 
vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Den formaliserade samverkan mellan polis, fritid, omsorg och skola ska fortsätta att gälla och 
utvecklas med kontinuerliga möten och avstämningar om nuläge. 

Kommunens verksamheter har ett ansvar att arbeta förebyggande för ett återhållsamt bruk av 
alkohol, tobak, spel samt för en helt dopning- och narkotikafri kommun.  

2.2 Omvärldsanalys 
Det övergripande nationella målet för folkhälsoarbetet i Sverige är att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen och sluta de påverkbara 
hälsoklyftorna inom en generation. 

I Sverige har Folkhälsomyndigheten i uppdrag att stödja politiken inom områdena alkohol, 
narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar. I uppdraget ingår att verka för 
nationell samverkan.  

Utgångspunkten för narkotikaförebyggande arbete är att förbättra människors livsvillkor och 
levnadsvanor. Flera av de bakomliggande orsakerna till varför man börjar använda narkotika 
eller får ett problematiskt bruk är ofta samma för hela ANDTS-området.1  

Folkhälsomyndigheten arbetar med att förebygga narkotikarelaterad ohälsa genom att 
sammanställa, analysera och förmedla kunskap. De tar fram kunskap för att stärka det 

 

1 ANDTS betyder Alkohol, narkotika, droger tobak och spel. 
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hälsofrämjande och förebyggande arbetet med fokus på narkotika, för att på sikt minska bruket 
och dess negativa konsekvenser. Därigenom bidrar vi till att minska ojämlikhet i hälsa hos 
befolkningen. 

År 2014 fastställde FN:s världshälsoorganisation, WHO, för sina medlemsländer målet att 
minska på skadlig alkoholkonsumtion med 10 procent fram till år 2025. 
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3 Lägesbeskrivning Sverige och lokalt 
 

3.1 Lägesbeskrivning Sverige 
 

3.1.1 Rökning 
Rökningen har minskat i Sverige de senaste årtiondena. 13 procent av personer med 
förgymnasial utbildning röker dagligen, medan andelen personer med eftergymnasial utbildning 
är 4 procent. 

Den dagliga rökningen har minskat från 1970-talet. Sedan 2000-talets början har 
dagligrökningen halverats. 

3.1.2 Alkoholkonsumtion 
De senaste 15 åren har den totala alkoholkonsumtionen i liter alkohol per person minskat i 
Sverige. Risk- och intensivkonsumtionen har minskat i gruppen vuxna, men ökat i gruppen över 
65 år. Även ungdomars alkoholkonsumtion har minskat under 2000-talet. Under den senaste 
15-års-perioden har mäns drickande minskat. Kvinnors drickande har legat stabilt, trots det 
dricker män fortfarande nästa dubbelt så stora mängder som kvinnor gör. 

3.1.3 Narkotika 
Det saknas säker information kring antalet personer som använder narkotika i Sverige. Det 
beror bland annat på att det är svårt att mäta omfattningen av illegala och icke socialt 
accepterade handlingar. 

Mellan 2013 och 2017 ökade cannabisanvändning samt konsumtionen av kokain och ecstasy. 

 I brist på direkta mått över utvecklingen av den mera problematiska narkotikaanvändningen 
under 2000-talet är det svårt att få fram tydlig statistik. Olika typer av källor indikerar en ökning 
av problematisk narkotikaanvändning under 2000-talet och pekar på historiskt höga nivåer för 
den senaste femårsperioden. (Undersökningen vanor och konsekvenser 2017, 
Centralförbundet för alkohol och narkotika upplysning. CAN.) Bruket av narkotika har 
långsam ökat i Sverige sedan 1970-talet. En mer liberal inställning till droger kan ses i hela 
samhället. 

3.1.4 Spel om pengar 
 CAN:s rapport 2 om utvecklingen av spel om pengar bland skolungdomar under perioden 
2000-2018 visar att spel om pengar har minskat kraftigt men könsskillnaderna är stora då pojkar 
spelar mer om pengar än flickor. 2018 kom spel om pengar med i ANDT-arbetet (Alkohol, 
narkotika doping och tobak). 

 

 

2 Undersökningen vanor och konsekvenser från 2017, Centralförbundet för alkohol och narkotika 
upplysning 
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3.2 Lägesbeskrivning Götene 
I Götene har, sedan 2008, nationella mätningar gjorts av CAN 3 avseende drogvanor bland 
ungdomar i årskurs 9. Från 2013 genomför även mätningar för elever i år två på gymnasiet som 
bor i Götene.  Enkäten lyfter även frågor som trivsel och familjesituation. 

Enkäten har genomförts vart tredje år från 2013. Att delta i en nationell enkät gör att vi kan se 
mönster över tid samt se eventuella trender. 

3.2.1 Rökning 
Rökning ökar främst bland flickor i hela riket och även i vår kommun. 

3.2.2 Alkoholkonsumtion 
Jämförelser har gjorts under tid för att mäta andelen alkoholkonsumenter i årskurs 9. Från 
2013 till 2019 har det ökat från 34 procent till 52 procent. 

Utvecklingen är mer positiv bland elever i år 2 på gymnasiet där trenden är att 
alkoholkonsumtionen har minskat något från 79 procent 2013 till 68 procent 2019. 

Samma trend gäller för intensivkonsumtion, där ökar det bland eleverna i årskurs 9 och 
minskar bland elever i år 2 på gymnasiet. 

Ny mätning genomförs under 2022. 

3.2.3 Narkotika 
När mätningarna började 2013 i Götene var narkotikaanvändningen bland 17-åringar i Götene 
avsevärt lägre än i Västra Götaland totalt. Däremot har användningen ökat mellan 2013 till 2019 
från 2 procent till 4 procent. Detsamma gäller ungdomar i år 2 på gymnasiet. Här har 
användningen ökat från 9 procent år 2013 till 12 procent år 2019. 

Ny mätning genomförs under 2022.  

  

 

3 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 
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4 Mål 
 

• Götene kommun agerar för ett återhållsamt bruk av alkohol, tobak, spel. 
 

• Götene kommun agerar för en helt doping- och narkotikafri kommun. 
 

• Ungas alkoholdebut sker vid en senare ålder. Att inga ungdomar ska prova eller 
använda narkotika, tobak, doping. 
 

• Götene kommun ska ha ett drogfritt föreningsliv och har drogfria miljöer för barn och 
ungas fritidssysselsättningar samt att alkohol- och drogfria mötesplatser finns för barn 
och ungdomsgrupper i varje kommundel. 
 

• Grundskolan ska motverka alkohol- och drogmissbruk bland annat genom en 
handlingsplan för att förebygga och motverka alkohol- och drogmissbruk och ge 
föräldrar information och tillfälle till diskussion om alkohol, narkotika och tobak. 

 
• Minska skadeverkningar av överdrivet spelande. 

 
• Personer med missbruk ska ha tillgång till vård och stöd av god kvalitet. 

 
• Personer med riskbruk, missbruk eller beroende ska få kunskapsbaserad vård. 

 
• Öka deltagandet av anhöriga i vård- och behandlingsarbeten. 
 



Från: kommunstyrelsen@gotene.se 
Skickat: den 25 maj 2022 09:52 
Till: Funktionsbrevlåda Samhällsskydd Mellersta Skbg 
Ämne: Distribution av beslut KSAU 18 maj § 165 Förlängd remisstid 

Drogförebyggande politiskt program 2023-2027 
Bifogade filer: Beslut KSAU 2022-05-18Förlängd remisstid Drogförebyggande politiskt 

program 2023-2027.pdf; Drogförebyggande politiskt program 
220209.pdf; Beslut KSAU 2022-02-23Drogförebyggande politiskt 
program 2023-2027.pdf; Tjänsteskrivelse - förlängd remisstid.pdf 

 

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! 
  
Här kommer beslutet från kommunstyrelsen arbetsutskott den 18 maj 2022, § 165 Förlängd remisstid 
Drogförebyggande politiskt program 2023-2027 
  
Remisstiden förlängs till den 31 augusti 2022. 
  
Beslutet sänts enligt sändlista i beslutet. 
Stefan du skickar ut detta till föreningarn så som tidigare! 
  
Med vänliga hälsningar  
Linnéa Andersson 
Assistent 
Götene kommun - Kansli 
E-post: kommunstyrelsen@gotene.se 
Telefon: 0511-38 61 11 
Kommunväxel: 0511-38 60 00 
Medborgarkontor: 0511-38 60 01 
Hemsida: www.gotene.se  
Besöksadress: Torggatan 4, Götene 
  

mailto:kommunstyrelsen@gotene.se
http://www.gotene.se/


 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2022-05-12 

Diarienummer KSK 2022/84 

 Kommunstyrelsen

Förlängd remisstid – drogförebyggande politiskt program  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remisstiden för drogförebyggande politiskt program 
förlängs till 31 augusti 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 februari att remittera förslag till 
drogförebyggande politiskt program 2023-2027 till nämnder, partier och berörda organisationer. 
Svar på remissen begärdes till 25 maj 2022. Alla instanser fick inte del av remissen och därför 
förlängs remisstiden till 31 augusti 2022. 

En drogförebyggande program syftar till att stärka en god folkhälsa med bättre livskvalitet för 
medborgarna och minskade kostnader för samhället.  

Samverkan med polisen, Västra Götalandsregionen, föreningar, näringslivet och andra aktörer är 
betydelsefulla för att nå framgång. Hälsofrämjande och förebyggande arbete innebär insatser på 
kommun-, grupp- och individnivå. På riksnivå finns lagar, riktlinjer och regler som gäller tobak, 
alkohol och narkotika.  

Målsättningen med programmet är att skapa goda förutsättningar för alla att göra hälsosamma 
val. 

Programmet ska i första hand ange den politiska viljan för hur förebyggande arbete kring 
drogfrågor ska utformas.  

Drogförebyggande arbete i Götene kommun handlar om samverkan mellan olika sektorer. Våra 
mål ska omsättas i handling och i praktiken med åtgärder och insatser från alla sektorer samt i 
samverkan med andra aktörer i samhället. 

Drogförebyggande programmet är reviderat enligt uppdrag från kommundirektör 2021-03-03.  

Planen bör dessutom göras om till ett program utifrån tidsperspektivet på hur länge den ska gälla. 
Det är kommunfullmäktige som ska besluta om antagande av drogförebyggande politiskt 
program.  

Drogförebyggande gruppen som är kopplat till BRÅ (brottsförebyggande rådet) har varit 
delaktiga i remissarbetet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av Jonna Sanfridsson 
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Drogförebyggande politiskt program 

Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-23 §  

Beslutet ska skickas till 
Remissinstanserna 

Jonna Sanfridsson 
Kanslistrateg 
Serviceenheten

 



 

Samhällsskyddsförvaltningen 
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 Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg 

Drogförebyggande politiskt program 2023 - 2027 
Götene kommun 

Förslag till beslut 

Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg ställer sig bakom Förslag 

till drogförebyggande politiskt program 2023-2027 Götene kommun.        

Sammanfattning  

 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 februari att remittera förslag 

till drogförebyggande politiskt program 2023-2027 till nämnder, partier och 

berörda organisationer.       

Bakgrund 

 Ett drogförebyggande program syftar till att stärka en god folkhälsa med bättre 

livskvalitet för medborgarna och minskade kostnader för samhället.  

Samverkan med polisen, Västra Götalandsregionen, föreningar, näringslivet och 

andra aktörer är betydelsefulla för att nå framgång. Hälsofrämjande och 

förebyggande arbete innebär insatser på kommun-, grupp- och individnivå. På 

riksnivå finns lagar, riktlinjer och regler som gäller tobak, alkohol och 

narkotika.  

Målsättningen med programmet är att skapa goda förutsättningar för alla att 

göra hälsosamma val.  

Programmet ska i första hand ange den politiska viljan för hur förebyggande 

arbete kring drogfrågor ska utformas.  

Drogförebyggande arbete i Götene kommun handlar om samverkan mellan 

olika sektorer.  

Förvaltningens bedömning 

Det övergripande nationella målet för folkhälsoarbetet i Sverige är att skapa 

samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 

befolkningen vilket är helt i linje med förslag på program 2023-2027.  

Finansiering 

Ingen ekonomisk påverkan på förvaltningen. 
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Beslutsunderlag 

Förslag till drogförebyggande politiskt program 2023-2027 Götene kommun       

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen Götene kommun 

 

 

 

Pontus Düring 

Förvaltningschef 
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