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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. Delårsrap-porten syftar också 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.
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 uppdrag 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 uppföljningar 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. Verksamheten har som uppgift att avhjälpa och förebygga
olyckor som inverkar på Liv, Hälsa, Egendom och
Miljö. Nämnden ansvarar också för Falköpings kommuns verkstadsfunktion.
Uppgifterna följer av Förordning om skydd mot
olyckor och Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO)
Nämndens ansvar omfattar också Lagen om Brandfarliga och Explosiva varor (LBE). Sotningsverksamheten och dess tillsyn för kommunerna utgör tillsynsmyndighet och i vissa fall tillstånds-myndighet
enligt samma lagstiftningar.

Organisation
Förvaltningschef
Administration, förvaltningsledning, ekonomi, personal och kanslifunktioner.
Avdelningen för Skydd och Säkerhet med ansvar för
arbetet enligt Lagen om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap (LEH) i Falköping,
Skara och Tidaholm (Götene har en egen säkerhetssamordnare) och att upprätthålla kommunernas
krishanteringssystem, säkerhetsskydd, internskydd
samt riskhantering.

Verkstad som ombesörjer reparation och underhåll
av fordon och annan kommunal teknisk utrustning
för SMS men också för alla de förvaltningar som ingår i Falköpings kommun.
Stöd- och utvecklingsavdelningen har primärt ansvar
för verksamhetens utveckling av det breda uppdraget
samt att ta fram nya metoder och arbetssätt för samverkan. Tyngdpunkten ligger i att skapa ett ökat
socialt hållbart samhälle genom extern utbildning,
breddade externa kontakter med allmänhet och organisationer.

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

Drift- och avtalschef KSC
Kommunsamordningscentralen (KSC) finns för
samtliga kommuner i organisationen för att samordna och stödja räddningstjänsten och övriga kommunala verksamheter under framför allt icke kontorstid. KSC ska leda räddningstjänstens operativa
verksamhet och samordna och serva fyra kommuners behov av hjälp och stöd i trygghets- och säkerhetsarbete. Ansvar för in- och ut alarmering och ha
löpande omvärldsbevakning för kommunerna ligger
också under KSC.
Säkerhetsservice för äldre innebär att förebygga och
minska fallolyckor hos äldre i det egna hemmet.
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Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning
Omvärldsförändringar som påverkat
verksamheten
Ökad oro i det säkerhetspolitiska läget i öst ger
effekter på organisationen såsom ökad arbetsbelastning för höjd civil beredskap.
Oro i världsläget påverkar det allmänna prisläget.
SMS påverkas specifikt av höjda priser på el och
bränsle.
Ökat fokus behövs för att stärka räddningstjänst under höjd beredskap, civilt försvar, informationssäkerhet och cybersäkerhet.
Till följd av pandemin blev sjuktalet högt i januari
och februari.
När pandemin lugnade sig och restriktionerna togs
bort blev det högt efterfrågan på de utbildningar som
genomförs för kommunernas medarbetare och skolor.

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

Händelser av väsentlig betydelse
Ökad osäkerhet i det säkerhetspolitiska läget i världen.
Restriktionerna kopplade till Covid-19 har tagits
bort.
Höjda krav i lag och föreskrift får genomslag under
2022 såsom förändrat utbildningskrav, inventering
och prioritering av tillsynsobjekt.
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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.
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Positiv trend = vi är på väg åt rätt håll
Negativ trend = vi är på väg åt fel håll

Oförändrad trend = utvecklingen är densamma eller oklar

Kommunikativa indikatorer

T1 2019

T1 2020

1. Beskrivning av genomförda
aktiviteter och dess effekt.

T1 2022

Trend

Se text nedan.

2.1 Antal individer som genomgått utbildningar.
2.2 Antal individer som nåtts genom rådgivning och
information.
2.3 Antalet hushåll på landsbygd
som nåtts med förebyggande
insatser.
2.4 Antalet som nåtts genom äldresäkerhetsservice.
3.1 Antalet deltagare i
ungdomsverksamhet.
3.2 Antalet som nåtts genom
konsekvenssamtal.

T1 2021

979

580

11

145

1192

630

570

740

0

0

365

310

166

154

119

126

0

16

15

14

1 individuellt
305 i grupp

3.3 Antalet som nåtts genom
brandmännens deltagande på
lägerverksamhet.

7 individuella
350 i grupp

1 individuellt
38 i grupp

8 individuella
64 i grupp

Redovisas vid Verksamhetsrapport augusti.

Uppföljning och analys
Kommentar till ovanstående siffror.
Till följd av covid-19 har utbildningar för kommunens medarbetare och skolor inte kunnat genomföras under stora delar av år 2020, 2021 och första delen av 2022. När restriktionerna släpptes blev efterfrågan på utbildningar stort, årets utbildningar är i
stort sett fullbokade redan.
Till följd av covid-19 har allmän rådgivning och information till samhällets befolkning inte kunnat genomföras som planerat. Den allmänna rådgivningen
och informationen är viktig och forskning visar god
effekt av en i samhället synlig räddningskår.
Brandskyddskontrollanterna (sotarna) har genomfört 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 annars genomförs i grupp

har inte varit möjliga att ha, vilket kan vara anledningen till något minskad antal individer som nåtts
med servicen.
Indikatorn – antalet som nåtts genom konsekvenssamtal, har i tabellen ovan markerats med en röd
prick som betyder en negativ utveckling. Antalet
konsekvenssamtal 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 att behovet
faktiskt har minskat, då antalet minskade samtal
också kan bero på att skolornas efterfrågan kan ha
minskat. Att skolornas efterfrågan har minskat kan
bero på nya medarbetare som inte har vana av att
samverka i denna fråga, eller att skolorna valt att
hantera problemen på annat sätt. Under 2022 har
antalet individuella samtal minskat vilket skulle
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kunna vara ett resultat av bättre träffsäkerhet. Utifrån tidigare återkoppling från skolorna är effekten
av samtalen mycket goda.
På MSB´s hemsida står följande: Ungefär 80 personer 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.
SMS ser behov av att tillsammans med socialtjänst
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 uppmärksammas nationellt både genom Sveriges kommuner och regioner (SKR), Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och Svenskt näringsliv. Det uppmärksammas även på regional nivå då andra Länsstyrelser är intresserade av vårt arbete med EST och inrapporteringssystemet Daedalos.
Närma 300 in rapportörer som kontinuerligt rapporterar in olika händelser via appen ger en tydlig bild
av nuläget i kommunerna. Orsaksanalyser genomförs vilket bidrar till ett kunskapsbaserat arbetssätt.
Med stor sannolikhet blir arbetssättet ett lagkrav
från årsskiftet 2022-2023.
Handlingsplaner/policy för arbetet mot Våldsbejakande extremism (VBE) finns i Falköping, Tidaholm och Skara. Omorganisering av arbetet har genomförts i samtliga tre kommuner. I Tidaholm har
detta ansvar lagts på det lokala BRÅ. I Skara är ansvaret 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 skadegörelse och anlagd brand. Till följd av detta har
rondering genomförts vid skolor och framför allt
högstadieskolor i flera av kommunerna. Under
sportlovet och påsklovet utökades insatsstyrkan vid
larm på skolor och förskolor. Konsekvenssamtal
genomförs löpande vid behov. Skolornas medarbetare vittnar om goda effekter av dessa samtal.
Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen en
del av svensk lag. Ett arbete pågår i Falköpings
kommun för att säkerställa att metoder implementeras i samtliga nämnder och förvaltningar som säkerställer 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 uppdraget
Studier visar att upplevd trygghet är
avgörande för trivsel i ett samhälle,
vilket indirekt påverkar om människor vill bo och verka på orten.
Då delmål under övriga målområden strävar mot ett
tryggt samhälle har bedömningen gjorts att ytterligare mål inte behövs varför inga delmål finns under
detta mål.
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Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas

Kommunerna – drivande aktörer
SMS-kommunerna utgör tillsynsmyndighet och i vissa fall tillståndsmyndighet. Tillsyn genomförs sedan år
2019 enligt modellen rättssäker tillsyn
som rekommenderas av Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap.

Handläggningstiden för varje tillsynsärende har ökat
i och med det nya sättet att arbeta, varför det finns
tydliga behov av att finna lösningar på hur antalet
tillsyner kan hållas uppe på en god nivå.
Behov av att ta fram andra alternativ än tillsyner för
kunskapsspridning och granskning kan behövas om
pandemin förhindrar tillsyn på objekt som är av prioritet.

Kommunikativa indikatorer
1. Andel nöjda kunder enligt Sveriges kommuner och
regioners (SKR) näringslivsundersökning.
2. Beskrivning av arbetet för att öka antalet tillsyner.

Redovisas vid
årsredovisning.
Se text nedan.

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 genomförandet av tillsynen. En effekt av de höjda kraven är
att ytterligare personalresurser krävs för att nå målet.
En nyanställd brandingenjör började sin tjänst hos
SMS 1 mars 2022. Nya medarbetare har startat arbetet med tillsyner men full effekt kommer ses först
under hösten.
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Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande
med en tillitsbaserad styrning

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

Förvaltningen förväntas arbeta i linje med den klimatstrategi 2021-2030 som Falköpings kommun har
arbetat fram. För att nå god effekt ses samverkan
som en bra metod. Tid och energi behöver läggas på
samarbete med andra aktörer, alltifrån politiska och
ideella krafter såväl som medarbetare, kunder och
brukare.
Digitala lösningar ses i flera fall som möjligheter till
effektivisering för SMS. Flertalet digitaliserings-projekt är i uppstartsfas. Ett exempel är virtuellt system
för övning av befäl som har tagits i bruk.
Insatstid är en viktig och avgörande faktor och analys av insatstider har stärkts genom utökat analysunderlag. Samtidigt sker fler förbättringar inom området då kommunala och civila aktörer blir samverkanspartner till SMS såsom frivilliga brandmän och
Civil insatsperson.
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Positiv trend = vi är på väg åt rätt håll
Negativ trend = vi är på väg åt fel håll

Oförändrad trend = utvecklingen är densamma eller oklar

Kommunikativa indikatorer
1.

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

1.2. Beskrivning av några valda insatsanalyser.
2.

Utökning av de aktiviteter och tjänster som utförs av KSC.

3.

Månatlig mätning av verkstadens andel tid mot kund.

INDIKATORER:

Delmål 1 95 % av insatserna som lyder under LSO ska ske inom 20 minuter.
Insatstider för larm perioden jan -april:

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 tidigare år i nuläget. Ambitionen är att kunna redovisa
statistik i delårsredovisning efter augusti.
För ökad delaktighet och inflytande ingår den operativa personalen i grupper som har ansvar för olika
områden. För bästa funktion och ökad tydlighet pågår arbete att se över organisering och upplägg för
dessa grupper. Arbetet beräknas vara klart i höst.
För en god trivsel på arbetsplatsen ses det viktigt att
medarbetare engagerar sig och tar ansvar i frågan.
Då SMS är ansluten till SBRIF (Svenska brand och
räddningstjänstens idrottsförbund),finns möjlighet
att tävla tillsammans med kollegor i Svenska mästerskapet i en mängd olika idrottsgrenar. På eget initiativ genomför medarbetare just nu en intressekoll
inom SMS för deltagande i Brand-SM i fotboll 2022.

Fortsatt utveckling inom digitalisering pågår. E-signering av protokoll och avtal har införts under våren
2022. Nämndens handlingar hanteras digitalt. Streaming i realtid från olycksplats till ledningsplatser är
under utveckling och har blivit möjligt genom införskaffning 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 drunkningstillbud. Möjligheten att se spridning av brandgaser i byggnaden.
Falköpings kommun har antagit klimatstrategi 20212030 för att samtliga förvaltningar ska arbeta mot
Agenda 2030 och klimatmålen. Förvaltningen arbetar med goda ambitioner genom att t.ex. se över möjligheter till för minskad bränsleförbrukning och alternativa drivmedel vid nyanskaffning av vissa fordon. Nya släckfordon som är beställda kommer utrustas 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.

Allt fler verksamheter ansluter sig till de tjänster
som SMS erbjuder genom utvecklingen av KSC. Ytterligare nya tjänster efterfrågas och ses möjliga att
erbjudas när/om larmoperatörer anställs.
Verkstad har i nuläget en fakturerbar tid om 55%.
Orderingången är relativt god.
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Kommunens uppföljningsarbete
Kommunens uppföljningsarbete
Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och
lokala politiska mål, kommunala styrdokument och
ekonomisk tilldelning genom budget.
En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i den kommunala organisationen från kommunfullmäktiges
vision till verksamheterna.

gång. Avdelningschef arbetar tillsammans med sin
personalgrupp inom respektive avdelning för att
uppnå delaktighet och inflytande inom dessa områden. Verksamhetsplan och verksamhetsuppföljning
ligger tillgängliga för medarbetarna på Falnet och information om detta mejlas till samtliga medarbetare
när det är aktuellt inför nytt år. Verksamhetsuppföljning redovisas till nämnden efter april, augusti respektive helår.

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål– och
resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet
och analys av resultat. Kommunen har initierat och
påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en gemensam struktur i uppföljnings-processen. Arbetet är
långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och
systematik samt skapa förutsättningar för en helhetsbild och ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning
av kommunens fyra övergripande mål görs som en
samlad bedömning av måluppfyllelse och baseras
bland annat på nämndernas analyser av måluppfyllelse, trender och utfall för indikatorer, uppföljning
av styrdokument och effekter av olika insatser. Syftet är att få en så övergripande och trovärdig bild
som möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag
och vilken effekt olika kommunala satsningar har.
Vid resultatredovisning presenteras bedömning av
måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsområden. Kommunen redovisar också viktiga förutsättningar som krävs för att bidra till utveckling.
Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan
kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa
möjliga underlag finns inför kommande beslutsprocesser.

Nämndens uppföljningsarbete
Förvaltningen arbetar utifrån den kommun-övergripande styrkedjan vad gäller budget och mål. Tidsplan för de olika processerna såsom verk-samhetsplan tas fram och hålls uppdaterad utmed arbetets
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Verksamhetsuppföljning

Förväntad utveckling
Utifrån rådande säkerhetsläge kommer mycket fokus
ligga på att säkerställa kommunernas samt räddningstjänstens förmåga att hantera eventuella störningar samt räddningstjänst under höjd beredskap.
Arbetet med att säkerställa kommunernas ledningsförmåga under höjd beredskap från skyddad ledningsplats fortgår och förväntas gå in i fas 2 under
sommaren.
Räddningstjänsten har i dag redan ett väl fungerande
redundanssamarbete tillsammans med NÄRF och
RÖS ledningssystem som troligtvis kommer utökas
med SÄRF under året.
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Personaluppföljning
UTFALL
2021

UTFALL
APRIL 2022

BUDGET
2022

PROGNOS
2022

PROGNOSAVVK

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

4,0

2,0

5,0

5,0

PERSONALUPPFÖLJNING

Frånvaro
jan- april 2 0 2 1
Sjukfrånvaro - antal sjuktimmar av

jan- april

tillgängliga ordinarie arbetstid %
Totalt
Kvinnor
Män
Varav över 60 dagar
-29 år
30-49 år
50 år Andel arbetstagare som inte har

1,6%
2,1%
1,6%
0,0%
2,5%
1,1%
1,9%

5,3%
4,2%
5,4%
33,2%
8,8%
3,5%
5,9%

85,5%

68,1%

9,7%

15,2%

någon sjukfrånvaro alls
Andel arbetstagare med 1-5
sjukfrånvarodagar

Uppföljning av nämndens
personalplanering
Stor frånvaro i januari och februari inom den operativa verksamheten på grund av Covid-19 fick bland
annat bemannas genom övertid på den personal som
fanns tillgänglig. Övertid påverkar inte årsarbetartalet så det är endast extrapersonalen som syns i statistiken. Eftersom deras timmar var lägre än frånvaron så minskar antalet årsarbetare. I budgeterat antal
årsarbetare ingår semesterpersonal och semesterperioden ligger fortfarande framför oss och är en förklaring till att utfallet är lägre än budget.

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 beredskapsstyrkan (48 st). Ett antal extra behövs för att
täcka frånvaro av olika orsaker.

Förväntad utveckling
I prognosen för året ökar antalet årsarbetare på
grund av utökat antal säkerhetssamordnare med 1,5
tjänst för kommunernas beredskapsplanering.

Nyrekrytering av informationssäkerhetssamordnare
är gjord med tillträde i april. En verksamhet som
överförts från kommunstyrelsen från år 2022.

En pensionsavgång ersätts genom internrekrytering
vilket innebär ytterligare rekryteringsbehov inom
räddningstjänstavdelningen.

Som ett resultat av ökade krav enligt nytt regelverk
för tillsynsverksamhet enligt LSO har antalet brandinspektörer utökats genom att anställning av ytterligare en tjänst skett från mars.

Personalomsättning och utökning innebär att två säkerhetssamordnare och förvaltningschef kommer att
behöva rekryteras under den närmaste tiden.
En viss omsättning av RIB-personal sker årligen.
Hur stor den kommer att bli är svårt att bedöma i nuläget.
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Ekonomiska förutsättningar
BUDGETRAMFÖRÄNDRING (tkr)

BUDGET
1 JAN

KF § 11

BUDGET
30 APR

KS § 55

Verk samhetsområden
Stab, nämnd o kapitalkostnader mm

-10 856

Räddningstjänst

-56 407

Kommunsamordningscentral

-6 286

Förebyggande

-1 700

Nettokostnad gemensam verksamhet
Driftbidrag gemensam verksamhet
Summa Gemensam verksamhet

-10 856
-282,0

-56 689
-6 286
-1 700

-75 249

-282

42 596

162

-32 653

-120

0

0

-75 531
42 758

0

0

-32 773

Verlsamhet Falk öpings k ommun
Verkstad
Ungdomsstyrkan

-222

-222

-25

-25

Skydd och säkerhet
Informationssäkerhetssamordning
Summa Verksamhet Falköping
SUMMA BUDGET

0

0

-200

-200

-447

0

0

0

-447

-33 100

-120

0

0

-33 220

Nämndens budgetram för år 2022 och
justeringar
Nämndens budgetram från Falköpings kommun
uppgår till -33,1 mnkr. Budgetramen är en nettobudget utifrån Falköping kommun andel av gemensam avtalad verksamhet tillsammans med kommunerna Götene, Skara och Tidaholm samt verksamhet som enbart bedrivs i Falköping eller på uppdrag
från fler.
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 informationssäkerhetssamordningen överflyttats till nämndens verksamhet som enbart rör Falköping.
Från år 2022 ingår kostnadsökning för nya löneavtal i nämndernas ramar. Årets löneavtal har tidigare
budgeterats i en central lönepott under kommunstyrelsen. För år 2022 ingår nio månaders preliminära
utfall utifrån prisindex för kommunal verksamhet
(2,2 %). Om stora avvikelser uppstår när löneavtalen är kända kan eventuella justeringar göras.
Nämndens lönepott uppgår till -1,1 mnkr och ingår
i verksamhetsområde ”Stab, nämnd …” och kommer att fördelas till respektive verksamhet när kostnadsberäkning är klar.
.

Enligt kommunfullmäktiges beslut § 11 har budgetramen 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.

Riktade medel i flerårsplan
Nämnden har inte tilldelats några öronmärkta
pengar i flerårsplanen 2022-2024.
En framställan om att nämnden skulle tilldelas generella statliga medlen om ca fyra kronor per invånare, för utökat åtagande om att kontinuerligt upprätthålla en övergripande ledning av kommunal
räddningstjänst, tillgodosågs inte.

Förväntad utveckling
Budgetramen kan komma att ändras om faktiskt utfall av årets lönerörelse avviker från den preliminära lönepotten. Även kapitalkostnader enligt bokslut 2021 kan förändra nämndens ram. Beslut väntas under sommaren.

Ekonomiska risker och osäkerheter i
verksamhetsrapporten
Under de senaste åren har Covid-19 begränsat möjligheten att bedriva den externa utbildningsverksamheten. Utbildningar återupptas från maj månad
och under årets första månader har enbart ett
mindre antal kunnat genomföras.
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Utökade krav i Lag om skydd mot olyckor med tillhörande föreskrifter innebär utökade kostnader för
att uppfylla kraven på ett ledningssystem för räddningstjänst. Det är i första hand utökade kostnader
för kompetensutbildning på MSB:s kurser. Tillsammans med de förändringar MSB har gjort i utbildningssystemet med förlängning av kurser och fler
kurssteg innebär det ökade kostnader både för löner
för ersättare och för kurskostnader med logi och
mat.

Ökat tillsynskrav enligt nya föreskrifter inom LSOlagstiftningen kommer medföra behov av ökade
personella resurser. Osäkert om kostnaderna fullt ut
kan 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 budgeten att överskridas med 50 %.
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Ekonomiska rapporter
per april 2022
Nämnden för samhällsskydd mellersta
Skaraborg

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

Ekonomiska rapporter
Resultatrapport
UTFALL
2021-04

UTFALL
2022-04

BUDGET
2022-04

BUDGET
2022

PROGNOS
2022

PROGNOSAVVIK.

Avgifter mm

1 313

1 492

1 718

5 154

5 389

235

Statsbidrag

386

584

327

980

1 290

310

Övriga intäkter

1 243

1 081

778

2 335

2 335

0

Interna intäkter

3 593

3 491

2 088

6 263

6 263

0

13 857

14 628

14 253

42 758

43 440

682

20 392

21 276

19 163

57 490

58 717

1 227

RESULTRAPPORT (tkr)
Intäk ter

Driftbidrag Götene, Skara, Tidaholm
Summa intäkter
Kostnader
Personalkostnader

-21 131

-22 241

-21 750

-65 984

-66 134

-150

Verksamhetskostnader

-5 113

-5 423

-4 936

-14 808

-15 858

-1 050

Kapitalkostnader

-1 163

-1 302

-1 168

-3 503

-3 703

-200

Interna kostnader

-3 718

-3 625

-2 138

-6 415

-6 665

-250

Summa kostnader

-31 126

-32 591

-29 992

-90 710

-92 360

-1 650

NÄMNDENS RESULTAT

-10 734

-11 315

-10 829

-33 220

-33 643

-423

Utfall
Nämndens resultat per april uppgår till -11,3 mnkr
och utgör 34 % av årets budget.
Ökad oro i omvärlden påverkar det allmänna 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 med stort övertidsuttag som följd. Den
statliga ersättningen för sjuklönekostnader täcker
delvis kostnadsökningen. Antalet brandinspektörer
har utökats för att klara ökat lagkrav för tillsynsverksamhet. Externutbildningar återupptas från maj månad vilket inneburit lägre intäkter under perioden
fram till och med april. Två vakanta tjänster sänker
kostnaderna.

Prognos
Prognosen för årets utfall uppgår till -33,6 mnkr och
visar ett underskott om 1,1 mnkr varav Falköpings
kommuns andel uppgår till 0,4 mnkr.
Personal- och verksamhetskostnader påverkas av effekterna 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.
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Verksamhetsrapport
VERKSAMHETSRESULTAT (tkr)

UTFALL
2021-04

UTFALL
2022-04

BUDGET
2022

PROGNOS
2022

PROGNOSAVVIK.

-2 689

-3 252

-10 856

-10 346

510

-18 903

-20 033

-56 689

-58 289

-1 600

0

-1 716

-6 286

-6 036

250

-576

-817

-1 700

-2 065

-365

-24 501

-25 819

-75 531

-76 736

-1 205

Verk samhetsområden
Stab, nämnd o kapitalkostnader mm
Räddningstjänst
Stöd och utveckling

-2 333

Kommunsamordningscentral
Förebyggande
Nettokostnad gemensam verksamhet
Driftbidrag gemensam verksamhet

0

13 857

14 628

42 758

43 440

682

-10 644

-11 191

-32 773

-33 296

-523

Verkstad

-77

-136

-222

-222

0

Ungdomsstyrkan

-11

-15

-25

-25

0

-2

0

0

0

0

Summa Gemensam verksamhet
Verlsamhet Falk öpings k ommun

Skydd och säkerhet samt BRÅ
Informationssäkerhetssamordning
Summa Verksamhet Falköping

NÄMNDS VERKSAMHETSRESULTAT

0

27

-200

-100

100

-90

-124

-447

-347

100

-10 734

-11 315

-33 220

-33 643

-423

Gemensam verksamhet SMS
Helårsprognosen efter augusti för nettokostnaderna
i den gemensamma SMS-verksamheten visar ett underskott om 1,2 mnkr. Falköpings kommuns andel
av underskottet uppgår till 0,5 mnkr och övriga
kommuners gemensamma del är 0,7 mnkr.
Ledningsfunktion
Statsbidrag för sjuklönekostnader ingår i utfall per
april. Kostnaderna för sjuklöner överstiger ersättningen och påverkar räddningstjänstavdelningen.
Årets investeringar i släckbil och rökskyddsutrustning mm kommer att ge ökade kapitalkostnader
som troligen överstiger budget. Återbesättning av
förvaltningschef bedöms ge ett antal månaders vakans. Den preliminära lönepotten om 1,1 mnkr för
årets löneavtal har inte fördelats har ännu inte fördelats till övriga verksamhetsområden.
Bedömningen är att prognosen för året ger ett överskott om cirka 0,5 mnkr.
Räddningstjänst
Avdelningen hade hög frånvaro på grund av Covid19 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. Utbetalning av sparade semesterdagar drive också upp

personalkostnaderna. Utvecklingen av drivmedelspriserna är svår att bedöma. Budgeten kommer inte
att täcka nuvarande prisbild. En uppskattning är ett
överskridande med 0,2-0,3 mnkr.
Om de höga priserna på el och drivmedel kommer
att bestå innebär det att kostnaderna ökar med cirka
50 procent över budget och medför ett underskott
om cirka 0,3 mnkr.
Utbildningsinsatser till följd av nya krav om ledning av kommunal räddningstjänst kommer att
medföra att kostnaderna för årets personalutbildning blir högre. Befaras ett underskott om 0,8 mnkr.
En avvikelse för internhyrorna för Falköpings
brandstation har uppmärksammats och är under utredning. Avvikelsen uppgår till cirka 0,2 mnkr.
Prognosen för helår visar sammantaget på ett underskott om 1,6 mnkr för räddningstjänstavdelningen.
Kommunsamordningscentral
En vakans under första halvåret medför att prognos
för verksamheten kommer att ge ett överskott om
0,25 mnkr.
Förebyggande
En nyanställning, för att klara tillsynskraven enligt
nya föreskrifter inom LSO-lagstiftningen, har gjorts
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under våren. Kostnader som inte bedöms finansierade 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 april uppgår till 55 %
(mål 70 %). Resultatet efter april visar ett mindre
underskott som bör utjämnas senare. Orderingången
har specifikt påverkats av snöfattig vinter och allmänt av att nyare maskiner har glesare serviceintervall som innebär färre timmar i verkstaden men
gynnsammare för brukaren. Bedömningen är budget och utfall balanserar vid årets slut.
Ungdomsstyrkan
Verksamheten har bedrivits enligt plan. Utfallet visar samtliga kostnader för verksamheten. Intäkter
från övriga förvaltningar kommer att inhämtas senare.

Driftbidrag
Driftbidrag från Götene, Skara och Tidaholms kommuner 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. Falköpings kommuns andel uppgår till 43,39 % och övriga kommuners andel till 56,61 %.
Fördelningen av prognosens resultat visas i tabellen
nedan.
Kommun
(tkr

Årsbudget

Tillägg

Ny
budget

Prognos

Budgetavvikelse

Falköping

32 653

120

32 773

33 296

523

Götene

12 567

48

12 615

12 816

201

Skara
Tidaholm

17 869
12 160

68
46

17 937
12 206

18 223
12 401

286
195

Summa

75 249

282

75 531

76 736

1 205

Skydd och säkerhet
Verksamheten finansieras inom ramen för statlig ersättning för krisberedskap och civilt försvar. I december beslutades att överenskommelsen för civilt
försvar förlängs ytterligare en gång vilket innebär
att nya bidrag utbetalas även under 2022.
Så länge den statliga finansieringen täcker kostnaderna redovisas alltid ett nollresultat. Hur förbrukningen varit finns redovisat under rubriken ”Enhetsrapport – Skydd & säkerhet” på kommande sida.
Informationssäkerhetssamordning
En informationssäkerhetssamordnare har tillsatts
under våren för verksamheten som från årsskiftet
överflyttats till förvaltningen från kommunstyrelsen. Enligt avtal utförs uppdraget även för Tidaholms kommuns räkning. På grund av att tjänsten
varit vakant fram till mitten av april kommer kostnaderna detta år bli lägre än budget som medför ett
överskott om cirka 0,1 mnkr. Ersättning från Tidaholms kommun avser tjänsteköp för hela 2022.
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Enhetsrapport – Skydd & säkerhet
KOSTNADER
UTFALL
2022-04

ANDEL FÖRBR.
AV 2022 ÅRS
STATSBIDRAG

STATSBIDRAG
2022

STATBIDRAG
ÖVERFÖRDA
FRÅN 2021

ÅTERSTÅENDE
STATSBIDRAG

-148
-300
-124
-571

16%
45%
22%
26%

935
672
565
2 172

1 431
45
364
1 840

2 219
417
805
3 441

Falköping
Skara
Tidaholm
Summa Civilt försvar

-111
-83
-82
-276

38%
40%
48%
41%

290
210
170
670

486
83
269
838

665
210
357
1 232

ENHETENS RESULTAT

-847

30%

2 842

2 678

4 673

ENHETSRAPPORT (tkr)

Sk ydd & säk erhet - Krisberedsk ap
Falköping
Skara
Tidaholm
Summa Krisberedskap
Sk ydd & säk erhet - Civilt försvar

Skydd och säkerhet bedrivs på uppdrag av kommunerna Falköping, Skara och Tidaholm. Finansieringen sker inom ramen för statlig ersättning för
krisberedskap och civilt försvar. Medel som inte åtgår under året kan medflyttas till kommande år. Så
länge den statliga finansieringen täcker kostnaderna, redovisas alltid ett nollresultat vid varje bokslut. I tabellen visas hur stor andel av statsbidragen
för år 2022 som förbrukats.

Krisberedskap
Verksamheten finansieras av årliga statsbidrag från
MSB. Bidraget består av tre delar. Ett grundbidrag
som är lika stort oberoende av kommun, en verksamhetsersättning i förhållande till kommunens invånarantal samt en ersättning per utomhusvarnare.
Eftersom MSB ännu inte informerat om bidragets
storlek för år 2022 har beloppet för år 2021 använts
i tabellen ovan..

nalresursen har utökats med en halv tjänst under våren med kompetens inom informationssäkerhet. Övriga kostnader utgörs av kompetensutveckling av
berörda 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, förlängdes överenskommelsen och gäller även för
detta år och belopp enligt tidigare nivå erhålls för
att fortsatt arbete inom uppdraget.
Lönekostnader för en tjänst delas lika mellan kommunerna. Övriga kostnader är kommunspecifika.

Kostnaderna består huvudsakligen av personalkostnader med specifik fördelning per kommun. Perso-
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Investeringsrapport
INVESTERINGRAPPORT (tkr)

PROJEKT
BUDGET

UTFALL
2022-04

BUDGET
2022

PROGNOS
PROJEKT

PROGNOSAVVIK.

-5 500

-62

-5 500

-5 500

0

-500

-24

-500

-500

0

-600

-139

-600

-600

0

-6 600

-226

-6 600

-6 600

0

Investeringar
Släckbil
Rökskyddsutrustning
Övrigt
Summa Investeringar

Fleråriga inveseteringar
(se spec sid x)

0

Summa Investeringar

NÄMNDS INVESTERING

0

0

0

0

0

-6 600

-226

-6 600

-6 600

0

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 leverans i slutet av året. Sista etappen av utbyte av utrustning för rökskydd sker i Götene. Utrustningen är
beställd men inte levererad. I utfallet under ”Övrigt”
ingår tvättmaskin för rengöring av rökskyddsutrustning som placerats på brandstationen i Falköping.
Prognosen för året investeringar ligger i nivå med
budgeten.
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Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd
under år 2022
1.

2.

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i
uppdrag att utreda lokaliseringarna för stadsbiblioteket i Falköping, Falbygdens museum
samt museets samlingar på Aristo med syfte
att nå ett mer effektivt och ändamålsenligt lokalutnyttjande. Uppdraget ska återrapporteras
till kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden under år 2022.

Arbete med utredning
Uppdragen är inte direkt riktade till nämnden för
samhällsskydd mellersta Skaraborg.

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i
uppdrag att genomlysa re/löpande investeringsbudgeten. Uppdraget ska återredovisas
till kommunstyrelsen under år 2022. Till budgetprocessen för 2023-2025 ska underlag för
periodens re/löpande investeringar presenteras
samt till budgetprocess för 2024-2026 ska nytt
förslag på re/löpande investeringar tas fram.
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Sammanfattning av verksamhetsrapporten
Sammanfattning av
verksamhetsrapport

avgöras. Målet utmanas också av personalförändringar inom organisationen.

När restriktionerna kopplade till pandemin släpptes
har efterfrågan på utbildningar blivit stort, årets utbildningar är i stort sett fullbokade redan. Förutsättningarna ses goda för att stärka det socialt hållbara
samhället. Ökad oro i omvärlden påverkar det allmänna 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 personella resurser inom tillsynsverksamheten samt insatser för att upprätthålla en övergripande ledning
av kommunal räddningstjänst. Höjda krav har medfört att antalet tillsyner kommer vara svårt att öka
men kvalitén och träffsäkerheten bör öka. Förutsättningarna för att analysera insatstider behöver förbättras för att måluppfyllelse för mål 4 ska kunna

Prognosen för årets ekonomiska utfall visar ett underskott om 1,1 mnkr varav Falköpings kommuns
andel uppgår till 0,4 mnkr.

Eventuella åtgärder för att nå balans
Då vi har svårt att inte genomföra någon utav vår
verksamhet utan att det påverkar säkerheten eller de
lagstadgade uppgifterna har vi uppmanat till ”allmän återhållsamhet” och förbereder för inköpsstopp
för all icke absolut nödvändig utrustning. Vi ser
även över möjligheten att omfördela personal från
staben till förebyggandeavdelningen för att kunna
öka antalet tillsyner och med det även intäkterna.
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Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg

Nämnden Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs
Verksamhetsrapport per 30 april 2022
Förslag till beslut
Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg godkänner nämndens
verksamhetsrapport per 30 april 2022.
Sammanfattning
Ökad oro i omvärlden påverkar det allmänna 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 personella resurser inom tillsynsverksamheten samt insatser
för att upprätthålla en övergripande ledning av kommunal räddningstjänst.
Bakgrund
Syftet med verksamhetsrapporten är att vara ett verktyg för uppföljning av
planerad verksamhet och en indikation 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
Prognosen för årets ekonomiska utfall visar ett underskott om 1,1 mnkr
varav Falköpings kommuns andel uppgår till 0,4 mnkr. Förvaltningen
bedöms uppnå samtliga mål utom antalet tillsyner utifrån ny lagstiftning.
Även arbetet med kommunernas stöd till civilförsvaret kommer inte att nå
full måluppfyllnad på grund av personalbrist.

Samhällsskyddsförvaltningen
Pontus Düring Förvaltningschef
pontus.during@falkoping.se
Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 2120001744
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Finansiering
Då vi har svårt att inte genomföra någon utav vår verksamhet utan att det
påverkar säkerheten eller de lagstadgade uppgifterna har vi uppmanat till
”allmän återhållsamhet” och förbereder för inköpsstopp för all icke absolut
nödvändig utrustning. Vi ser även över möjligheten att omfördela personal
från staben till förebyggandeavdelningen för att kunna öka antalet tillsyner
och med det även intäkterna.
Beslutsunderlag
SMS verksamhetsrapport 2022-04-30
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen Falköpings kommun
Kommunstyrelsen Götene kommun
Kommunstyrelsen Skara kommun
Kommunstyrelsen Tidaholms kommun

Pontus Düring
Förvaltningschef

Civilsamhället som förebyggande
och insatsagerande resurs
ÅTERRAPPORTERING TILL KOMMUNSTYRELSEN AV
STRATEGISKA UTVECKLINGSBIDRAG
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Projektansökan
Bakgrund
I framtiden kommer samhället att till stor del vara annorlunda mot idag.
Trenderna pekar på ett samhälle som är mindre enhetligt än Sverige varit
under de senaste århundradena. Stad och land, centrum och förort, hög- och
lågutbildad, infödd och inflyttad, man och kvinna. En mängd skiljelinjer,
både synliga och osynliga, skär genom vårt land. Räddningstjänsten kan
inte, och får inte, enbart vara till för en liten grupp medborgare.
För att klara detta måste räddningstjänsten bygga relationer och förtroende
med hela samhället.
Efter en enklare utbildning kan civila insatspersoner larmas ut av vår
Kommunala samordningscentral(KSC) till bränder och olyckor. På plats
genomför de en första insats och förbereder för räddningstjänstens ankomst.
Det förebyggande arbetet behöver stärkas och breddas ytterligare till att inte
bara förebygga brand utan också andra olyckor och oönskade händelser.

Syfte
Genom att inkludera civilsamhället i vår verksamhet skapar vi relationer
som är värdefulla både för att förebygga oönskade händelser och
möjligheten att agera vid oönskade händelser.
Samarbetet med civilsamhället ska ses som en naturlig del i vår verksamhet
och ska utgöra en del av vår bas.

Målsättning
Genom att stärka förmågan och öka riskmedvetenheten hos civilsamhället
förebyggs och förhindras oönskade händelser. Genom att kunna hantera
oönskade händelser kommer de negativa effekterna för medborgarna att
minska. Med oönskade händelser menar vi alla händelser som påverkar
medborgarna i negativ mening, ex. bränder, trafikolyckor, andra olycksfall,
drunkningstillbud och suicidförsök.
Samarbetet kommer att stärka samhällets samlade förmåga samt skapa
viktiga och värdefulla relationer mellan Falköpings kommun och
medborgarna. Det stärker också vårt gemensamma arbete för social
hållbarhet och inkludering.
Genom att engagera civilsamhället i vår verksamhet kommer vi få ett stort
antal budbärare av vår vision om ett säkrare och tryggare samhälle. Det
kommer att medföra ökad riskmedvetenhet.
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Målsättningen är att under 2021 utbilda 100 stycken medborgare till Civila
insatspersoner.

Tidsplan
Under år 2021

Målgrupp
Projektet riktar sig till medborgarna i hela Falköpings kommun och kan ses
som en del i Falköping kommuns strategi för trygghetsarbete.

Metod
Civilsamhället som förebyggande och skadeavhjälpande resurs bygger på
medborgarnas delaktighet i processen. Det är medborgarnas engagemang
och vilja att förebygga oönskade händelser samt att agera för att lindra
skadeutfallet som är drivkraften i konceptet.
En projektledare tillsätts från 2021-03-01 till 2021-12-31 för att göra en
processkartläggning av arbetsmetoder för implementering i vår verksamhet,
identifiering av målgrupper och kontaktpersoner samt att arbeta fram ett
utbildningskoncept som är anpassat efter målgruppens behov.
Projektledaren ska också arbeta fram en handlingsplan för uppföljning och
utvärdering av projektet.

Förväntade effekter
Förväntade effekter är att riskmedvetenheten och förmågan att själv kunna
hantera uppkomna oönskade händelser ska stärkas hos den enskilde.
Utbildade civila insatspersoner kan göra insatser vid oönskade händelser i
väntan på räddningstjänst. Det kommer att bespara människors lidande och
minska egendomsskador.
En annan positiv effekt är att vi genom dessa relationskapande insatser
kommer närma oss målgrupper där vi haft svårigheter att nå fram med
riktade insatser.
Dessa målgrupper är de som bor utanför Falköpings tätort, medborgare med
utomnordisk bakgrund och de som lever i ett socialt utanförskap.

Budget
Lönekostnad projektledning
Utvecklingskostnader
Utbildningskostnader

130 000 kr
35 000 kr
50 000 kr

Total kostnad

215 000 kr
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Återrapportering av strategiskt
utvecklingsprojekt
Resultat
Uppföljning ekonomi och budget
Lönekostnader projektledning
Utvecklingskostnader
Utbildningskostnader
Totalt utfall

90 817 kr
0 kr
53 605 kr
144 422 kr

Överensstämmande med förväntad effekt
Effektmål 1: Riskmedvetenheten och förmågan att själv kunna hantera
uppkomna oönskade händelser ska stärkas hos den enskilde.
Uppnått enligt plan. Dock med lägre numerär än önskat.
Effektmål 2: Utbildade civila insatspersoner kan göra insatser vid oönskade
händelser i väntan på räddningstjänst.
Uppnått enligt plan
Effektmål 3: Genom dessa relationskapande insatser kommer vi närma oss
målgrupper där vi haft svårigheter att nå fram med riktade insatser. Dessa
målgrupper är de som bor utanför Falköpings tätort, medborgare med
utomnordisk bakgrund och de som lever i ett socialt utanförskap.
Delvis uppnått. Har på grund av pandemin enbart startat CIP organisation i
Åsarp.

Framtid
Då konceptet fallit väl ut i Åsarp och redan efterfrågats från andra områden
kommer CIP implementeras i ordinarie verksamhet inom SMS koncept för
det breda uppdraget.
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Återrapportering: Ansökan om strategiska
utvecklingsmedel - Civilsamhället som förebyggande
och insatsagerande resurs
Förslag till beslut
1 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg Lägger informationen
till handlingarna.
Sammanfattning
Under 2021 beviljades SMS utvecklingsmedel för att, i linje med vårt breda
uppdrag, inkludera civilsamhället som förebyggande och insatsagerande
resurs. Projektet har i stort fallit väl ut och implementeras i ordinarie
verksamhet.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade i flerårsplan för 2022-2024 att inrätta en
central pott med strategiska utvecklingsmedel om 6,0 miljoner kronor för år
2022 och 6,5 miljoner kronor för år 2023 och år 2024.
Projekten som tilldelas medel ska kunna planeras, genomföras och slutföras
under respektive år som det strategiska bidraget är beslutat för, då de strategiska medlen är av tillfällig karaktär.
Förvaltningens bedömning
Projektet har på grund av restriktioner kopplade till pandemin inte kunnat
fullgöras i den utsträckning som var önskat. Vi har enbart en aktiv CIP grupp
i Åsarp. Dock är konceptet efterfrågat och implementerat i organisationens
ordinarie verksamhet och kommer fortsatt utökas enligt ursprunglig plan.
Implementeringen sker dock i lägre takt då det skall rymmas inom ordinarie
rambudget.
Finansiering
Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska
konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas.
Samhällsskyddsförvaltningen
Pontus Düring Förvaltningschef
pontus.during@falkoping.se
Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 2120001744
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Beslutsunderlag
Återrapportering av strategiska utvecklingsbidrag.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen Falköpings kommun

Pontus Düring
Förvaltningschef

Remissvar
Handlingsprogram 2022
Sammanställning av inkomna
remissvar på Handlingsprogram
enligt LSO
Roger Almgren/Johan Hjortsberg
[2022-04-15]

[Skriv sammanfattningen av dokumentet här. Det är vanligtvis en kort sammanfattning av innehållet
i dokumentet. Skriv sammanfattningen av dokumentet här. Det är vanligtvis en kort sammanfattning
av innehållet i dokumentet.]
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Remissinstanser som svarat på remissen
Följande remissvar har inkommit under remisstiden.
Kommuner
 Götene
 Skara
 Tidaholm
 Falköping
Räddningstjänster
 Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF)
 Räddningstjänsten Västra Skaraborg (RVS)
 Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund (SÄRF)
Myndigheter
 Trafikverket
 Länsstyrelsen
 Sjöfartsverket
 Polismyndigheten
 VGR Skaraborgs sjukhus
 Kustbevakningen
 Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB)
Övriga
 Ledarna
 Kommunjurist Falköping (Redaktionella synpunkter)

Sammanställning av synpunkter av vikt
Synpunkterna presenteras i den ordning de har kommit in och diarieförts.

NÄRF
NÄRF har inget att erinra gällande innehållet i handlingsprogrammet.

RVS
RVS har ingen erinran

Trafikverket
Trafikverket har inget att erinra mot handlingsprogrammet och ser det som ett bra underlagsmaterial
i infrastrukturplaneringen och i dialogen med berörda kommuner.

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

Version: 1.0
dokument
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Länsstyrelsens yttrande
Utifrån geografiskt områdesansvar
Med hänsyn till länsstyrelsens geografiska områdesansvar och samordningsansvar för
krisberedskap, ser Länsstyrelsen positivt på redovisad samordning mellan Samhällsskydd
Mellersta Skaraborg och kommunerna i det övriga olycksförebyggande arbetet. I syfte av att öka
kunskaper och identifiera samverkansområden samt för en kompletterad förmåga till helhetssyn
mellan aktörerna. Länsstyrelsen vill ändå framhäva vikten av att en god samverkan kan säkerställas mellan Samhällsskydd Mellersta Skaraborg och kommunerna, särskilt vid olika händelser
som samhällsstörning, extraordinär händelse eller under krisberedskap.
Utifrån övertagande av kommunal räddningstjänst
Med hänsyn till Länsstyrelsens ansvar för övertagande av kommunal räddningstjänst, konstaterar
Länsstyrelsen att Samhällsskydd Mellersta Skaraborg bedriver egen systemledning och har
samverkan med andra ledningssystem inom länet.
Samverkan och gränslöst samarbete samt ökad ledningsförmåga ger också Länsstyrelsen bättre
förutsättningar vid ett eventuellt övertagande av kommunal räddningstjänst. Övrig bedömning
avseende räddningsledningssystemet kapacitet och funktionalitet överlåter Länsstyrelsen till MSB
att bedöma.
Inom länet finns samverkan mellan räddningstjänstorganisationer över länsgränser, där
Länsstyrelsen är en viktig aktör utifrån det geografiska områdesansvaret. Samverkan mellan
Länsstyrelserna sker löpande utifrån tilldelat ansvar gällande planering för övertagande av
kommunal räddningstjänst.
Utifrån farlig verksamhet
Med hänsyn till Länsstyrelsens ansvar för att fatta beslut om farlig verksamhet enligt LSO 2 kap
4§, är Länsstyrelsens tillfreds med redovisningen av dessa verksamheter i handlingsprogrammet.
Utifrån räddningstjänst under höjd beredskap
Med hänsyn till Länsstyrelsens ansvar vid höjd beredskap, där Länsstyrelsen är den högsta civila
totalförsvarsmyndighet på regional nivå, vill Länsstyrelsen särskilt understryka vikten av att
räddningstjänstförbundet fortsätter att planera, utbilda och rusta organisationen utifrån
lagstiftarens intentioner avseende kommunens ansvar vid räddningstjänst under höjd beredskap.
Länsstyrelsen är för övrigt tillfreds med redovisningen avseende arbetet med räddningstjänst
under höjd beredskap

Sjöfartsverket
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Polismyndigheten
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Kustbevakningen
Övergripande
Handlingsprogrammet lyfter inte fram risker och sårbarheter i samband med sjötrafik och
risken för ett utsläpp direkt i hav. Vanligtvis nämns detta i kapitel 4. Det är positivt att det
finns med då det är viktigt att medvetandegöra risken för utsläpp och andra olyckor på
liknande områden och verksamheter.
Former för samverkan med Kustbevakningen och andra statliga
räddningstjänstorganisationer berörs i det bifogade dokumentet i kapitel 8.1.7 sidan 62. Vid
samtidiga räddningsinsatser eller vid begäran om räddningshjälp från statliga organisationer
är det viktigt att samverkan tydligt definieras i handlingsprogrammet. Det underlättar
samordning mellan samverkande organisationer och skapar en tydlighet för ledning och
mandatfördelning.
Kommunernas hamnar och deras gränser i vatten
Enligt handlingsprogrammet redovisas en hamn och dess gräns i vatten mellan kommunalt
och statligt vatten. Kustbevakningen anser att vad Mellersta Skaraborg har redovisat i bilaga
C om hamnar inte överensstämmer med vad som står om hamnar i MSB:s handbok* att
enligt 3 kap. 8 § andra stycket LSO ska en kommun i förekommande fall lämna uppgift om
hamnar och deras gränser i vatten. Det saknas flera hamnar som ligger under det
kommunala ansvaret. Detta är viktigt vid räddningsinsatser eller vid begäran av
räddningshjälp att dessa gränser är tydligt redovisade. De hamnar som har redovisats har
relevanta gränser utifrån de geografiska förutsättningarna.

*Utgångspunkt för bedömningar av hamnar Kustbevakningen har i sitt remissvar utgått från
definitionen av hamn så som den förklarats i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
(MSB) handbok om innehåll och struktur i kommunernas handlingsprogram enligt lagen om
skydd mot olyckor. Hamn enligt handboken I handboken framgår att begreppet hamn får tolkas
som en anläggning som konstruerats för ändamålet att förtöja båtar eller fartyg. Med konstruktion
bör anses att den är tillverkad eller anordnad för ändamålet, till exempel en brygga eller kaj.
Ytmässig avgränsning av ”hamnen” bör anses vara det område som ligger innanför bryggor, pirar
eller inre vågbrytare. Om ”hamnen” utgörs av en brygga – utan att den har någon exakt och tydlig
avgränsning, till exempel endast med ”öppet vatten” utanför bryggan – bör den ytmässiga
avgränsningen anses utgöras av bryggans omedelbara närhet.
Saknar information i handlingsprogrammet om det finns en oljeskyddsplan för Mellersta Skaraborg
och samverkan med andra myndigheter vid ett större utsläpp av farliga ämnen.
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Ytterligare 83 punkter av redaktionell karaktär.

Kommunjuristen i Falköping
Synpunkter av redaktionell karaktär.

Bedömning och inarbetande av synpunkter
Vid bedömning av synpunkter så har de hanterats så att om det är rena felaktigheter eller redaktionella
synpunkter som förbättrar, förtydligar eller förenklar texten, så att den blir mer korrekt och
lättillgänglig så har synpunkten införts. När det gäller saksynpunkter så har den granskats mot lag och
föreskrift och beaktats om synpunkten är korrekt enligt SMS bedömning. Är den enligt SMS
bedömning inte korrekt så har synpunkten inte beaktats. Har synpunkter som är motstridiga inkommit
har de vägts mot varandra.

Synpunkter som inte har beaktats


Kustbevakningens synpunkter på definitionen av hamnar. Endast kommersiella hamnar har
beskrivits i handlingsprogrammet. Enskilda bryggor och hamnar som endast används av
småbåtar har inte presenterats i handlingsprogrammet. Liknande bedömning har gjort av
flertalet räddningstjänster i Sverige som har statligt vatten inom sitt geografiska område.
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Handlingsprogram enligt
Lag om Skydd mot Olyckor
i Falköping, Götene, Skara och
Tidaholms kommuner

Detta handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor är antaget av kommunfullmäktige i:
Falköpings kommun den 2022-0x-xx
Götene kommun den 2022-0x-xx
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1. Inledning
Detta handlingsprogram beskriver kommunernas och Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs (SMS)
arbete enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) i kommunerna Falköping, Götene, Skara
och Tidaholm. Programmet omfattar både kommunernas arbete med det förebyggande arbetet enligt 3
kap. 3§ LSO såväl som det skadeavhjälpande arbetet enligt 3 kap. 8§ LSO. Programmet behandlar
även andra områden inom skydd och säkerhet. Det benämns Samhällsskyddsuppdraget där SMS har
fått ett samordningsuppdrag av de fyra kommunerna.
SMS styrs av en gemensam nämnd som av kommunerna fastställt reglemente fullgör uppgifter inom
ramen för Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor.
Handlingsprogrammet är fastställt av respektive kommunfullmäktige.
Processen med att arbeta fram ett nytt handlingsprogram har startats med en medborgardialog inom
olika områden och med olika målgrupper i flertalet av medlemskommunerna. En minskning av denna
process fick göras i samband med Coronapandemin men tre olika medborgardialoger hann genomföras
med deltagande av både politiker och tjänstemän från nämnd och verksamhet. Därefter har en
arbetsgrupp arbetat fram ett förslag till handlingsprogram som vid flera tillfällen har dialogicerats med
nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg.

2. Beskrivning av kommunerna
2.1 Bakgrunds faktorer
I kommunerna bor (2020) 77917 personer varav 33238 personer i Falköping, 13194 i Götene, 18695 i
Skara och 12790 i Tidaholm. Falköping har 10 tätorter, Götene har 4 tätorter, Skara har 5 tätorter och
Tidaholm har 3 tätorter med mer än 200 personer. Cirka 74,3 procent av befolkningen bor i någon av
dessa tätorter. Som jämförelse bor i Sverige 87,4 procent i någon tätort.
Genomsnittsåldern ökar i kommunerna liksom i övriga landet men kommunerna har en större andel
personer över 65 år än riket som helhet. En åldrande befolkning medför en ökad risk för olika olyckor.

2.1.1 Falköping
Till Falköpings kommun hör ett antal små tätorter; Stenstorp, Floby, Kinnarp, Åsarp, Vartofta,
Torbjörntorp, Gudhem, Odensberg och Kättilstorp. Falköping är en jordbruksbygd med många
lantbruk med några större djurbesättningar. I kommunen finns två av Sveriges största kisttillverkare,
Fredahls och Fonus. Dessa tillsammans står för mer än 70 % av tillverkningen av kistor i Sverige. I
kommunen finns två stora möbeltillverkare, Kinnarps och Gyllensvaans möbler, samt ett stort mejeri.
Automotive Components AB (Volvo) har tillverkning av bilkomponenter i Floby. För övrigt är
näringslivet varierat med medelstora och mindre företag. Det finns en mindre flygplats som idag
nästan enbart används av privatflyg och segelflyg. På Ålleberg finns en mindre gräsbana som fungerar
som landningsbana och där ligger ett segelflygscenter.
Falköping är en rekreationsstad. Hornborgasjön ligger delvis i kommunen, ett stort antal fågelskådare
kommer varje år för att beskåda trandansen och denna sker precis på kommungränsen till Skara. På
Mösseberg finns ett alpint center och längdskidspår på vintern. Dessa används som motionsspår under
övrig tid av året.
I kommunen finns ett antal kulturhistoriska byggnader, bland annat ett stort antal kyrkor, Mössebergs
kurort, Rantens järnvägshotell och gammal träbebyggelse i centrum.
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Västra stambanan korsar kommunen och Jönköpingsbanan ansluter till västra stambanan i Falköpings
tätort. Kommunen korsas av flera riksvägar. Dessa kommunikationsleder medför risker av olika slag.

2.1.2 Götene
Till Götene kommun hör ett antal små tätorter; Hällekis, Källby och Lundsbrunn. Götene är en
jordbruksbygd vilket präglar näringslivet. Livsmedelsindustrin är framträdande vilket medför en
koncentration av organisationer och serviceföretag som står jordbruk och livsmedelsproduktion nära.
Plastindustri, transportnäring, byggföretag och turism är andra viktiga näringsgrenar.
Kinnekulleområdet bjuder på naturupplevelser i form av campingplatser, bad och gästhamnar utmed
Vänerns kuststräcka. På Kinnekulle finns både sommar- och vinteraktiviteter. Där finns spår för
längdskidåkning, leder för vandring och leder för cykling.
Vänern ligger delvis i Götene kommun vilket innebär risker. Översvämning, drunkning, båtolyckor
samt olyckor på is är en del av kommunens riskbild. I kommunen finns en hamn i Hällekis som tar
emot kommersiell trafik.
E20 och Rv44 passerar förbi Götene med stora trafikvolymer. Delar av sträckan på E20 har byggts om
till motorväg, vilket har minskat antalet allvarliga olyckor. Järnvägen Kinnekullebanan med främst
persontrafik korsar kommunen, den har många ej planskilda korsningar utan bommar, vilket medför
en ökad olycksrisk.

2.1.3 Skara
Till Skara kommun hör ett antal små tätorter; Varnhem, Ardala, Axvall och Eggby. Skara är en
jordbruksbygd vilket präglar näringslivet. Livsmedelsindustrin är framträdande vilket medför en
koncentration av organisationer och serviceföretag som står jordbruk och livsmedelsproduktion nära.
Jula centrallager ligger i utkanten av Skara och är en av Sveriges största lagerbyggnader. Plastindustri,
musikindustri, transportnäring, handel, postorderföretag, och turism är andra viktiga näringsgrenar.
Skara har varit lärdomsstad sedan medeltiden. I dag finns lantbruksuniversitet, scenskola, utbildningar
inom musikbranschen, naturbruksgymnasium och utbildningar inom hästsport.
Skara är även en nöjes- och rekreations stad. Vallebygden och Hornborgasjön erbjuder
naturupplevelser. Petersburg är ett friluftsområde strax utanför centralorten. I Skara finns ett antal
samlingslokaler och andra anläggningar som årligen besöks av många människor, till exempel
Axevalla travbana, Skara Sommarland, Badhuset, Klosterkyrkan i Varnhem samt Domkyrkan i Skara.
I Skara finns även ett antal kulturhistoriskt viktiga byggnader.
E20 passerar Skara där stora delar byggts om till mötesfri väg vilket har påverkat antalet allvarliga
olyckor.
Trots att Skara kommun är en liten kommun har den en storstadsprägel såtillvida att de flesta av
storstadens risker finns representerade i kommunen fast i mindre skala, det vill säga med färre antal
objekt av varje slag.

2.1.4 Tidaholm
Till Tidaholms kommun hör ett antal små tätorter; Ekedalen Madängsholm och Fröjered. Tidaholm är
en gammal bruksort med en typisk landsbygd med jord- och skogsbruk. I kommunen finns Europas
enda tillverkare av tändstickor, Swedish Match. Företaget har på senare år i väsentlig grad minskat sin
användning av farliga kemikalier. Nobia, tidigare Marbodal, har tillverkning i Tidaholm. Nobia
kommer att flytta sin verksamhet till Jönköpings kommun. Troligen kommer någon form av träteknisk
verksamhet fortsätta i lokalerna. Omfattningen är dock osäker. I övrigt är det främst mindre och
medelstora företag.
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I utkanten av tätorten är Tidaholmsanstalten belägen, som är en av de högst säkerhetsklassade
anstalterna i Sverige. Anstalten byggs ut under de kommande åren för att rymma fler interner.
Hökensås skogsområde som sträcker sig över flera kommuner är ett känt rekreationsområde. I området
finns ett flertal mindre sjöar som är populära för sportfiske. Ett stort antal sommarstugor finns i
området samt två campingplatser.
I Tidaholm finns ett antal kulturhistoriskt viktiga byggnader, träbebyggelse i centrum samt ett antal
gamla kyrkor bland annat Kungslena och Vättak.
Riksväg 26 är den enda större transportleden som korsar kommunen. Genom kommunen och tätorten
rinner ån Tidan samt den mindre ån Vamman som vid höga flöden kan innebära betydande
översvämningsrisk i tätorten.

2.2 Jämförelser mellan kommunerna i SMS
Nedan i kapitel två och fyra, följer en beskrivning av och jämförelser mellan medlemskommunerna i
SMS och andra jämförbara kommuner eller med riket i sin helhet. Denna beskrivning görs för att man
ska kunna få en bild av om SMS-kommunerna uppfyller kravet på likvärdigt och tillfredsställande
skydd som finns i Lagen om skydd mot olyckor. Beskrivning av bildens innehåll finns i bilden eller i
angränsande textmassa.

Fördelningen boende i Tätort och på Landsbygd, SCB 2020
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Falköping

Götene

Skara
Tätort
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Landsbygd
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SMS

Riket

Fördelningen Jordbruksmark och Skogsmark per kommun
och för SMS, SCB 2020
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Jordbruksmark

Fördelning Areal

Falköping

Götene

Skara

SMS

Riket

Skog

Fördelning befolkning

Tidaholm

Falköping

Götene

Skara

Tidaholm

Som synes är kommunerna relativt lika varandra. Götene avviker genom att fler bor på landsbygden
och Tidaholm har mer skog och mindre jordbruksmark än övriga kommuner. Ser man på fördelningen
areal jämfört med befolkningen kan man se att befolkningstätheten är relativt lika för Götene och
Falköping men Skara har något högre befolkningstäthet och Tidaholm något lägre.
Falköping
Götene
Skara
Tidaholm

Inv./km2
31,8
32,6
43,7
24,7

SMS
Riket
Skaraborg
Västra Götalandsregionen

Inv./km2
32,5
25,5
36,6
72,9

Källa regionfakta, siffror från 2020-12-31.

2.3 Jämförelser med andra kommuner eller områden
Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs kommuner tillhör 2 olika kommungrupper. Falköping tillhör ’C6
- mindre stad/tätort’ och Götene, Skara och Tidaholm tillhör ’C7 – Pendlingskommun nära mindre
stad/tätort’. Som jämförelse med andra kommuner har dessa kommungrupper och riket valts, förutom
vad gäller brand i skog och mark där jämförelsen är gjord mot gamla Skaraborgs län och Västra
Götalands län.
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Kommuner i Skaraborg
Falköping, Lidköping,
Mariestad och Skövde
Essunga, Gullspång,
Götene, Hjo, Karlsborg,
Skara, Tibro, Tidaholm,
Töreboda, Vara
Grästorp

Huvudgrupp
C - Mindre städer/tätorter
och landsbygdskommuner
C - Mindre städer/tätorter
och landsbygdskommuner

Kommungrupp
C6 -Mindre stad/tätort

B - Större städer och
kommuner nära större stad

B4 - Pendlingskommun
nära större stad

C7 - Pendlingskommun
nära mindre stad/tätort

Av Västra Götalands läns 49 kommuner ligger samtliga C6-kommuner och 10 av de 15
C7-kommunerna i Skaraborg.

3. Styrning av skydd mot olyckor
Kommunernas ansvar enligt LSO ligger som utgångspunkt nämnden för Samhällsskydd Mellersta
Skaraborg.

3.1 SMS uppdrag
Samhällsskydd mellersta Skaraborg (SMS) har samhällsskyddsansvaret för Falköping, Götene, Skara
och Tidaholms kommuner. Verksamheten har som uppgift att avhjälpa och förebygga olyckor som
inverkar på Liv, Hälsa, Egendom och Miljö.
Uppgifterna följer av Förordning om skydd mot olyckor och Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO)
Nämndens ansvar omfattar också Lagen om Brandfarliga och Explosiva varor (LBE).
Sotningsverksamheten med dess tillsyn, brandskyddskontrollen av eldningsanläggningar, där
kommunerna utgör tillsynsmyndighet och i vissa fall tillståndsmyndighet enligt samma lagstiftningar.

3.1.1 Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete
SMS har även uppdraget att arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande i linje med det breda
uppdraget.
SMS har centralt placerade säkerhetssamordnare som har ansvar för arbetet enligt Lagen om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
(LEH), samt att upprätthålla kommunernas krishanteringssystem, säkerhetsskydd, internskydd och
riskhantering.
Kommunsamordningscentralen (KSC) har i uppdrag att samordna och stödja räddningstjänsten och
övriga kommunala verksamheters behov av stöd under framför allt icke kontorstid för samtliga
kommuner i organisationen. KSC ska leda räddningstjänstens operativa verksamhet och samordna och
serva fyra kommuners behov av hjälp och stöd i sitt trygghets- och säkerhetsarbete. Ha ansvar för inoch utalarmering och för kommunerna ha löpande omvärldsbevakning.
SMS arbetar med trygghetsfrågor utifrån arbetsmetoden Effektiv Samordning för Trygghet (EST). I
detta arbete ingår, förutom SMS och kommunernas egna förvaltningar, representanter från
näringslivet, företagare, handlare och andra privata aktörer. Att i vardagen samverka på ett effektivt
och strukturerat sätt skapar goda förutsättningar för att samverkan även i händelse av kris skall kunna
fungera så bra som möjligt.
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4. Risker
4.1 Övergripande
4.1.1 Brand
De flesta bränder i byggnader sker i bostäder och det är främst i dessa byggnader som personer
omkommer. De vanligaste brandorsakerna är soteld, glömd spis, värmeöverföring och brand anlagd
med uppsåt. Kommunerna har varit förskonade från någon större skolbrand men det har förekommit
ett antal mindre anlagda bränder på skolorna. Samtliga kommunala skolor har automatiskt brandlarm
som är direkt kopplat till räddningstjänsten.
”Brand ej i byggnad” sker ofta i containrar eller i bilar. Vid dessa bränder finns risk för spridning av
branden.

4.1.2 Trafikolyckor
Genom kommunerna går ett antal större riksvägar och en europaväg och det är där största antalet
trafikolyckor sker. På dessa vägar transporteras även stora mängder farligt gods. Hur stora volymer
och vilken typ av farliga ämnen som transporteras finns ingen aktuell statistik på.
Genom Falköpings kommun går västra stambanan
som passerar genom Falköpings, Stenstorps och
Flobys tätorter. Jönköpingsbanan ansluter i Falköping
till västra stambanan. En olycka på någon av dessa
järnvägar skulle innebära stora problem oavsett om
det är persontransport eller godstransport. Inte heller
på järnväg finns någon aktuell statistik om hur stora
mängder farligt gods som transporteras. Den senaste
statistiken togs fram 2006 av dåvarande
Räddningsverket gällande väg och järnväg. Det är
oklart om denna statistik fortfarande är relevant.
I utkanten av Falköpings tätort ligger en mindre
flygplats som idag främst trafikeras av mindre
privatflyg. Bedömningen är att risken för en större
flygolycka är mycket liten.

Bildtext: Av kartan framgår det större
vägnätet inom SMS-kommunerna med
riksvägar och europaväg.

4.1.3 Farlig verksamhet
Inom området finns en livsmedelsindustri, en industri för isoleringsmaterial och fyra stycken
bergtäkter som är klassade enligt den lägre kravnivån i Sevesodirektivet. Dafgård som ligger i Källby
har en större mängd ammoniak i sina kylanläggningar och gasol för tillagning av livsmedel. Det finns
även andra brandfarliga varor inom området. Paroc i Hällekis hanterar flytande naturgas och syrgas
samt en del andra kemikalier i mindre mängder. Scan i Skara är fortfarande klassade enligt LSO 2 kap
4§ som farlig verksamhet. Scan håller på att trappa ner sin verksamhet men man hanterar fortfarande
både ammoniak, gasol och annan brandfarlig vara.
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4.1.4 Större industrier
Det finns ett antal större trävaruindustrier i kommunerna med de problem som en större brand skulle
innebära, med höglager, stora rumsvolymer, spånlager och stora mängder trävaror. Som exempel kan
nämnas Kinnarps, Gyllensvaans, Nobia (Marbodal), Fonus och Fredahls.
I Tidaholm finns Swedish Match och i Floby finns Automotive Components Floby AB (Volvo). På
Swedish Match har mängden farliga kemikalier minskat de senaste åren och lagras numera endast i
begränsade mängder men där finns stora volymer av färdiga tändstickor.
Jula centrallager är beläget i utkanten av Skara och är en av Sveriges största lagerbyggnader. På lagret
hanteras stora mängder brännbara produkter och stora mängder brandfarliga varor. På objektet är det
långa inträngningsvägar och själva storleken på byggnaden utgör ett bekymmer vid en brand.
Arla beläget i Götene hanterar brandfarlig vara, ammoniak och kemikalier. På objektet finns även ett
stort höglager.
IAC beläget i Skara är en plastindustri som hanterar brandfarlig vara och organiska peroxider vilket i
princip är som ett sprängämne.
Unique Pyrotechnic beläget i Brännebrona utanför Götene är ingen stor industri men hanterar stor
mängd explosiv vara i form av pyroteknik.
Samtliga av dessa industrier bedriver att bra systematiskt brandskyddsarbete. SMS har också ett bra
samarbete med de större industrierna och har gjort insatsplanering på dessa.

4.1.5 Naturolyckor
Vänern i Götene kommun medför en stor risk för översvämningar utmed hela kuststräckan. Genom
Tidaholms kommun och tätorten passerar ån Tidan och därmed finns en risk för översvämning i
tätorten om Tidan stiger. I tätorten ligger att antal fastigheter samt Swedish Match längs Tidans strand
som kan hotas vid höga vattenflöden. Ån Vamman som rinner genom tätorten kan också hota ett antal
fastigheter om den stiger. I Falköpings kommun rinner ett antal åar men risken för översvämning är
mindre än i Tidaholm, Pösan kan hota delar av Stenstorp. Lidan rinner i de västra delarna och kan
översvämma vid Trävattna. Genom Skara tätort rinner ån Drysan med översvämningsrisk i delar av sin
sträckning genom tätorten. Falköpings tätort kan få problem vid kraftiga skyfall då stora mängder
vatten rinner ner från Mösseberg.
Vanliga bränder på vårkanten är gräsbränder som
oftast är begränsade i omfattning. Brand i
skogsmark med större omfattning är ovanliga. I
kommunerna finns flera skogsområden, bland
annat Hökensåsområdet i Tidaholm där markens
beskaffenhet gör att risken för skogsbrand i
området är stor. Den senaste större skogsbranden
inträffade 2008.
Även stormar kan orsaka stora problem med
nedfallna träd eller att tak eller liknande blåser
ner.
Bildtext: Av kartan framgår tydligt att
Hökensås är det område som har störst
sammanhängande skogsyta och har även den
marktyp som är störst skogsbrandsbenägen.
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Främst i Tidaholm har man drabbats av stora mängder snö från en så kallade snökanon, dessa bildas
över Vättern vid speciell väderomständighet.

4.1.6 Vindkraft
I kommunerna finns ett stort antal vindkraftverk. Expansionen har varit stor de senaste åren och
planering finns för fler. Sannolikheten att en olycka ska ske med personer i tornen bedöms inte särskilt
stor. Ett bekymmer är att höjden på kraftverken ökar och ny utrustning är då nödvändig för att klara
höjderna. Övningar och utbildningar genomförs för att klara detta.

4.1.7 Kulturhistoriska byggnader
I kommunerna finns ett flertal kulturhistoriskt intressanta byggnader, till exempel äldre kyrkor såsom
Skara domkyrka, Varnhems klosterkyrka, Husaby kyrka och Kungslena kyrka samt Mössebergs kurort
och träbebyggelse i tätorternas centrum.

4.1.8 Sociala risker
Det finns tydliga kopplingar mellan delaktighet, inflytande och hälsa. När individer och grupper får
möjlighet att påverka sina egna livsvillkor och utvecklingen av samhället i stort, uppstår en känsla av
medskapande som bidrar till meningsfullhet. Meningsfullhet leder till ”innanförskap” vilket är
avgörande för att skapa ett gott liv.
Alla medborgare ska känna delaktighet, ha inflytande i samhället och ha resurser att styra över
ekonomi, arbete, bostad, utbildning, kultur, rekreation, hälsa, trygghet och sociala nätverk.
Social hållbarhet ska ge alla invånare lika möjligheter till en god livsmiljö genom att bryta
segregationen mellan människor. Ett samhälle med öppna och toleranta invånare möjliggör nya möten
mellan individer med skilda bakgrunder, erfarenheter och referensramar som är nödvändiga för
samhällsutvecklingen. Mångfald i befolkningen skapar en god samhällsutveckling och ekonomisk
tillväxt. Social tillit och delaktighet är förutsättningen för en levande demokrati.
Sociala risker kan uppstå ur sociala problem som finns i samhället. Det kan till exempel vara ökade
samhällsklyftor, arbetslöshet, avsaknad av utbildning och avsaknad av goda förebilder. Detta i sin tur
kan leda till social oro.
För att arbeta effektivt med sociala risker krävs en utveckling av samverkan med externa aktörer på
olika nivåer, till exempel Västra Götalandsregionen och berörda myndigheter men även utveckling av
nya former av samverkan på lokal nivå inom kommunen såväl som med civilsamhället.

4.1.9 Vårdanläggningar
Falköpings sjukhus är beläget på kanten av Mösseberg. På sjukhuset finns både dagvård och
slutenvård. Sjukhuset består av flera huskroppar som delvis är förbundna med varandra via kulvertar.
Sjukhuset har ett heltäckande automatisk brandlarm och har delvis sprinkler. På området finns en
byggnad med rättspsykiatrisk vård med låsta avdelningar som kan innebära problem vid brand.
Kriminalvården har anläggningar i Tidaholm och Falköping. Anstalten i Tidaholm är ett av de högst
säkerhetsklassade fängelserna i Sverige. Räddningstjänsten genomför regelbundna övningar på grund
av de speciella svårigheter som finns med tillträde med mera på anstalten. Krav har ställts i samband
med tillsyn för att öka brandsäkerheten vilket bland annat lett till ökad bemanning nattetid.
Anläggningar för kriminalvård finns även i Gudhem utanför Falköping.

4.1.10 Logistik Center Skaraborg
I norra delarna av Falköpings tätort är Logistik Center Skaraborg beläget. Området har tillkommit för
att lättare kunna lasta om från järnväg till väg och tvärtom. Falköpings kommun är ägare och ansvarig
för järnvägsspåren. I dagsläget finns två stora virkesterminaler och Jula har en stor containerterminal
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där gods lastas om från järnväg till lastbil för att sedan transporteras till deras centrallager i Skara. På
området ligger även ett fjärrvärmeverk. Inget farligt gods eller annan farlig verksamhet finns på
området. Den största risken på området bedöms vara antingen ras av virke eller att en container välter
ner på en person. Brand på fjärrvärmeverket eller i flisdepå är ytterligare risker. Området är i ett
expansivt läge och håller på att byggas ut.

4.1.11 Slutsatser
Kommunerna präglas till stor del av offentlig verksamhet, äldre träbebyggelse i de centrala delarna,
publika lokaler, mindre och medelstora industrier. Ett antal större industrier och lantbruk med stora
djurbesättningar finns. Vårdanläggningar, publika lokaler, olika typer av skolor och industrier ställer
stora krav på räddningstjänsten både operativt och förebyggande. Bostadsbränder är den vanligaste
insatsen för brand i byggnad. Av bränderna är det just bostadsbränder som genererar den största
ekonomiska risken och är en betydande risk för liv och hälsa. Information och utbildning till
allmänheten för att hindra att bränder uppstår och att självständigt kunna agera rätt vid brandtillbud är
viktiga uppgifter för SMS. En särskild satsning behöver göras på landsbygden där nästan alla
dödsbränder skett.
Kommunerna korsas av transportleder och trafikolyckor är den dominerande risken för människors liv
och hälsa. Farligt godstransporter på vägar och järnvägar genom kommunerna medför risk för olyckor
med allvarliga konsekvenser för människor och miljö.
I kommunerna finns Vänern, ett mindre antal sjöar och vattendrag samt ett antal badanläggningar där
drunkning utgör en risk för liv och hälsa.
Utöver de olyckor som inträffar mer eller mindre frekvent finns de storskaliga olyckorna och kriserna.
Dessa inträffar dock sällan men kan få omfattande konsekvenser för samhället när det sker.
Följande sju händelsetyper har identifierats, som bedöms kunna medföra allvarliga konsekvenser:
 Naturhändelser, så som skogsbrand, snö och isstorm, storm och översvämning.
 Olyckor på väg eller järnväg med persontransporter.
 Olyckor med farligt godstransporter på väg eller järnväg.
 Bränder i större industrier
 Bränder i större publika lokaler.
 Bränder i kulturhistoriska byggnader.
 Olyckor och andra händelser orsakade av social oro.
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4.2 Brand i Byggnad
Brand eller brandtillbud i byggnad 1000 inv.
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Diagram 1 Brand eller brandtillbud i byggnad under 10 år. (IDA)

När man ser diagrammet ovan ser det ut som om det är stora skillnader mellan kommunerna och
mellan åren. 2017-2018 sjönk brand i byggnad men 2019 vände det uppåt igen för att åter sjunka något
i Götene och Tidaholm 2020 (2020 saknas i diagrammet). Jämför man SMS med kommungrupp och
riket ser man att olyckstypen sjunker snabbare än kommungrupperna och riket:

Trend brand i byggnad 2010-2019
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2018

2019

Linjär (Riket)

Diagram 2 Trend brand i byggnad jämför med liknande kommuner och riket.

För Skara och Götene som enskilda kommuner är trenden fallande men den är stigande i Falköping
och Tidaholm.
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Trend brand i byggnad 2011-2020, 1000 inv
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Diagram 3 Trend brand i byggnad per kommun. 2020 hämtat från Daedalos.

Jämför man respektive kommun med kommungrupp och riket ser man att både Falköping och
Tidaholm började på väldigt låga nivåer 2011 vilket påverkar lutningen på trendlinjerna. 2016
ändrades händelserapporten och då märks en markant uppgång i brand i byggnad om man jämför 2015
med 2016, både för Falköping (47%) och Tidaholm (127% 2017 jämfört med 48% 2016). Denna
ökning finns även i Götene (59%) men inte i Skara som istället har en minskning med 66%. Ett
medelvärde för de senaste 11 åren visar dock att Falköping och Skara 2020 ligger över medelvärdet
medan Götene och Tidaholm ligger under medelvärdet. Även SMS ligger något över medelvärdet
2020.
Om man i stället tittar på de 4 senaste åren, efter att SMS bildades ligger Falköping och Skara över
medelvärdet 2020.
Kommun
Falköping
Götene
Skara
Tidaholm
SMS

Värde
2020
1,29
1,36
1,07
1,33
1,26

Medelvärde
11 år
1,08
1,42
1,30
1,37
1,24

Medelvärde
4 år
1,21
1,19
1,11
1,44
1,22

År
2020
2014
2013
2019
2013

Högst
Värde
1,29
1,83
2,05
1,95
1,44

År
2014
2017
2016
2015
2015

Lägst
Värde
0,9
0,68
0,79
0,79
0,93

Tabell 1 Antal inträffade bränder i byggnad per 1000 invånare. (IDA 2010-2019, Daedalos 2020)

Tidaholm hade ett extremår 2019 då kommunen låg 47 % över medelvärdet senaste 11 åren. 2020
ligger det på samma nivå som 2018.
Jämför man kommunernas medelvärde under 10 år (IDA 2010-2019) med kommungrupper och riket
ser man att samtliga kommuner ligger under kommungrupp C7:s värden men bara Falköping kommer
ner på nivåer liknande C6 och riket.
Slutsats: värdena varierar en hel del på grund av att det statistiska urvalet är litet. Dock får
utvecklingen i Tidaholm och i viss mån i Falköping följas.
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Tittar man vidare på bränder i bostäder kan man se att bränderna framförallt sker i bostäder:
Kommun
Falköping
Götene
Skara
Tidaholm
SMS

Bostad
66 %
52 %
69 %
61 %
63 %

Tabell 2 Andel bränder i bostäder (Daedalos 2017-2010).

Resterande bränder i byggnader förekommer framförallt i industri men Falköping har även en del
bränder i Skola/förskola där Falköping står för tio av periodens totalt 16 bränder. Många av
Falköpings bränder var anlagda på en och samma förskola.

Bränder i andra byggnader än
bostad, Falköping

Bränder i andra byggnader än
bostäder, Götene
10
8
6
4
2
0

10
8
6
4
2
0

2017

2018

2019

2020

2017

Bränder i andra byggnader
än bostäder, Skara
10
8
6
4
2
0

2018

2019

2020

Bränder i andra byggnader
än bostäder, Tidaholm
10
8
6
4
2
0

2017

2018

2019

2017

2020

Diagram 4 Bränder i andra byggnader än bostäder 2017-2020 (Daedalos).

Orsaker i annan byggnad än bostad har ej undersökts.
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2018

2019

2020

Bostadsbränderna fördelar sig i huvudsak mellan villa och flerbostadshus eftersom de är de vanligast
förekommande:

Falköping, fördelning brand
eller brandtillbud i bostadstyp

Götene, fördelning brand eller
brandtillbud i bostadstyp
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9%
47%

47%

51%

44%
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Flerbostadshus

Rad-par, kedjehus

Flerbostadshus

Rad-par, kedjehus

Villa

Fritidshus

Villa

Fritidshus

Skara, fördelning brand eller
brandtillbud i bostadstyp

Tidaholm, fördelning brand
eller brandtillbud i bostadstyp
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34%
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5%

3%

Flerbostadshus

Rad-par, kedjehus

Flerbostadshus

Rad-par, kedjehus

Villa

Fritidshus

Villa

Fritidshus

Diagram 5 Fördelning av bränder i bostäder 2017-2020 (Daedalos).
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Det vanligaste startutrymmet i både flerbostadshus och villa är kök:

Startutrymme flerbostadshus
2017-2020, SMS

Starutrymme villa 2017-2020,
SMS

(antal = 110)

(antal = 112)

4%

4%

11%
4%
4%

4%

6%

54%

16% 23%
17%

11%

6%
12%

11%

Kök

Vardagsrum

Trapphus

Byggnadens utsida

Sovrum

Toalett

Tvättstuga

Övriga utrymmen

13%

Kök
Skorsten/rökkanal
Pannrum
Sovrum

Byggnadens utsida
Vardagsrum
Källare
Övriga utrymmen

Diagram 6 Startutrymme i flerbostadshus och villa 2017-2020 (Daedalos).

Även i behovsprövat särskilt boende är kök dominerande men här är sovrum det näst vanligaste
startutrymmet.

Starutrymme Särskilt behovsprövat boende 2017-2020, SMS
(antal = 21)

5%

5%

5% 5%

33%

5%
9%
14%

Kök

Sovrum

Vardagsrum

Toalett

19%

Elrum

Hall

Diagram 7 Startutrymme i särskild boende 2017-2020 (Daedalos).
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Matsal

Tvättstuga

Byggnadens utsida

Den vanligaste orsaken till att det brinner i bostäder är oavsiktlig handling. Däremot är anlagd brand
betydligt vanligare i Särskilda boenden och utrustningsfel vanligare i villa. Notera dock att det endast
är 21 bränder i särskilda boenden.

Procentuell fördelning orsak
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Flerbostadshus (110 st.)
Med avsikt

Villa (112 st.)

Utan avsikt

Utrustningsfel

SÄBO (21 st.)
Okänd

Naturfenomen

Diagram 8 Antändningsorsak i respektive bostad 2017-2020 (Daedalos).

Under perioden 2010-2019 inträffade 16 dödsbränder med totalt 24 avlidna. Vid ett tillfälle omkom 6
personer vid en brand i ett fritidshus i Tidaholm och vid ett annat tillfälle mördades två personer och
mördaren försökte undanröja bevis genom att anlägga en brand. En person är dömd för dådet.

Antal dödsbränder 2010-2020
7
6
5
4
3
2
1
0
2010

2011

2012

2013

Falköping

2014

2015

Götene

2016
Skara

2017

2018

2019

2020

Tidaholm

Diagram 9 Antal Dödsbränder 2010-2020. (IDA 2010-2015 kvalitetssäkrad statistik, 2016-2020 preliminär statistik).
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Antal döda i bränder 2010-2020
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Skara
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Tidaholm

Diagram 10 Antal döda i bränder 2010-2020. (IDA 2010-2015 kvalitetssäkrad statistik, 2016-2020 preliminär statistik)

I tabellen nedan visas statistik över dödsbränderna med och utan ovan nämnda bränder
Undantaget
Ingen brand
undantagen

Mordbranden
2 avlidna

Branden 6
avlidna

Båda
bränderna

Avlidna i bränder

24

22

18

16

Avlidna barn och ungdomar (0-17 år)

2 (8,3%)

2 (9,1%)

0 (0%)

0 (0%)

Avlidna i arbetsför ålder 18-64 år

10 (41,7%)

10 (45,5%)

6 (33,3%)

6 (37,5%)

Avlidna över 65 år

12 (50%)

10 (45,5%)

12 (66,7%)

10 (62,5%)

Avlidna i Särskilt boende*

2 (8,3%)

2( 9,1%)

2( 11,1%)

2 (12,5%)

Avlidna i Fritidshus

8 (33%)

6 (27,3%)

2 (11,1%)

0 (0%)

Avlidna i Flerbostadshus

4 (16,7%)

4 (18,2%)

4 (22,2%)

4 (25%)

Avlidna i Villa

12 (50%)

12 (54,5%)

12 (66,7%)

12 (75%)

Avlidna i sovrum

6 (25%)

6 (27,3%)

6 (33,3%)

6 (37,5%)

Avlidna i okänt rum

7 (29,2%)

5 (22,7%)

7 (38,9%)

5 (31,3%)

Alla bränder - Plats där den avlidne hittades: sovrum 6, kök 2, hall 6, vardagsrum 3, okänt 7
Avliden med rökning/cigarett som
brandorsak

3 (12,5%)

3 (13,6%)

3 (16,7%)

3 (18,8%)

10 (45,5%)

12 (66,7%)

10 (62,5%)

Avlidna i sovrum med orsak rökning 3 av 6 (50%)
Avliden med okänd brandorsak

12 (50%)

Alla bränder - Brandorsak: Levande ljus 1, Värmeöverföring 6, Utrustningsfel 2, Rökning 3, Okänd 12
Bränder med fler än en avliden

4 (16%)

3 (20%)

3 (20%)

2 (14,3%)

Genomsnitt antalet avlidna per brand

1,5

1,47

1,2

1,14

Avlidna utanför ort med
räddningsstyrka

18 (75%)

16 (72,7%)

12 (66,7%)

9 (64,2%)

*Särskilt boende är en delmängd av villa, flerbostadshus och fritidshus.
Tabell 3 Statistik över avlidna i bränder (IDA 2010-2015 kvalitetssäkrad statistik, 2016-2020 preliminär statistik samt
Daedalos 2010-2020).
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4.3 Brand utomhus
Falköping

Götene

19%
29%

31%

37%
5%
16%

9%

2%
22%

5%

21%

4%

Brand i skog och terräng, per 1000 invånare

Brand i personbil, per 1000 inv

Brand i soptunna/papperskorg, per 1000 inv

Brand i fordon, ej personbil, per 1000 inv

Brand i container, per 1000 inv

Brand i annat eller uppgift saknas, per 1000 inv

Skara

Tidaholm

19%

25%

34%

3%
6%

6%

10%

21%

5%
20%

28%

23%

Diagram 11 Brand utomhus per kommun. (IDA 2010-2019)

Falköping och Tidaholm har en större andel bränder i containrar men en mindre del ”annat eller ej
angivet” vilket kan antyda att vissa av dessa har registrerats på ett bättre sätt under de övriga
rubrikerna.
Skara har en betydligt högre andel brand i fordon än de övriga kommunerna och trots att det på senare
år minskat ligger Skara fortfarande högt.
Trots att både Götene och Tidaholm har stora rekreationsområden i Kinnekulle och Hökensås ses
ingen större andel i Tidaholm som skulle tyda på att camping/friluftsliv skulle innebära ökad risk för
brand i skog och terräng. Götene kommun ligger däremot ca 30% över de övriga kommunerna.
Jämför man med riket och kommungrupperna framträder det att SMS har färre bränder i Skog och
terräng men fler containerbränder. Dessutom har SMS fler bränder i personbil än jämförbara
kommungrupper:
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SMS

C6

21%
31%

31%

31%

4%
12%
8%

7%
24%

7%

4%

20%

Brand i skog och terräng, per 1000 invånare

Brand i personbil, per 1000 inv

Brand i soptunna/papperskorg, per 1000 inv

Brand i fordon, ej personbil, per 1000 inv

Brand i container, per 1000 inv

Brand i annat eller uppgift saknas, per 1000 inv

C7

Riket

32%

28%

29%

36%

5%

7%

6%

8%
18%

5%

23%

3%

Diagram 12 Brand utomhus per SMS mot jämförande kommungrupp och riket. (IDA 2010-2019)
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Trenderna för brand utomhus ser ut enligt tabellen nedan:
Kommun

Skog,
terräng

Soptunna,
Container
papperskorg

Personbil Annat
fordon

Annat/uppg.
saknas

Falköping
Götene
Skara
Tidaholm
Tabell 4 Trender för bränder utomhus (IDA 2010-2019)

Brand i skog och
terräng
Brand i soptunna/
papperskorg
Brand i container
Brand i personbil
Brand i fordon, ej
personbil
Brand i annat eller
uppgift saknas

Falköping

Götene

Skara

Tidaholm

Kraftigt ökande

Kraftigt ökande

Kraftigt ökande

Kraftigt ökande

Neutral
Kraftigt ökande
Kraftigt ökande

Minskande
Neutral
Ökande

Minskande
Minskande
Minskande

Neutral
Ökande
Kraftigt minskande

Neutral

Minskande

Neutral

Ökande

Kraftigt ökande

Kraftigt minskande

Minskande

Ökande

Tabell 5 Trender för bränder utomhus (IDA 2010-2019)

Noteras kan att samtliga kommuner visar en ökning av brand i skog och terräng, en fördubbling de
senaste åren jämfört med 2010-2014. Det kan delvis förklaras med de torra somrarna de senaste åren
och är troligen en trend som kommer att hålla i sig med tanke på klimatförändringarna.
Falköping har under 10-årsperioden haft 70 bränder i container. De senaste tre åren 2017-2019
inträffade 44 av dessa varav 26 st. år 2018. Detta påverkar givetvis trendkurvan kraftigt. 2020
inträffade 6 bränder i container, 1 i soptunna och 2 i papperskorg. Däremot ökade annat och ej angivet
kraftigt.
I Götene och Skara har antalet ”annat och ej angivet” minskat. Kvalitetsgranskning av
händelserapporten och ett mindre antal befäl som skriver händelserapporter tros ligga bakom detta.
Analys: Vidtagna åtgärder är bland annat EST, rondering av räddningstjänstpersonal på skolor och
liknande objekt och KUB hembesök.
För bränder i skog och mark har Skaraborg och Västra Götalands län valts som jämförelse eftersom
Skaraborg och Västra Götaland till sin terrängtyp mer påminner om Samhällsskydd Mellersta
Skaraborg.
Eftersom det statistiska underlaget är mycket litet känns det svårt att dra någon slutsats eller analysera
dessa bränder. Inom Samhällsskydd Mellersta Skaraborg område har det mellan 2010 och 2019
inträffat bränder enligt nedan:
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Kommun

Falköping

Götene

Skara

Tidaholm

Produktiv skogsmark
 Högsta värde (år)
 Lägsta värde (år)
Ej produktiv skogsmark
 Högsta värde (år)
 Lägsta värde (år)
Mark utan skog
 Högsta värde (år)
 Lägsta värde (år)

2
1 (*, 2017)
0 (*, 2019)
13
3 (*, 2017)
0 (*, 2015)
68
14 (2017)
0 (2015

8
2 (*, 2017)
0 (*, 2019)
11
2 (*, 2018)
0 (*, 2016)
36
8 (2019)
1 (2014)

5
1 (*, 2019)
0 (*, 2015)
15
4 (2014)
0 (*, 2015)
33
9 (2017)
0 (2014)

12
3 (*, 2019)
0 (*, 2015)
5
4 (2018)
0 (*, 2017)
23
4 (2019)
0 (*, 2014)

Tabell 6 Variationer i det statistiska underlaget för brand i Skog och mark. (IDA 2010-2019)

Tittar man på brandorsaken får man ungefär samma statistiska underlag.

Barns lek med eld

Heta Arbeten

Fel i utrustning

Grillning eller lägereld

Annan eldning

Rökning

Fyrverkeri eller pyroteknik

Blixt-nedslag

Tåg-bromsning

Övriga Gnistor

Självantändning

Återantändning

Annan

Okänd

Produktiv
Skogsmark
Annan
trädbevuxen
mark
Mark utan
träd

Avsiktlig brand

SMS

3

0

0

0

2

2

1

0

4

0

1

0

1

2

11

5

0

0

2

1

8

0

0

4

0

0

0

0

1

23

29

1

1

7

2

46

1

3

4

4

4

4

3

12 39

Tabell 7 5Brandorsak i Skog och mark. (IDA 2010-2019)

Jämför man med de vanligaste brandorsakerna i skog och mark mellan Skaraborg (undantaget SMS)
och Västra Götaland (inklusive SMS) ser de vanligaste orsakerna ut enligt tabellen nedan. Vanligaste
orsaken är okänd och den står för mellan 67 och 81% av orsakerna. Näst vanligast i produktiv
Skogsmark var blixtnedslag som stod för mellan 12 och 15%.

SMS
Skaraborg
Västra
Götaland

Produktiv Skogsmark
1:a
2:a
3:e
BlixtAvsiktlig
Okänd nedslag brand
BlixtGrillning/
Okänd nedslag lägereld
BlixtAnnan
Okänd nedslag eldning

Annan trädbevuxen mark
1:a
2:a
3:e
Annan
Avsiktlig
Okänd eldning
brand
Annan
Grillning/
Okänd eldning
lägereld
Avsiktlig
Annan
Okänd brand
eldning

Mark utan träd
1:a
2:a
3:e
Annan
Avsiktlig
Okänd eldning brand
Annan
Avsiktlig
Okänd eldning brand
Avsiktlig Annan
Okänd brand
eldning

Tabell 8 Vanligaste brandorsakerna i Skog och mark, jämförelse. (IDA 2010-2019)

Det statistiska underlaget är väldigt litet och det går inte att dra några slutsatser ifrån det.
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4.4. Trafikolycka
Trafikolyckor per 1000 invånare under 10 år
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
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2012

Falköping

2013
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Götene

2015

2016

Skara

2017

2018

Tidaholm

2019

SMS

Diagram 13 Trafikolyckor per kommun och 1000 invånare under 2010-2019. (IDA)

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg har en svag stigande trend där en minskning på senare år i Skara
har motverkat trenden. Samtidigt har Götenes olyckor ökat 2019, vilket i stort sett tar ut varandra.
Jämfört med C6, C7 och Skaraborg konstateras att utvecklingen inom Samhällsskydd Mellersta
Skaraborg och Skaraborg, där Samhällsskydd Mellersta Skaraborg ingår med ca 30 %, ligger nästan
parallella med en lite större ökning för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg.

Trafikolyckor under 10 år, 1000 invånare
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
2010

2011

2012
SMS

2013
C6

2014
C7

2015

2016
Skaraborg

2017

2018

2019

Riket

Diagram 14 Trafikolyckor per jämförelsegrupp och Samhällsskydd Mellersta Skaraborg, per 1000 invånare under 20102019. (IDA)

Trendkurvorna visar samma sak, en ökning för samtliga jämförelseområden men Samhällsskydd
Mellersta Skaraborg ökar mindre än C6 och C7 men mer än Skaraborg. Samhällsskydd Mellersta
Skaraborg följer i stort sett riket.

21

Linjär (Falköping)

Linjär (Götene)

Linjär (SMS)

Linjär (C6)

Linjär (Skara)

Linjär (Tidaholm)

Linjär (C7)
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Linjär (SMS)
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2013

2012
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2
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2
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3
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3
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Trend trafikolyckor per 1000
invånare, 10 år

Trend trafikolyckor per 1000
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Linjär (Riket)

Diagram 15 Trenden för trafikolyckor per jämförelsegrupp och Samhällsskydd Mellersta Skaraborg, per 1000 invånare
under 2010-2019. (IDA)

Tittar man på SMS insatsstatistik så är det Skara och Götene som höjer medelvärdet för SMS. För att
titta närmare på detta har Götene och Skara studerats vidare.

4.4.1 Trafikolyckor i Götene kommun
Vilka trafikelement är då inblandade i olyckorna? Observera att en olycka kan innehålla flera
trafikelement, tex EN kollision mellan TVÅ personbilar genererar EN trafikolycka med TVÅ
inblandade trafikelement.

Fördelning de vanligaste inblandade
trafikelementen, Götene kommun
(Fler trafikelement per olycka är möjligt)
70
60
50
40
30
20
10
0
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Personbil
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Lastbil

2015
Djur

2016
Moped

2017

2018

2019

Annat

Diagram 16 Trafikolyckor, inblandade trafikelement, Götene kommun, antal under 2010-2019. (IDA)
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Som synes är det framförallt personbilar som är inblandade i trafikolyckor. Hur stort bidrag de ger
visas nedan. Diagrammet visar det största bidraget en kategori gjort under 10-årsperioden tillsammans
med lägsta bidraget och medelvärdet. Nollvärden finns för allt utom personbil och lastbil.

Trafikelementens bidrag till totalen i % 20102019, Götene kommun
100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%

Högsta bidrag

Medel

Lägsta bidrag

Diagram 17 Trafikolyckor, trafikelementens bidrag till totalen, antal trafikelement, Götene kommun, 2010-2019 (IDA)

Endast fyra trafikelement uppnår någon gång under 2010-2019 ett 10-procentigt bidrag till totalen,
personbil, lastbil, djur och moped. Trafikelementet personbil har som minst bidragit med 55% men var
sker olyckorna? Statistik för händelser med inblandade personbilar och lastbilar för de tre senaste åren
är hämtad ur verksamhetssystemet Daedalos:

Personbil och lastbil inblandade i olyckor
uppdelat på vägavsnitt, Götene kommun

E20 norr
Götene

E20 söder
Götene

44 till Källby 44 efter Källby Till Hällekis
2018

2019

Lastbil

Personbil

Lastbil

Personbil

Lastbil

Personbil

Lastbil

Personbil

Lastbil

Personbil

Lastbil

Personbil

16
14
12
10
8
6
4
2
0

Tätorter

2020

Diagram 18 Trafikolyckor, inblandade trafikelement per vägavsnitt, antal trafikelement, Götene kommun, 2010-2019. (IDA)
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4.4.2 Trafikolyckor Skara kommun

Fördelning de vanligaste inblandade
trafikelementen, Skara kommun
(Fler trafikelement per olycka är möjligt)
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Diagram 19 Trafikolyckor, inblandade trafikelement, Skara kommun, antal under 2010-2019. (IDA)

Trafikelementens bidrag till totalen i % 20102019, Skara kommun
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Diagram 20 Trafikolyckor, trafikelementens bidrag till totalen, antal trafikelement, Skara kommun, 2010-2019. (IDA)

Även i Skara är det endast 4 trafikelement som någon gång under 2010-2019 uppnår ett 10-procentigt
bidrag till totalen och de är samma som för Götene, personbil, lastbil, djur och moped. Trafikelementet
personbil har som minst bidragit med 69%.
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Personbil och lastbil inblandade i olyckor
uppdelat på vägavsnitt Skara kommun

Lastbil

Personbil

Lastbil

Personbil

Lastbil

Personbil

Lastbil

Personbil

Lastbil

Personbil

Lastbil

Personbil

Lastbil

Personbil

Lastbil

Personbil

Lastbil

Personbil

14
12
10
8
6
4
2
0

E20 norr E20 mot
E20
49 mot 49 Axvall49
49 mot 184 mot tätort
Skara
Ardala söder om Axvall Varhem Varhem - Lidköping Falköping
Ardala
Skövde
2018

2019

2020

Diagram 21 Trafikolyckor, inblandade trafikelement per vägavsnitt, antal trafikelement, Skara kommun, 2010-2019. (IDA)

Under år 2020 har Axevalla travbana och Skara Sommarland i Axvall varit stängt. Väg 49 som
trafikeras till dessa har därför haft betydligt mindre trafik under året. Även E20 som matar väg 49 från
norr har haft lägre trafik. Dessutom påbörjades ett vägarbete på E20 i februari 2020, där sträckan
mellan Skara och Götene som inte varit motorväg byggs om till mötesseparerad 1-1/2-2 – väg. Lägre
hastigheter och andra vägval för genomfartstrafik har troligtvis påverkat dels trafiktätheten men också
olycksfrekvensen. Detta går dock inte att verifiera med statistik över trafikolyckor ifrån IDA. Den
enda kraftiga minskningen som kan påvisas är vägavsnittet mellan Skara och Axvall där antalet
inblandade trafikelement varierar mellan 2018 (6), 2019 (12), och 2020 (2). För E20 norr om Skara
ligger antalet relativ konstant (6, 2, 4) medan E20 söder om Götene visar en liten minskning 2020,
dock ej jämfört med 2018 (1, 13, 7). I övrigt visar samtliga vägar ungefär samma värden, eller i alla
fall inte någon säkerställd ändring.

Olycksfördelning per månad %
16,0%
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
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Falköping
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Götene
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Skara
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Tidaholm

Okt
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SMS

Diagram 22 Trafikolyckor, olycksfördelning per månad per kommun, 2010-2019. (IDA)

Olycksfördelningen över månaderna följer mönstret med väglag och mörkerkörning. De månader då
det är sämst väglag, d.v.s. snö och/eller halka dominerar. December avviker, troligtvis på grund av att
det är mindre trafik under de mörka timmarna (till och från jobbet) och istället körning under ljusa
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timmar i samband med jul- och nyårshelgerna. Juli har också höga värden och det kan bero på den
ökade semestertrafiken genom området på E20, antingen genomfart eller vidare till väg 49 och
Axevalla travbana och Skara Sommarland.

4.4.3 Veckodag för olyckor

Procentuell fördelning trafikolyckor per veckodag
2015-2019, SMS
20,0%
18,0%
16,0%
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

Diagram 23 Trafikolyckor fördelning per veckodag, SMS, 2010-2019 (IDA)

Varför det sker fler olyckor på måndagar kan vara att det är mer stress till arbetet. Samtidigt kan
torsdagens och fredagen högre värden möjligen förklaras med att fler gör inköp till helgen dessa dagar
och att det därför är trafik under en längre period dessa dagar. Varför olyckorna sjunker på onsdagar
kan inte förklaras.

4.4.4. Tid på dygnet

Procentuell fördelning trafikolyckor per timma
2015-2019, SMS

00-01
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06-07
07-08
08-09
09-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-00

10,0%
9,0%
8,0%
7,0%
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5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%

SMS
Diagram 24 Trafikolyckors fördelning över dygnet, SMS 2010-2019. (IDA)

Trafiktätheten är som högst vid pendling till och från arbetet och det är vid dessa tider som flest
olyckor sker. Normala arbetsdagar minskar trafiken senare på kvällen men kvällstrafik på fredagar och
lördagar bidrar troligen till att de ligger högre än mitt på dagen.
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4.4.5 Gör räddningstjänsten nytta vid trafikolyckor?
Är det så att trafikolyckorna ökat eller gör förekomsten av mobiltelefoner och andra enkla sätt att
larma räddningstjänst, att räddningstjänst blir larmade till olyckor som räddningstjänsten tidigare inte
blev larmade till? 2017 gjordes en analys av trafikolyckor dit räddningstjänst blivit larmad. Gjorde
räddningstjänsten någon nytta där? I denna riskanalys har trafikolyckor ännu en gång analyserats med
utgångspunkten för om räddningstjänsten egentligen gjorde någon nytta på olycksplatsen.

Jämförelse avgörande betydelse vid trafikolyckor,
2016, 2020, Daedalos
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60%
40%
20%
0%
Falköping Falköping Götene
2016
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Avgörande betydelse

Skara
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Tidaholm Tidaholm
2016
2020

Ej avgörande betydelse

Diagram 25 Andel trafikolyckor där räddningstjänst gjort någon nytta, per kommun, 2016, 2020 (Daedalos).

Nyttan har minskat i samtliga kommuner förutom Falköping där den ökat något. Mest markant
förändring syns i Götene kommun där nyttotalet gått ner från ca 69% till 48%. 2017 drogs slutsatsen
att SMS gjorde mer nytta i Götene för att det är enda kommunen inom SMS område som saknar
ambulansstation och därmed fick vårda drabbade i väntan på att ambulans skulle anlända. Nu år 2020
dras istället slutsatsen att införandet av heltidsstyrka i Götene istället för RIB-styrka har gjort att det
blivit en mer likriktad bedömning vid ifyllandet av händelserapporten. Detta skulle kunna förklara
förändringen i Skara också där det förut var RIB-styrka på kvällar, nätter och helger.
Förändringen kan också bero på att en ny version av händelserapporten infördes 2016/2017 samt att
analysen gjorts på ett annat sätt.
Avgörande betydelse definieras där räddningstjänsten har kompetens eller utrustning som andra
medtrafikanter inte förvänts ha:






Avspärrning av väg där fordon med mera utgör risk för olycka men ej där SMS spärrat av
olycksplatsen för egen säkerhet.
Trafikdirigering men inte där det skett för att SMS säkrat olycksplatsen för eget arbete.
Sanering/rensning av vägbana.
Omhändertagande av skadad.
Hjälp till ambulans med skadad.
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4.4.6 Trafikolyckor, jämförelse med andra statistikkällor
Jämförelser med STRADA

Andel trafikolyckor med personskador
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30%
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0%
2016
Falköping
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Götene
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Tidaholm

SMS

2020
Skaraborg

Diagram 26 Trafikolyckor med personskador (STRADA) jämfört med totala antalet trafikolycka som räddningstjänsten varit
larmad till (IDA 2016-2019, Daedalos 2020), andel olyckor med personskador.

I diagrammet jämförs STRADA:s ”antal olyckor med personskador” med IDA statistik 2016-2019 och
Daedalos 2020 över ”antalet trafikolyckor Räddningstjänst varit larmade till”. Tabellen visar därmed
andel trafikolyckor med personskador. För 2020 kommer övriga räddningstjänsters trafikolyckor från
deras egen statistik i Daedalos. Troligen finns det trafikolyckor med personskador dit SMS inte blivit
larmade vilket gör att andelen troligtvis är något mindre.
Dödsolyckorna i Skaraborg, enligt STRADA, under 2016-2020 uppgick till 54 st. De vanligaste
olyckstyperna var ”Möte motorfordon” (45%), ”Singel motorfordon” (22%) samt ”Korsande
motorfordon” och ”Cykel-motorfordon” med 7 % vardera.
Alkohol och drogpåverkan
Enligt STRADA misstänkte man alkoholpåverkan enligt nedanstående tabell:
Misstänkt alkoholpåverkan

Lindrig olycka
Svår olycka
Dödsolycka
Alla olyckor

Ja
97
29
6
132

Nej
835
89
16
943

Okänt
382
72
36
490

% fördelning misstänk
alkoholpåverkan
Ja
Nej
Okänt
7,4%
63,5%
29,1%
15,3%
46,8%
37,9%
10,3%
27,5%
62,1%
8,4%
60,4%
31,4%

Tabell 9 Misstänkt alkoholpåverkan vid trafikolyckor med personskador, Skaraborg. (STRADA 2016-2020)
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Dödsolyckor

Dödsolyckor, antal olyckor, STRADA
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Diagram 27 Antal dödsolyckor per kommun 2001-2020. (STRADA)

Antal avlidna i trafikolyckor, STRADA
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Diagram 28 Antal avlidna i trafikolyckor per kommun 2011-2020. (STRADA)

2 värden sticker ut, Falköping 2011 och Tidaholm 2017. Nedan listas trafikolyckorna för att se om det
finns något samband.

Falköping 2011
Datum
Antal
avlidna
1
13/3 16:29
1
19/5 13:50
4
8/7 15:07
1
10/9 13:11

Vägtyp

Trafikelement

Olyckstyp

Riksväg, ej mötesseparerad
Kvartersgata
Riksväg ej mötesseparerad
Riksväg, ej mötesseparerad

Personbil-Lastbil
Cyklist-Lastbil
Personbil-Personbil
Motorcykel-Personbil

Mötesolycka
Påkörning
Mötesolycka
Mötesolycka

Tabell 10 Dödsolyckor i Falköpings kommun 2011 (Daedalos)
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Tidaholm 2017
Datum
Antal
avlidna
2
13/3 13:36
21/2 06:42

1

Vägtyp

Trafikelement

Olyckstyp

Riksväg, ej mötesseparerad

Personbil-Motorcykel

Riksväg, ej mötesseparerad

Personbil

Omkörning
/avsvängning
Singel

Tabell 11 Dödsolyckor i Tidaholms kommun 2017 (Daedalos)

Av de sex olyckorna ovan skedde fem på ej mötesseparerad riksväg (83%). Av elva inblandade
trafikelement stod personbil för sex av dessa (55%) och motorcykel och lastbil för 2 vardera (18%)
och cykel för 9%.
Under åren stod Falköping för nästan hälften av alla dödsolyckor inom Samhällsskydd Mellersta
Skaraborg område (45%).

Andel dödsolyckor inom SMS område 2011-2020,
STRADA %

Tidaholm
19,4%
Falköping
45,2%

Skara
19,4%
Götene
16,1%

Diagram 29 Andel dödsolyckor per kommun 2011-2020 (STRADA)

Jämför man kommunerna med befolkningen som faktor och räknar med trafikolyckor per 1000
invånare erhålls en något annorlunda bild. Då sticker istället Tidaholm ut något uppåt samtidigt som
Skara sticker ut nedåt:
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Dödsolyckor per 1000 invånare 2011-2020,
STRADA %

Tidaholm
29,5%

Skara
20,2%

Falköping
26,5%

Götene
23,8%

Diagram 30 Andel dödsolyckor per kommun dividerat med befolkning 2011-2020 (STRADA, SCB)

Jämför man istället med km statlig väg där troligen de flesta dödsolyckorna sker får man följande bild:

Dödsolyckor dividerat med statlig väglängd 20112020, STRADA, NVDB

Tidaholm
22,9%

Skara
27,1%

Falköping
27,3%

Götene
22,6%

Diagram 31 Andel dödsolyckor per kommun dividerat med Statlig väglängd 2011-2020. (STRADA, NVDB)

Tabellen nedan är en sammanfattning och anger kommunens andel av totalen för SMS.
Kommun

invånare

areal
andel

Falköping
Götene
Skara
Tidaholm

42,7 %
16,9 %
24,0 %
16,4 %

43,6 %
16,7 %
18,4 %
21,4 %

45,2 %
16,1 %
19,4 %
19,4 %

dödsolyckor
/ 1000
/areal
invånare
26,5 %
24,2 %
23,8 %
26,4 %
20,2 %
28,8 %
29,5 %
20,6 %

Tabell 12 Sammanfattning dödsolyckor med olika divisorer 2011-2020. (STRADA, SCB, NVDB)
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/statlig
väglängd
27,3 %
22,6 %
27,1 %
22,9 %

Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att ingen kommun sticker ut på något sätt. Beroende på vilken
divisor som används hamnar kommunerna på en andel mellan 20 - 30% där 25% vore förväntat värde.

4.5. Olycka med farliga ämnen
4.5.1 Utsläpp av farligt ämne

Utsläpp av farligt ämne per 1000 inv 2010-2019
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Diagram 32 Utsläpp farligt ämne per 1000 invånare 2010-2019 (IDA)

Utsläpp Farligt ämne per 1000 inv 2010-2019
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Diagram 33 Utsläpp farligt ämne per 1000 invånare 2010-2019 (IDA)

En analys av händelser i Daedalos, där det från och med den ”nya” händelserapporten som kom 2016
går att utläsa om utsläpp lokalt klassas som ”Utsläpp farligt ämne” eller ”Begränsat utsläpp av
drivmedel eller olja”. Skara–Götene gick över till den nya händelserapporten 1 april 2016 och
Falköping-Tidaholm gick över till den nya händelserapporten 2017. Händelser 2016 (18 st.) med
rubriceringen ”Utsläpp farligt gods” har värderats manuellt. Detta kanske kan förklara att den
procentuella fördelningen av ”Utsläpp av farligt ämne” och ”Begränsat utsläpp av drivmedel eller
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olja” 2016 i diagrammet nedan är betydligt större än övriga år. Den grå linjen är ritad efter den högra
axeln och anger hur många procent som verkligen är Utsläpp av farligt ämne.

Fördelning mellan utsläpp farligt ämne och
begränsat läckage (Daedalos)
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Diagram 34 Utsläpp farligt ämne uppdelat på -mindre läckage av drivmedel/olja och -utsläpp farligt ämne, 2016-2020.
(Daedalos)

Sedan 2017 har det varit mellan 2 och 4 olyckor/år med farligt ämne (ej sanering):
Datum

Händelse

ämne

2020-1114
2020-1024

Utsläpp till
golvbrunn
Utsläpp industri

Bensin

2019-1226
2019-0516
2018-1115
2018-0711
2018-0605
2018-0215
2017-1024
2017-1018
2017-0904

Mängd
(/l)
2

Åtgärd

Skyddsnivå

ventilering

Branddräkt

Natriumhydroxid, Okänd
och Salpetersyra

Neutralisering,
utspädning,
uppsamling

Utsläpp
tankstation
Utsläpp
matbutik
Batteriläckage
truck, industri
Läckage från
fat, industri
Last tappad från
lastbil
Läckage från
lastbil

Biogas (CH4)

Okänd

Avspärrning

Koldioxid

Okänd

Avspärrning

Inledningsvis
Kemdräkt,
därefter splashskydd
Branddräkt+
andningsskydd
Branddräkt

Batterisyra

4

Branddräkt

Tjära

100

Neutralisering
Uppsamling
Absorption

Tvättmedel pH14

700

Absorption

Diesel

320

Läckage
industri
Läckage
kylskåp bostad
Tankbilsolycka

ammoniak

Okänd

Uppsamling
sanering av
mark
Ingen åtgärd

Kemdräkt/
Splash-skydd
Branddräkt

ammoniak

Okänd

Bensin/Diesel

23500
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Lämpning,
Vädring
Pumpning,
uppsamling och
sanering

Branddräkt

Branddräkt
Branddräkt+
andningsskydd
Branddräkt +
andningsskydd

2017-0326
2017-0103

Läckage
industri
Läckage från
lastbil

ammoniak

Okänd

Ingen åtgärd

Branddräkt

Diesel

10

absorption

Branddräkt

Tabell 13 Olyckor med farligt ämne, SMS 2017-2020 (Daedalos)

Underlaget är för litet för att kunna dra några slutsatser ifrån. Dock kan nämnas att flera
livsmedelsindustrier och lager använder ammoniak inom Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs
omårde.

4.6. Naturolycka
Naturolyckor SMS, 1000 inv
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Diagram 35 Naturolyckor, SMS per 1000 invånare, 2010-2019 (IDA)

För SMS har antalet naturolyckor varierat mellan noll och åtta inträffade händelser med ett
medelvärde på 4,3. 2020 inträffade 10st naturolyckor varav 6st var stormskada (Falköping 4st och
Götene 2st), annan naturolycka två st. ( Falköping, Skara) och två översvämning av vattendrag i Skara.
Att dra några slutsatser från det statistiska underlag som finns är omöjligt. Dock visar kurvan samma
form som likarna.
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4.7. Drunkning
Under perioden 2010 – 2019 hade SMS totalt tio händelser, en händelse per år i genomsnitt. Maxvärde
är tre händelser år 2014, två i Skara och en i Tidaholm.

Drunkning och tillbud per 1000 inv 2010-2019
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Diagram 36 Drunkning eller tillbud, 2010-2019, SMS per 1000 invånare (IDA)

2020 larmades SMS till sju drunkningar eller drunkningstillbud. Falköping och Skara hade ett
drunkningstillbud vardera, Tidaholm två stycken och Götene tre. En så stor förändring har analyserats
nedan:
1
2
3

2020
Tidaholm
Skara
Tidaholm

4

Götene

5
6
7

Götene
Falköping
Götene

*

Götene
2019
Tidaholm
2018
Götene
2016
Götene
Falköping

Händelse
Berusad kvinna stående i kanal, kan ej ta sig upp själv
Person somnat på luftmadrass i badsjö
Pojke 4 år saknad. Föräldrar befarar att pojken ramlat i vattendrag. Hittas
under bord på altan.
Berusad kvinna gått ut i vatten på badplats, eventuellt sagt till partner att
hon ska dränka sig. Kommit tillbaka till land. Fasthållen av partner.
Avliden person hittad i vattnet
Dement person stående i damm på grunt vatten
Person får fel på vattenskoter. Han har flytväst och håller på att simma in
med skotern när räddningstjänsten anländer
I person hoppade med huvudet före på grunt vatten och fick
känselrubbningar i kroppen, hölls flytande av annan badande tills
räddningstjänst och ambulans kom till platsen

Akut behov?*
Möjligen
Nej
Nej

Fiskande person hittas flytande i vattnet med huvudet nedåt

Ja

Handduk, och andra personliga tillhörigheter på brygga över natten.
Eftersök görs men ingen hittas. Polisen har ingen saknad person.

Nej

I person hoppade med huvudet före på grunt vatten. Drogs upp av
medbadande
Person sett någon som stått på broräcke. Polis och hemtjänst deltar.
Polis meddelar att inringaren är ”en känd falsklarmare”

Ja

Tabell 14 Drunkning eller tillbud, 2016-2020, med värdering av behov. (Daedalos)
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Möjligen
Ja
Möjligen
Nej
Ja

Nej

Med akut behov i tabellen ovan avses om SMS har varit till avgörande hjälp för den drabbade, eller för
personer som uppehållit sig i närheten, samtidigt som det var en drunkning eller ett drunkningstillbud.
Händelse markerad med en asterisk (*) är en känd händelse som är kodad som annan olycka men som
identifierats som ett drunkningstillbud. Den finns inte med i diagram eller liknande i riskanalysen.
Noterbart är att både händelsen 2016 och 2020 (*) är vid Blombergs badplats. Badplatsen är väl märkt
med dykförbud och hoppbrygga finns längre ut i vattnet. Vid badplatsen finns flera livbojar.
Antar man att varannan händelse markerad med ”möjligen akut behov” hade akut behov är det 6
händelser de senaste 5 åren med en topp på 3 st. 2020.
Vidare ser man att Götene står för hälften av larmen och Tidaholm för 25%. Det kan möjligen
förklaras av att Götene har en lång kust mot Vänern där mycket friluftsliv med bad och båtliv finns
och Genom Tidaholm rinner Tidan. I diagrammet ovan är händelsen markerad med asterisk (*) men i
tabellen nedan medtagen.

Larm kodade som
drunkning/drunkningstillbud1,
2016-2020, Daedalos

Larm kodade som
drunkning/drunkningstillbud,
2016-2020, Daedalos

6
5
4

25%

17%

3
8%

2

50%

1
0
Falköping

Götene

Skara

Tidaholm

Diagram 37 Fördelning drunkningsolyckor/tillbud per kommun, 2016-2020 (Daedalos)

I övrigt är det svårt att dra några slutsatser utifrån det lilla material som finns. Slumpen spelar nog en
större inverkan än någon annan faktor. Möjligen att det blivit mer larm 2020 kan bero på att fler
personer har varit på ”Hemester” och därmed observerat händelser som annars inte hade blivit
inrapporterade.
Lista över statistikkällor som använts:
Datakälla
IDA

Ansvarig
MSB

Daedalos

SMS

Strada
SCB

Trafikverket
SCB

Regionstatistik Regionerna
Trafikverket
NVDB

Datatyp
Händelsestatistik kommunal
räddningstjänst
Händelsestatistik Samhällsskydd
Mellersta Skaraborg
Trafikolyckor med personskador
Geografiska och Demografiska
bakgrundsdata
Befolkningsdata
Data om vägar och väghållare

Tabell 15 Använda datakällor.
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Dataperiod
2010-2019
Mestadels 2020. I vissa
diagram 2017-2020
2016-2020
2020
2020
2020

5. Värdering
Som synes är de flesta olyckor som inträffat under år 2010-2020 i stort sett vardagsolyckor för SMS
men kanske en allvarlig olycka för den enskilde. Dock innebär detta inte att Samhällsskydd Mellersta
Skaraborg inte behöver förbereda sig för allvarliga olyckor. Nedan kommenteras de olyckstyper som
bedöms kunna orsaka en händelse som allvarligt skulle belasta Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs
kommuner.

5.1 Brand i byggnad
Kommunerna inom SMS ligger något över riksgenomsnittet när det gäller bränder i byggnad/1000
invånare, men lägre än jämförbara kommuner i sina kommungrupper. SMS är överrepresenterade när
det gäller dödsbränder och de som drabbas är framförallt äldre personer över 65 år och boende på
landsbygd.
Inom Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs område finns det ett flertal viktiga kulturhistoriska
byggnader som till exempel Skara domkyrka, Varnhems klosterkyrka och andra medeltida byggnader.
Inom SMS finns även ett antal större industrier/lager som kan föranleda större byggnadsbränder.
Bränder i kulturhistoriska byggnader och i industrier/lager skulle kunna orsaka allvarlig belastning på
SMS operativa förmåga.
Slutsatsen för SMS blir att de förebyggande åtgärderna bör prioritera de särskilt utsatta riskgrupperna
tillsammans med andra berörda kommunala förvaltningar och verksamheter. När det gäller värdefulla
byggnader och större verksamheter bör fortsatt samverkan och utveckling av deras egen förmåga att
tidigt kunna hantera risker och oönskade händelser fortgå.

5.2 Brand utomhus
Kommunerna inom SMS är, förutom Tidaholms kommun, utpräglade jordbrukskommuner. Det finns
sammanhängande skogsområden i alla kommuner med det är i huvudsak inom Tidaholms kommun
som det är stor risk för en större skogsbrand som kan pågå under en längre tid och då inom
Hökensåsområdet, som sträcker sig från Jönköpings län i söder till Hjo kommun i norr. Varje år
uppkommer även ett antal gräsbränder som oftast inte får någon större spridning.
Övriga bränder utomhus är i huvudsak bilbränder, containerbränder och andra mindre bränder.
Slutsatsen för SMS blir att fortsätta planering för att kunna hantera större bränder i skog och mark
tillsammans med berörda markägare och andra aktörer. Eldningsförbud är ett bra verktyg för att
uppmärksamma allmänheten på brandrisken i skog och mark och därmed förhindra att bränder
uppstår. Många av övriga bränder är i huvudsak anlagda eller orsakade av slarv. Dessa kan förebyggas
på många olika sätt. Bland annat genom ett fortsatt arbete med Effektiv Samordning för Trygghet
(EST), information, utbildning, förebyggande ronderingar i utsatta områden och konsekvenssamtal.

5.3 Trafikolyckor
Antalet trafikolyckor ligger över riksgenomsnittet/1000 invånare. Inom SMS område finns flera hårt
trafikerade vägar, varav flera saknar mötesseparation. Kommunerna är också utpräglade
pendlingskommuner, framförallt inom Skaraborg men även ner mot Jönköping.
När det gäller större händelser som kan orsaka stor skada på människor och miljö så är det framförallt
olyckor på västra stambanan, med buss och transporter med farligt gods som kan orsaka stora
konsekvenser.
Ansvaret för att förebygga dessa typer av olyckor ligger till stor del på statliga myndigheter och till
viss del på de tekniska förvaltningarna inom kommunerna. SMS har ett nära samarbete med
kommunernas förvaltningar och SMS deltar i trafikverkets olycksutredningsprogram.
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5.4 Utsläpp farligt ämne
Stora flöden av farliga ämnen går genom kommunerna på de större vägarna E20, Rv26, Rv44 och
Rv49 samt på järnvägen Västra stambanan. På fasta industrianläggningar förekommer ammoniak,
brandfarliga gaser, frätande ämnen och oljeprodukter i stor omfattning. Två industrier är klassade
enligt lägre nivån i Sevesodirektivet.
Slutsatsen för SMS blir att följa utvecklingen av transporter genom kommunerna, fortsätta att öva och
utbilda operativ personal inom farligt gods och farliga ämnen. Behålla kapaciteten att kunna kemdyka
från två brandstationer. När det gäller de fasta anläggningarna gäller det att genom information,
rådgivning och tillsyn bidra till en säker hantering.

5.5 Naturolyckor
De naturolyckor som kan inträffa är storm, kraftiga snöfall, isstorm, ras och skred, skyfall,
översvämning och höga vattennivåer i vattendrag. Samtliga dessa är ovanliga händelser och svåra att
förutsäga mer än maximalt några dagar innan de inträffar.
Slutsatsen för SMS blir att hålla en god beredskap för olika naturhändelser samt i
omvärldsbevakningen tidigt upptäcka och förbereda inför kommande händelser. SMS har även ett
brett uppdrag att bidra med krishantering i medlemskommunerna vid inträffade händelser.

5.6 Drunkning
Drunkning är en relativt ovanlig händelse inom SMS geografiska områdesansvar. Det inträffar enstaka
drunkningstillbud varje år.
Slutsatsen för SMS blir att fortsätta med tillsyn av offentliga badplatser, informera om riskerna vid
vattennära aktiviteter, fortsätta med att till självkostnadspris hyra ut flytvästar så att alla kan ha råd att
ha flytväst och vara väl orienterade var badplatser finns. Civila insatspersoner (CIP) är också en resurs
som är viktig vid drunkningstillbud då det ofta är tiden till insats som är avgörande för utgången av
den oönskade händelsen.
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6. Mål
Utgångspunkt från riskanalys, olycksstatistik och arbetsformer mellan förvaltningar har legat till grund
för arbetet med skydd mot olyckor. Kommunerna har valt att prioritera följande områden:

6.1 Prioriterade områden
Den enskildes förmåga att förebygga och hantera oönskade händelser ska stärkas
Alla som bor, verkar eller vistas i kommunerna har ett ansvar att förebygga och kunna hantera
oönskade händelser, samhällsstörningar och kriser. SMS ska bidra till att stötta den enskilde att på
olika sätt kunna hantera och förebygga bränder, samhällsstörningar och andra oönskade händelser. Ju
längre tid det tar innan samhället kan stötta den enskilde desto mer krävs att denne har en egen god
förmåga att hantera den oönskade händelsen.
Medvetenhet om olycksrisker och förmåga att hantera olyckor och andra oönskade händelser ska
stärkas genom bland annat rådgivning, information, utbildning och tillsyn. Att stärka den enskildes
förmåga kommer att främja ett ökat likvärdigt skydd mot olyckor.
SMS ska vara en stark aktör i kommunernas säkerhetsarbete
Samverkan mellan SMS, andra förvaltningar i kommunerna, myndigheter, näringsliv och olika
föreningar är en mycket viktig del i det förebyggande arbetet.
Kommunsamordningscentralen ska utvecklas till ett stöd och en servicefunktion för kommunerna
Falköping, Tidaholm, Skara och Götene dygnet runt utmed hela hotskalan.
Fallolyckor, suicid och trafikolyckor är de olyckor som årligen orsakar flest dödsfall och allvarliga
skador men SMS är inte tydligt utpekat för att förebygga dessa områden. Dessa oönskade händelser är
mycket viktiga att förebygga. Räddningstjänsten är ofta involverad när oönskade händelser har
inträffat och har stor erfarenhet och kunskap som är en viktig del i det förebyggande arbetet.
Samverkan vid anlagda bränder, skolbränder, bränder och andra händelser i socialt utsatta områden är
viktigt för att lyckas i det förebyggande arbetet.
SMS förmåga att hantera olyckor och andra oönskade händelser ska stärkas.
Detta ska ske genom dynamisk resurshantering, utbildning, övning, utveckling av ledningsstöd och
effektivare utrustning och arbetsmetoder. Genom att optimera räddningsinsatserna kan olycksförlopp
brytas snabbare och därigenom kommer konsekvenserna och kostnaderna för olyckorna att bli mindre.
Samordning av samhällets resurser för att minska skadeverkningar av oönskade händelser blir en allt
viktigare del av SMS arbete.
Kommunernas förmåga att hantera kriser ska stärkas
Arbetet med krisberedskap är tvådelat. Varje förvaltning ansvarar för och driver sitt eget
krisberedskapsarbete. En kommunövergripande samordningsfunktion för Falköping, Skara och
Tidaholm finns inom SMS och fungerar som stöd och samordnar det kommungemensamma
krisledningsarbetet såväl i planeringsprocessen som under pågående kris. SMS ska kontinuerligt
bedriva ett grundläggande trygghets- och beredskapsarbete så att sannolikheten för samhällsstörningar
minskas, konsekvenserna kan lindras och hanteringsförmågan öka. Gemensamma grunder för
samverkan och ledning finns i syfte att öka förmågan att hantera samhällsstörningar och extraordinära
händelser.
Brottsförebyggande arbete
SMS ska vara en drivande och samverkande part i kommunernas brottsförebyggande arbete. Det
brottsförebyggande arbetet bygger på en samverkan mellan kommunala förvaltningar,
polismyndigheten och andra aktörer. Detta arbete drivs genom de lokala brottsförebyggande råden.
Att förebygga brott bidrar till att öka tryggheten i samhället och till att förhindra ”utanförskap”. Det
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brottsförebyggande arbetet är en viktig del i arbetet mot ett socialt hållbart samhälle. Förebyggande
insatser för barn och unga ska prioriteras.
Brottsförebyggande arbete inkluderar även arbetet mot våldsbejakande extremism. Våldsbejakande
extremism är ett samlingsbegrepp för grupper, rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar
den demokratiska samhällsordningen utan förespråkar våld för att uppnå sitt ideologiska mål. SMS ska
vara en drivande part i organisation, samordning, kunskapsutveckling och behovsanpassade åtgärder i
arbetet mot våldsbejakande extremism.
Antalet byggnadsbränder ska minska och de skador som de medför ska minska.
De flesta bränder i byggnader sker i bostäder, där också flest människor skadas eller omkommer. I
SMS-kommuner finns en klar överrepresentation av dödsfall vid bränder utanför tätorterna. Att
förebygga och hantera bränder är en viktig del av uppdraget och SMS strävar efter att utveckla teknik
och metoder. Kommunerna har en åldrande befolkning där fler och fler bor kvar i sina egna bostäder.
Denna grupp kommer att bli allt viktigare att stödja i det förebyggande arbetet.

6.2 Säkerhetsmål
Utifrån prioriterade områden har följande säkerhetsmål satts upp från och med 2022.










Den enskildes kunskaper och färdigheter för att förhindra och hantera oönskade händelser ska
stärkas genom bland annat rådgivning, information, utbildning och tillsyn med en särskild
satsning för de som bor långt ifrån en tätort med en brandstation.
SMS ska arbeta för att andelen hushåll med fungerande brandvarnare och släckutrustning ska
öka.
Brandskyddet för grupper med särskilda behov ska stärkas.
Kommunsamordningscentralen ska utvecklas för att kunna ge ett stöd och vara en
servicefunktion dygnet runt utmed hela hotskalan för de fyra kommunerna.
Tiden att nå de hjälpsökande vid larm som definierats som räddningstjänstlarm och IVPAlarm vid larmtillfället, ska följas upp tertialvis och minst 65% av de hjälpsökande inom SMS
geografiska område ska nås inom 10 minuter, 85 % inom 15 minuter och 95 % inom 20
minuter. Alla insatser med en insatstid över 20 minuter ska analyseras.
SMS förmåga vid omfattande olyckor ska utvecklas vad gäller ledning och samverkan.
Kommunernas förmåga att hantera samhällsstörningar och extraordinära händelser ska öka
genom att kunskap av gemensamma grunder för samverkan och ledning ska utvecklas.

Prestationsmål beslutas i den årliga verksamhetsplanen och antas av den gemensamma nämnden.

6.3 Uppföljning av mål
SMS har ansvaret att tillsammans med berörda förvaltningar i kommunerna se till att uppställda mål i
handlingsprogrammet genomförs och följs upp under mandatperioden. Målen kommer att brytas ner i
SMS årliga verksamhetsplan till prestationer som ska genomföras under året. Uppföljning sker halvoch helårsvis och redovisas i den gemensamma samhällsskyddsnämnden.
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7. Förebyggande – förmåga och verksamhet
Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska kommunerna förebygga bränder och andra
olyckor. De ska också ansvara för att det förebyggande arbetet planeras och organiseras så att den
effektivt bidrar till att förebygga bränder och andra olyckor. ”Särskild vikt ska läggas vid att förhindra
människors död och andra allvarliga skador”. Syftet med lagen är att ”Det måste bli färre som dör,
färre som skadas och mindre som förstörs” (Regeringens proposition 2002/03:119). Detta kan göras
genom att ”bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett, med hänsyn till de lokala
förhållandena, tillfredsställande skydd” (LSO 1 kap 1 §).
Enligt reglemente mellan kommunerna ska den gemensamma nämnden ansvara för de skyldigheter
som åvilar kommunerna:
• Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt enligt förordningen (2003:789) om skydd mot
olyckor (LSO).
• Enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor och förordningen (2010:1075) om
brandfarliga och explosiva varor (LBE).
Det är utifrån dessa lagstiftningar som SMS förebyggande avdelning är organiserad. Under 2022
kommer ett arbete att göras för ta fram en strategi för att långsiktigt kunna se till att SMS kan leva upp
till de nya föreskrifterna gällande tillsyn.
Under 2022 kommer SMS även att ta fram en långsiktig strategi för övrigt förebyggande arbete. Det
kan vara stöd till kommunerna, rådgivning, utbildning och information till den enskilde. Inom
förvaltningen finns beslut att all personal inom SMS ska kunna bidra till det förebyggande arbetet.

7.1. Tillsyn
Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg ansvarar för kommunernas tillsyn av den enskildes
skyldigheter i Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Behörig att utfärda myndighetsbeslut är från
nämnd delegerade utsedda medarbetare, dessa framgår i delegationsbilaga.
Tillsynsverksamhetens planering finns i tillsynsplanen som även innefattar LBE-verksamheten, den
antas årligen av den gemensamma nämnden.
Tillsynerna ska från och med 2022 planeras utifrån MSB:s föreskrift om kommunal tillsyn, (MSBFS
2021:8) där man prioriterar byggnader och anläggningar som omfattas av ett eller flera av följande
kriterier och där tillsyn bedöms vara en effektiv förebyggande åtgärd.
• Hög frekvens av bränder eller tillbud.
• En brand eller annan olycka kan medföra stor risk för många människors liv och hälsa.
• En brand kan innebära stora ekonomiska kostnader.
• En brand eller annan olycka kan innebära stora skador på miljön.
• En brand kan innebära allvarliga skador på kulturhistoriska värden.
Utöver de byggnader och anläggningar som omfattas av bilagan ska kommunerna utifrån sin kunskap
om lokala förhållanden även identifiera och ha en planering för tillsynen av andra byggnader och
anläggningar där riskerna vid brand är stora. Inventering av dessa verksamheter kommer att
intensifieras under 2022 för att säkerställa att verksamhetsregistret är korrekt och bedömning om dessa
ska vara tillsynsobjekt eller ej.
Även händelsebaserade tillsyner utifrån påpekade brister i brandskyddet är prioriterade.
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7.1.1 Kompetenskrav tillsyn
Kommunerna ställer höga krav på att de som arbetar som tillsynsförrättare har kompetens kring
byggnadstekniskt och organisatoriskt brandskydd, farlig verksamhet och relevant lagstiftning för att
denne ska kunna motivera och förklara upptäckta brister och beslut på ett tydligt och pedagogiskt sätt
för den enskilde som blir föremål för en tillsyn.

7.1.2 Avdelningschef för förebyggande avdelningen
Avdelningschefen för den förebyggande verksamheten bör inneha brandingenjörsexamen
kompletterad med examen från påbyggnadsutbildning för brandingenjörer i kommunal tjänst, RUB.
Chefen bör ha god erfarenhet från olycksförebyggande arbete och myndighetsutövning

7.1.3 Enhetschef myndighetsutövning
Enhetschefen för myndighetsutövningen bör inneha brandingenjörsexamen kompletterad med examen
från påbyggnadsutbildning för brandingenjörer i kommunal tjänst, RUB. Chefen bör ha god erfarenhet
från olycksförebyggande arbete och myndighetsutövning.

7.1.4 Tillsynshandläggare

Tillsyn

Kompetenskrav

2 kap. 2 § LSO – enklare objekt

Lägst Tillsyn A eller förebyggande 1

2 kap. 2 § LSO – komplicerade objekt Lägst Tillsyn B eller förebyggande 2
2 kap. 4 § LSO

Lägst Tillsyn B eller förebyggande 2

Tabell 7.1 Kompetenskrav för tillsynshandläggare.

I vissa fall kan personer utan ovan nämnda kompetens, efter genomförd internutbildning, genomföra
tillsyn, eventuella förelägganden eller förbud görs av tillsynshandläggare med lägst genomgången kurs
tillsyn B. I sådana fall är tillsynen riktad mot en specifik objektstyp och ett visst tema. Prövning i det
enskilda fallet görs av avdelningschef eller enhetschef.

7.2. Stöd till den enskilde
Den enskilde har ett ansvar att i möjligaste mån förebygga och hantera olyckor enligt Lag (2003:778)
om skydd mot olyckor (LSO). Det kan till exempel handla om att ha ett brandskydd i hemmet med
brandvarnare, brandsläckare och brandfilt samt att ha kunskap om hur man ska agera vid en olycka.
Det är först när den enskilde inte kan hantera en olycka som samhället ska ta vid. Den enskilde utgör
därför grunden för samhällets förmåga att förebygga olyckor och minska konsekvensen av de olyckor
som ändå inträffar.
Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs skyldighet är att stödja och underlätta för den enskilde att själv
hantera sina risker. Detta kan göras genom rådgivning, information eller utbildning i såväl
förebyggande som skadeavhjälpande åtgärder samt att medvetandegöra risker.
För att stärka kunskapen om hur man förebygger, förhindrar och begränsar bränder och andra olyckor
genomför Samhällsskydd Mellersta Skaraborg också en rad olika utbildningsinsatser och hembesök
hos den enskilde samt insatser riktat mot kommunala verksamheter och företag i
medlemskommunerna. Nedan nämns några av utbildningarna och hembesöken:
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• Brand- och säkerhetsutbildning (BSU) vilket är grundläggande brandkunskap, där man tittar på risker
i hemmet, hur man kan förbygga olyckor samt hur utrymning fungerar.
• Utbildning i systematiskt brandskyddsarbete (SBA).
• Hjärtlungräddningsutbildning med hjärtstartare.
• Besök på skolor med lite äldre barn för att utbilda och prata brandskydd.
• Hembesök med brandskyddskontroll genomförs hos den enskilde med hjälp av sotningsentreprenörer
i medlemskommunerna.
• Hembesök med hjälp av brandstyrkan genomförs hos den enskilde i medlemskommunerna.
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg jobbar även med att stärka möjligheter för den enskilde att kunna
agera vid en inträffad olycka samt att förebygga olyckor i alla medlemskommunerna. Detta genomförs
bland annat genom att utbilda civila insatspersoner (CIP) och frivilliga brandmän för att SMS ska få en
så robust samhällsskyddsorganisation som möjligt.

7.3. Rengöring och brandskyddskontroll
Enligt 3 kap 4 § i Lagen om skydd mot olyckor ska kommunen i brandförebyggande syfte ansvara för
att rengöring (sotning) sker. Kommunen ska även ansvara för att brandskyddskontroll utförs.
Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg har avtal med tre entreprenörer. I avtalen och i
särskild arbetsordning regleras bland annat hur rengöring och brandskyddskontroll skall utföras samt
vilken kompetens på personalen som krävs. Nuvarande entreprenörer har åtta stycken personer som är
godkända för att få utföra brandskyddskontroll.
Entreprenörerna utför rengöring och brandskyddskontroll inom respektive kommun enligt gällande
föreskrifter i lag och förordning om skydd mot olyckor och andra av myndigheter utfärdade
bestämmelser som har tillämpning på sotningsverksamheten.
Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg är den beslutande myndigheten i kommunerna för
fastställande av sotningsfrister. Beslut om frister följer MSB:s föreskrift 2014:6.
Brandskyddskontrollen följer MSB:s föreskrift 2014:6. SMS följer halvårsvis upp att sotning och
brandskyddskontroll sker i enlighet med de beslutade fristerna.
Taxa för sotning och brandskyddskontroll fastställs genom beslut i kommunfullmäktige.
Dispens för egenrengöring/sotning medges efter prövning till den enskilda fastighetsägaren eller
någon i dennes familj som är bosatt på fastigheten. För att underlätta för den enskilde har SMS
möjliggjort att ansöka om egensotning via e-tjänst.

7.4. Övriga förebyggande åtgärder
Inom kommunen stödjer SMS berörda förvaltningar i ärenden enligt PBL (2010:900). Det innebär
bland annat att vara sakkunnig i brandfrågor i delar av byggprocessen. Det handlar också om att i
kommunens planprocesser beakta risker som ras och skred, översvämning, avstånd till olika former av
riskfylld verksamhet samt beakta sådant som kan ha betydelse för kommunens förmåga att genomföra
insatser som behov av fordon för livräddning på hög höjd, brandposter och behov av framkomlighet
för räddningstjänstfordon.
I frågor om serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622) bistår socialförvaltningarna i frågor
om lokalerna är anpassade för det personantal och den verksamhet som anges i ansökan.
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SMS är även remissinstans till Polismyndigheten i frågor kring säkerhet vid allmän sammankomst,
offentlig tillställning, användande av offentlig plats, idrottsevenemang eller fyrverkeri, scenfyrverkeri
eller annan pyroteknik enligt ordningslagen (1993:1617) samt tillstånd till hotell- och
pensionatverksamhet enligt Lag (1966:742) om hotell- och pensionatsrörelse.
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8. Räddningstjänst – förmåga och verksamhet
8.1. Övergripande beskrivning
Räddningstjänsten inom Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS) ligger i ett eget ledningssystem
och omfattar kommunerna Falköping, Götene, Skara och Tidaholm. Det operativa ledningsarbetet
ligger organiserat under räddningstjänstavdelningen och ledningsarbetet är uppdelat mellan
räddningstjänstavdelningen och kommunsamordningscentralen (KSC), som ansvarar för den inre
ledningen med vakthavande befäl, som ansvarar för ledningsnivå 4 i ledningssystemet. Uppdraget att
agera som ledningsnivå 4 i ledningscentralen (KSC) kommer direkt från räddningschef. SMS kan
aktivera fem ledningsnivåer i samband med större och omfattande händelser. Egna operativa resurser
utgår från fem brandstationer, varav fyra är heltidsbemannade dygnet runt. De operativa resurserna är
rörliga över ytan inom respektive larmzon under icke larmtid och dynamisk resurshantering tillämpas
inom hela SMS. Förutom egna operativa resurser finns två räddningsvärn organiserade tillsammans
med två större privata verksamheter, samarbete med hemsjukvården i två kommuner samt frivilliga
resurser i form av frivilliga brandmän och civila insatspersoner (CIP). Hemsjukvårdens nattpatruller är
utrustade med Rakel och kan agera på egen hand eller tillsammans med räddningstjänstens resurser.
CIP:are larmas via app i sina telefoner och agerar självständigt tills räddningstjänstens resurser
kommer till platsen. Syftet med CIP och samarbetet med hemsjukvården är att hjälpbehövande ska
kunna få hjälp så snabbt som möjligt av semiprofessionella eller frivilliga resurser. Att stärka den egna
förmågan hos medborgarna inom SMS kommuner är en prioriterad uppgift.
Räddningstjänstavdelningen
Räddningstjänstavdelningen är organiserad inom tre ansvarsområden, övning och beredskap, personal
samt teknik och drift. Dessa ansvarsområden ska understödja det operativa räddningstjänstuppdraget
men all personal har även ett samhällsskyddsuppdrag.

8.1.1. Tillgång till egna resurser
Den operativa räddningstjänstorganisationen för SMS ansvarar för räddningstjänstuppdrag enligt
Lagen om skydd mot olyckor inom Falköping, Götene, Skara och Tidaholms kommuner.
I dessa kommuner finns det fem brandstationer med räddningspersonal som har en anspänningstid på
mellan 90 sekunder och sju minuter. Nedanstående organisationsskiss beskriver de olika
räddningsstyrkorna på respektive brandstation.
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8.1.1.1 Operativa resurser och förmåga
Insatsförmåga för räddningsstyrkorna i Falköping, Götene, Skara och Tidaholms kommuner
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg skall ha utrustning och kompetens för att med angivna styrkor och
angivna insatstider självständigt eller tillsammans med annan kommun kunna utföra insatser enligt
tabell under rubrik 8.1.1.3 nedan. Styrkorna omfattar var för sig en styrkeledare och två till fyra
brandmän och är var för sig endast dimensionerade att hantera ett uppdrag åt gången. Räddningsinsats
skall påbörjas inom godtagbar tid. Med godtagbar insatstid avses för tätorterna Falköping, Floby,
Götene, Skara och Tidaholm 0 - 10 min. För tätorternas närområden10–20 min och för övriga
områden 20–30 min. Anspänningstiden för heltidsstyrkorna är 90 sekunder, RiB-styrkan i Götene och
Tidaholm har 5 minuter, RiB-styrkan i Skara har 6 minuter och RiB-styrkan i Floby har 7 minuters
inställelsetid. Den styrka som är snabbast till olycksplatsen skall rutinmässigt larmas ut först.
Kompletterande och förstärkande styrkor larmas från mest lämpade station med hänsyn taget till
insatstid, kompetens, resurser och beredskapsläge.

46

8.1.1.2 Personella resurser inom SMS
Åskådliggörs enligt figuren nedan. Hjälmfärgerna följer den färgmarkering som MSB rekommenderar
i handboken ”Ett enhetligt ledningssystem” för de olika ledningsfunktionerna, VRC, VB, RIL, IL, SL
och brandman.
Station

Räddningsstyrka

Funktion

SMS

Vakthavande räddningschef
VRC (L5)

Falköping

Vakthavande befäl
VB (L4)

SMS

Regional insatsledare
RIL (L3)

Falköping

Styrkeledare + brandmän
(L1/L2)

Floby

Styrkeledare + brandmän
(L1)

Götene

Styrkeledare + brandmän
(L1/L2)

Skara

Styrkeledare + brandmän
(L1/L2)

Skara

Styrkeledare + brandmän
(L1)

Tidaholm

Styrkeledare + brandmän
(L1/L2)

På varje brandstation finns minst ett släck/räddningsfordon. Utrustningen i övrigt är anpassad för
respektive räddningsstyrkas uppdrag och ansvarsområden. Specialfordon för ledning, vattentransport,
höjdlivräddning, terrängtransport och vattenlivräddning mm, placeras över ytan för bästa nytta vid
varje enskilt tillfälle.
Avtalade resurser med företag, Industriräddningsvärn
Jula AB, Skara, med målsättning om minst 15 räddningsvärnspersonal. Personalen är tillgänglig vid
större händelser och insatser. Jula har sedan 2021 även en mindre brandbil med bl.a. skärsläckare.
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Gunnar Dafgårds AB, Källby, med målsättning om 10 räddningsvärnspersonal. Dafgård har en mindre
brandbil med bl.a. högtryckssläckning som fungerar som FIP-fordon i ständig beredskap. Dafgårds har
även sedan 2021 en egen insatszon i och runt Källby, i Götene kommun. I denna zon samlarmas
Dafgårds FIP och räddningsstyrkan i Götene på alla bränder, trafikolyckor, drunkningar och hjärtstopp
mm.
Semiprofessionella/Frivilliga resurser/Civila insatspersoner
Frivilliga brandmän, målsättning om minst 10 personer/kommun.
Civila insatspersoner (CIP), målsättning om minst 100 personer inom SMS-kommunerna.
Semiprofessionella - Hemvården, målsättning om samarbete med samtliga kommuner.
8.1.1.3 Operativ förmåga
Tabellerna nedan beskriver den förmåga som respektive insatsstyrka på de fem brandstationerna
förväntas ha. Bedömningar av resursbehovet på varje insats görs kontinuerligt under insatsen av VB
och/eller VRC. Beslut om samverkan med annan räddningstjänst fattas i första hand av VB/VRC.
Förklaringar till tabellerna
Stn 10:

Station 1000, Falköping

Stn 12:

Station 1200, Floby

Stn 15:

Station 1500, Tidaholm

Stn 50:

Station 5000, Skara

Stn 58:

Station 5800, Götene

Stn 59:

Station 5900, Källby (Värn)

S:

Insatsen kan klaras självständigt av styrkan från den enskilda stationen.

S/F:

Insatsen kan klaras efter förstärkning/samverkan mellan flera av SMS egna styrkor.
Förstärkning beslutas av VB/VRC.

A/K:

Insatsen kan klaras efter förstärkning/samverkan med annan räddningstjänstorganisation
eller extern resurs.

S/F+A/K:

Insatsen kan klaras med egna samverkande resurser S/F eller med externa samverkande
resurser A/K.

Le:

Ledningsnivå 1-5: Nivå 1 Uppgiftsledning/insatsledning, Nivå 2-3 Insatsledning, Nivå
4-5 Systemledning när samverkan med avtalade ledningssystem krävs. Tabellen
beskriver högsta ledningsnivå i insatsledning och systemledning. Tabellen är färgsatt för
att den underlätta för att få en snabb överblick om vilka förmågor som respektive
räddningsstyrka och vilken ledningsnivå som krävs. Förklaring till färgsättningen finns i
texten ovan.
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Beskrivning av operativ förmåga
Skadehändelse

Stn.10 Stn.12 Stn.15 Stn.50 Stn.58 Stn 59 Le

Brand i mindre byggnad – inget annat hotat
Lägenhetsbrand

S
S/F

S
S/F

S
S/F

S
S/F

S
S/F

S/F
S/F

1+4
2-3 +
4/5

S

S/F

S

S

S

S/F

2-3 +
4

S/F

S/F

S/F

S/F

S/F

S/F

3+5

Brand i industribyggnad*

S/F

S/F

S/F

S/F

S/F

S/F

3+5

Avser större brand i stora och medelstora
industrier.
3+5
Brand i vårdanläggning*

S/F
S/F

S/F
S/F

S/F
S/F

S/F
S/F

S/F
S/F

S/F
S/F

3+5

S/F

S/F

S/F

S/F

S/F

S/F

3+5

Lägenhet < 8 vån. Som förutsätter livräddning
via höjdfordon.
Lägenhetsbrand eller villabrand
Rökdykning/livräddning
Brand i skolbyggnad*
Avser större brand i skolbyggnad.

Avser brand i sjukhus, äldreboende m.m.
Brand i kulturbyggnad*
Avser brand i kulturbyggnader såsom kyrkor,
museum, mm.
* Vid större eller långvariga insatser kan behov av samverkan med angränsande räddningstjänster
behövas.
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Skadehändelse

Stn.10 Stn12 Stn.15 Stn.50 Stn58 Stn 59 Le

Skogsbrand, mindre

S

S/F

S

S

S

S/F

1+4

S/F
A/K

S/F
A/K

S/F
A/K

S/F
A/K

S/F
A/K

S/F
A/K

3+5

S

S

S

S

S

S/F

1+4

S/F

S/F

S/F

S/F

S/F

S/F

2-3 +
4/5

S/F
A/K

S/F
A/K

S/F
A/K

S/F
A/K

S/F
A/K

S/F
A/K

2-3 +
4/5

S/F
A/K

S/F
A/K

S/F
A/K

S/F
A/K

S/F
A/K

S/F
A/K

3+5

Avser trafikolycka med utsläpp av farligt gods
på kommunikationsleder.
Olycka med farligt ämne inom anläggning, med S/F
A/K
utsläpp av större mängd.

S/F
A/K

S/F
A/K

S/F
A/K

S/F
A/K

S/F
A/K

3+5

S/F
A/K

S/F
A/K

S/F
A/K

S/F
A/K

S/F
A/K

S/F
A/K

3+5

S/F
A/K

S/F
A/K

S/F
A/K

S/F
A/K

S/F
A/K

S/F
A/K

3+5

Avser skogsbrand som kan begränsas och
släckas med en styrka på 1 + 4 (1+2).
Skogsbrand, stor
Avser omfattande skogsbrand där insatsen
pågår under lång tid och kräver stora personella
och materiella resurser. Här krävs samverkan
med andra organisationer och myndigheter.
Trafikolycka (Mindre)
Avser trafikolyckor med ett fordon där ingen
finns fastklämd.
Trafikolycka (Större)
Avser trafikolyckor med flera fordon eller där
det finns personer fastklämda.
Trafikolycka (Tungräddning)
Avser trafikolyckor med tunga fordon, där
losstagning och stabilisering kräver särskild
utrustning och kompetens.
Vägtrafikolycka med utsläpp av större mängd
farligt ämne

Avser olycka som inträffat inom industrin eller
dess fasta anläggningar.
Flygolycka utom bebyggelse
Avser haveri med militär eller civil luftfarkost.
Flygolycka inom bebyggelse
Avser haveri med militär eller civil luftfarkost.
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Skadehändelse

Stn.10 Stn12 Stn.15 Stn.50 Stn58 Stn59 Le

Järnvägsolycka - Större

S/F
A/K

S/F
A/K

S/F
A/K

S/F
A/K

S/F
A/K

3+5

S

S/F

S

S

S/F

2-3 +
4/5

S

S/F

S

S

S

S/F

2-3 +
4

S

S/F

S

S

S

S/F

1-3 +
4

S/F
A/K

S/F
A/K

S/F
A/K

S/F
A/K

S/F
A/K

S/F
A/K

3+5

Avser tågurspårning eller kollision mellan tåg.
Järnvägsolycka - mindre
Avser olycka mellan tåg och vägfordon eller
person.
Drunkningsolycka
Avser drunkningsolycka i exempelvis sjö eller
å.
Utsläpp farligt ämne, mindre
Avser olja eller kemikalieutsläpp i mindre
omfattning på land eller i vatten.
Utsläpp farligt ämne, större
Avser olja eller kemikalieutsläpp i större
omfattning på land eller i vatten, som kräver
insats enligt kemsamverkan med omfattande
saneringsåtgärder.
Utsläpp olja i statligt vatten, större mängd

S/F
A/K

-

3+5

-

2-3 +
4/5

Avser olja i större omfattning i Vänern, som
kräver större insats med omfattande
saneringsåtgärder.
Höghöjdsräddning

S

S/F

S/F

S

S/F

S/F:
S/F:
S/F:

S/F:
S/F:
S/F:

S/F:
S/F:
S/F:

S/F:
S/F:
S/F:

S/F:
S/F:
S/F:

Avser räddning av person på hög höjd där
särskild kompetens och utrustning krävs
Väderhändelse – regn och höga flöden
Väderhändelse – snö, stora mängder
Väderhändelse – storm
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3+5
3+5
3+5

8.1.1.4 Materiella resurser inom SMS
Åskådliggörs enligt tabellen nedan
Station
SMS

Falköping

Falköping

Floby

Götene

Skara

Tidaholm

Räddningsstyrka
2 st ledningsfordon för yttre tjänst
Persontransportfordon
Drönare
Ledningscentral/Kommunsamordningscentral (KSC)
med hög säkerhetsnivå och god redundans samt egen
utlarmningsfunktion. Stabsrum och flera arbetsrum.
 Släckfordon kombi
 Lastväxlare med tank
 Lastväxlare med tungräddning, RVR och
kem/miljö
 Höjdfordon 32 meter
 Ledningsfordon/FIP 4wd
 Terrängfordon
 Bandvagn
 Lastväxlarcontainer för skogsbrand
 Lastväxlarflak för transport av materiel eller
fordon
 Extra lastväxlartank för vattentransport
 Släckfordon reserv för hela SMS
 Motorsprutor
 Verkstadslokaler med egen verkstadspersonal
 Släckfordon kombi
 Ledningsfordon/FIP
 Motorspruta
 Släckfordon kombi
 Tankfordon med skumkapacitet
 Höjdfordon 28 meter
 Ledningsfordon/FIP 4wd
 Terrängfordon
 Bandvagn
 Motorspruta
 RIB-båt för Vänern
 Släckfordon kombi
 Släckfordon kombi
 Tankfordon med skumkapacitet
 Lastbil med RVR och kem/miljö
 Höjdfordon 28 meter
 Ledningsfordon/FIP 4wd
 Terrängfordon
 Bandvagn
 Motorsprutor
 Släckfordon kombi
 Tankfordon
 Höjdfordon 22 meter
 Ledningsfordon/FIP 4wd
 Terrängfordon
 Bandvagn
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Funktion
VRC och RIL
(L5 och L3)
Vakthavande befäl (L4)
Stabsfunktioner
Styrkeledare (L1/L2)
Brandmän
Verkstadsfunktion bemannad
dagtid måndag-fredag

Styrkeledare (L1)
Brandmän
Styrkeledare (L1/L2)
Brandmän

Styrkeledare (L1/L2)
Styrkeledare (L1)
Brandmän

Styrkeledare (L1/L2)
Brandmän

Räddningsvärn
Källby
(Dafgårds AB)
Räddningsvärn
Skara
(Jula AB)

 Motorspruta
 Ledningsfordon/FIP 4wd

Industriräddningspersonal

 Räddningsfordon

Industriräddningspersonal

Släckfordon är utrustade med indikeringsutrustning för kem, personlig skyddsutrustning,
värmekamera, hjärtstartare och utrustning för brandsläckning och trafikolycka mm. Vissa släckfordon
och tankbilar är utrustade med skumsläckningsutrustning, både traditionell och CAFS för att kunna
hantera större ytbränder i brandfarlig vätska samt begränsa övriga bränder. Ledningsfordon är olika
utrustade men har normalt utrustning för en enklare förstainsats (FIP) för brand, avspärrning och
hjärtstopp.
I förråd finns utrustning för sanering, begränsning och oljeutsläpp i vatten med mera.
På brandstationen i Skara finns en gemensam tvättanläggning för slang som betjänar alla Skaraborgs
räddningstjänster, 15 kommuner.

8.1.2. Tillgång till resurser i samarbete med andra kommuner
SMS ingår i räddningstjänstsamarbetet inom RäddsamVG (Räddningstjänstsamverkan inom Västra
Götaland) med avtal inom Västra Götaland för operativ hjälp, det så kallade 1+4-avtalet samt
stabshjälpsavtal. Avrop av operativa förstärkningsresurser sker mellan ledningssystemen
(Ledningscentralerna) och särskilt upprättade rutiner inom samarbetet.
Ett närmare samarbete finns även inom delregion Skaraborg med Räddningstjänsten Östra Skaraborg
(RÖS) och Räddningstjänsten Västra Skaraborg (RVS), där förvaltningsledningarna har
återkommande träffar inom blåljusverksamheterna där även ambulansverksamheten inom VGR
(Västra Götalands Regionen) och Polisen ingår.
Det finns även ett redundanssamarbete med ledningscentralerna inom RÖS och Räddningstjänsten
Norra Älvsborg (NÄRF). Där kan ledningscentralerna samarbeta i ett nätverk och/eller ta över
varandras ledningsansvar för ledning av räddningstjänst. Detta samarbete fungerar som en
räddningsregion.
Ett bra samarbete finns även med Mullsjö, Habo och Jönköping och det ledningssystem som dessa
kommuner ingår i med ledningscentral i Jönköping.
Ett samarbete finns även med Herrljunga kommun och då även med RSGs ledningscentral då
Herrljungas räddningstjänst förväntas ingå i RSGs ledningssystem (GR).
Ovanstående samarbeten finns även nedtecknade i olika samarbetsavtal och larmzoner. De finns i sin
helhet i Bilaga A.

8.1.3. Alarmering av räddningsorganet
SOS Alarm AB (SOS) utför utalarmering av räddningstjänstens styrkor enligt avtal. Efter mottagning
av inkommande 112-samtal eller automatiskt brandlarm verkställer SOS ett förberedande larm eller ett
ordinarie larm. Vid ett förberedande larm larmas personalen på den närmast liggande stationen som då
kan förbereda sig för utryckning. SOS är primär utalarmeringsfunktion i det initiala skedet enligt
upprättad larmplan, därefter sköter Vakthavande befäl (VB) i LC53 (KSC=LC53 som är
LedningsCental inom Rakelområde 53 i det nationella Rakelnätet) utalarmering av tillkommande
resurser. VB har även möjlighet till medlyssning på SOS 112-samtal. SOS har tillgång till primär och
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sekundär larmväg. Även KSC har tillgång till primär och sekundär larmväg för SMS-resurser, men
även för ledningssystem RÖS/RVS och ledningssystem NÄRF, då KSC arbetar i Cordcom-systemet
och är redundanscentral till RÖS och NÄRF. SMS har basavtal 2 med SOS, på samma premisser som
NÄRF.
VB har det normativa och strategiska ansvaret som följer med räddningschefsuppdraget inom hela
SMS, tills det att Vakthavande räddningschef (VRC) eller räddningschef tar över ansvaret.
Teknik för att lokal utalarmering av räddningstjänstens resurser finns på varje brandstation.
Räddningsvärn larmas via rakelsystemet och/eller via jourtelefon.
Frivilliga resurser larmas via telefon med sms eller app.
SMS har även införskaffat ett antal Rakelenheter som har beredskapsabonnemang, för att förstärka det
civila försvaret men även utgöra en möjlighet att tilldela all personal i tjänst eller beredskap en
personlig Rakel om någon del i larmkedjan ligger nere. Dessa Rakelenheter kan även användas i
DMO-läge (lokal kommunikation direkt mellan kommunikationsenheter) vid större insatser eller
genom MSB:s försorg snabbt omvandlas till vanliga abonnemang vid större händelser.

8.1.4. Brandvattenförsörjning
Tätorter inom SMS område brandvattenförsörjs normalt av det kommunala vattennätet via
brandposter. I mindre orter och på landsbygden försörjs insatser via tankbilar. Inom SMS finns 4 egna
tankbilar/lastväxlare med tank. Angränsande räddningstjänsters tankresurser nyttjas även vid större
vattenbehov eller vid flera samtidigt pågående insatser. Visst samarbete finns även med externa
resurser, så som större lantbruk och maskinstationer. Dessa resurser är i första hand avsedda för att
användas i samband med skogsbränder och större markbränder.
Brandpostnätet i kommunerna finns tillgängligt både digitalt och analogt i brandbilar och tankbilar
samt i ledningscentralen. För brandpostnäten i Falköping och Tidaholms kommuner ansvarar den
tekniska förvaltningen, i Götene ansvarar det kommunala bolaget Götene Vatten och Värme (GVV)
och i Skara ansvarar det kommunala bolaget Skara Energi för brandpostnätet.
Inom kommunerna finns också ett antal krigsbranddammar och förberedda naturliga
vattenupptagsplatser.
När det gäller hantering av släckvatten finns vissa generella rutiner och en kommunal planläggning i
respektive kommun.

8.1.5. Tid från att larmet inkommer till 112 till att första kommunala
räddningsresurs når olika delar av kommunen, inklusive larmhanteringen
(responstid)
Responstid är tiden från besvarat larmsamtal hos SOS-alarm (112) tills att SMS är på plats på
skadeplatsen med en första enhet. I responstiden inkluderas larmhanteringstiden, anspänningstiden och
körtiden fram till skadeplats. Larmhanteringstiden varierar mellan 0 sekunder för automatiska interna
larm till några minuter för larm som hanteras manuellt hos SOS. Automatisering av larmhanteringen
är en framgångsfaktor för att korta denna tid och snabbare kunna lämna hjälp till hjälpbehövande.
SMS arbetar ständigt för att korta ner larmhanteringstiden genom beslutsfattare lokalt och
medlyssning vid larmsamtal. Anspänningstiden är den tid det tar från larm till SMS till det att första
fordon lämnar brandstationen. Anspänningstiden är normalt sett 90 sekunder för heltidsstyrkor och 5 7 minuter för RIB-styrkor. Anspänningstiden tillsammans med körtiden benämns insatstid.
Insatstiden i tätorter med brandstation med heltidspersonal eller RIB-personal är normalt max 10
minuter. Insatstiden utanför de större tätorterna är normalt max 20 minuter och samtliga delar inom
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SMS geografiska område nås normalt inom max 30 minuter. Alla insatser med insatstider över 20
minuter analyseras för att fastställa orsaken till att insatstiden överstiger 20 minuter.
Nedan redovisas körtider och insatstider från respektive brandstation och för olika
organisationsformer.

Bildtext: Kartan visar körtider från respektive brandstation inom SMS.

Bildtext: Isokronkarta 10 min visar insatstiden inom 10 minuter med mörkare blå yta deltid och ljusare heltid.
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Bildtext: Isokronkarta 10 min visar insatstiden inom 10 minuter med mörkare blå yta deltid och ljusare heltid.

Bildtext: Isokronkarta med MSB:s analysverktyg. Vänster bild beskriver SMS brandstationer och höger bild
beskriver dessutom angränsande räddningstjänsters brandstationer. Intervallet 0-9 min, 0-14 min, 0-19 min och
0-29 min är satta för att se insatstiden 10, 15, 20 och 30 minuter, då även en etableringstid sätts
schablonmässigt till 1 min.

Faktiska insatstider inom SMS kommuner åren 2017-2020. Nedan redovisas totalen för SMS de fyra
åren och varje delkommun under 2020, statistiken gäller prio1 larm till SMS, dvs. statistik för annan
nödställd person, annan olycka/tillbud, brand i byggnad, brand i skog och mark, brand i fordon, brand
i återvinningsanläggning, drunkning/tillbud, Hisslarm med risk för personskada, hjärtstoppslarm,
trafikolycka och utsläpp av farligt ämne.
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Per kommun under 2020. Skillnaderna mellan kommunerna beror framförallt på tätortsstrukturen och
därmed körtiderna vid larm.

Jämförelse mellan insatstider inom tätorter med krav på 10 minuters insatstid och landsbygd med
mindre tätorter, där kravet är godkänt med längre insatstider. Cirkeldiagrammen nedan är per kommun
under år 2020 och gäller prio1 larm.
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Falköpings kommun med Falköpings tätort och landsbygd.

Götene kommun med Götene tätort och landsbygd.

Skara kommun med Skara tätort och landsbygd.

Tidaholms kommun med Tidaholms tätort och landsbygd.
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8.1.6. Överlåtande åt annan att vidta inledande begränsade åtgärder
SMS har utbildat civila insatspersoner (CIP) som larmas via app i telefonen. CIP är frivilliga som bor
utspritt över SMS-kommunernas geografiska yta och kan göra en inledande skadebegränsande insats.
De larmas i första hand på bränder, trafikolyckor och IVPA-larm. CIP har utrustats med en ryggsäck
med reflexväst, första förband, pocketmask och en mindre handbrandsläckare. CIP agerar helt frivilligt
på samma premisser som SMS-livräddare vid hjärtstopp, dvs SMS har inget arbetslednings- eller
arbetsmiljöansvar för dessa resurser.
SMS har också utbildat frivilliga brandmän som kan användas i samband med större och långvariga
insatser. De frivilliga brandmännen fungerar ungefär som ett territoriellt räddningsvärn för hela SMS
och kan larmas till en olycksplats eller till en brandstation. Uppdragen för de frivilliga brandmännen
kan variera stort, allt från att bistå vid skogsbrand, eftersläckning/bevakning vid bränder, bistå med
sina expertkunskaper, stötta vid större arrangemang och vara kommunen behjälpliga vid kriser eller
större aktiviteter som skolavslutningar mm. De frivilliga brandmännen har en timanställning vid SMS.
De frivilliga brandmännen har utrustats med enklare personlig skyddsutrustning för arbete utomhus i
skog och mark. Frivilliga brandmän är också tänkta att kunna fungera i det civila försvaret. De
frivilliga brandmännen har en anställning vid SMS och SMS har arbetslednings- och arbetsmiljöansvar
för denna personalgrupp.
Personer kan fungera både som CIP och frivillig brandman.
SMS har avtal med två industriräddningsvärn, Jula AB och Dafgårds AB, med ambitionen att utöka
antalet brandvärn om intresse finns från andra större industrier och verksamheter. Räddningsvärnen
kan larmas i larmplan och ingår i SMS organisation via detta avtal. Personalen i räddningsvärnen har
förutom sin anställning i företaget även en timanställning vid SMS och SMS har arbetslednings- och
arbetsmiljöansvar för denna personalgrupp vid insats utanför företagets geografiska område.

8.1.7. Samverkan med andra aktörer
SMS samverkar med samtliga förvaltningar och flertalet kommunalförbund och kommunala bolag
inom SMS:s medlemskommuner.
Samverkan med räddningstjänster/ledningssystem: NÄRF, RÖS, RVS, SÄRF, Jönköping, Mullsjö,
Habo och Herrljunga räddningstjänster samt samverkan inom RäddsamVG med flera.
Samverkan med myndigheter och offentliga aktörer: Ambulans, Polis, Trafikverket, Försvarsmakten,
Krishanteringsråd Östra Skaraborg, Sjölivräddning, Kustbevakning, Skogsbrandsflyget, Länsstyrelsen
och Sjöfartsverket med flera.
Näringslivet: Jula, Dafgårds, LRF, enskilda lantbruk och entreprenörer med flera.
Samverkan som sker genom avtal finns beskrivet i bilaga A.

8.1.8. Varning och information till allmänheten
Information till allmänheten om hur varning sker vid olyckor sprids bland annat i samband med
utbildning. Inom Falköping, Källby, Skara och Tidaholms tätorter finns ett system för
utomhusvarning, bestående av sirener som kan ge signalen ”Viktigt meddelande”. Signalen kan
utlösas från KSC. Nationella avtal finns med etermedia om sändning av varningsmeddelanden i radio
och TV.
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8.2. Per olyckstyp
SMS har i sina fyra kommuner fem brandstationer med lite olika bemanning och olika
beredskapsformer. Målsättningen med den bemanningsform som SMS har valt är att så snabbt som
möjligt kunna påbörja avhjälpande åtgärder vid oönskade händelser. SMS har även ett brett uppdrag
vilket innebär att i begreppet oönskade händelser ingår även uppdrag som inte direkt kan kopplas till
LSO, men som är viktiga för medborgarna eller kommunerna för att upprätthålla ett tryggt och säkert
samhälle.
Grundbemanningen och beredskapsformen på de fem brandstationerna och övriga resurser ser ut som
följande (2022-01-01):
Placering
Falköping
Floby
Götene
Skara
Tidaholm
Källby
Skara
Inom SMS
Inom SMS
Inom SMS

Heltid Rib
1+4
1+2
1+2
0+2
1+2
1+4
1+2
0+2

Värn Semi prof

Frivilliga

ca 10
ca 15
ca 10
Ca 30
Ca 30

Dafgårds via avtal
Jula centrallager via avtal
Hemtjänstpersonal, del av dygn
Frivilliga brandmän
Civila insatspersoner (CIP)

Ledningsresurserna över ledningsnivå 1 är fördelade på följande sätt:
Ledningsnivå
L2 – SL/IL

Placering
Inom
SMS

L3 – RIL

L4 - VB
L5 - VRC

Falköping

L6 Räddningschef

Beredskapsform
Heltid i jour

Inställelsetid Antal Övrigt
90 sek
1-4
Ledningsfordon

Beredskap

90 sek

1

Heltid i jour
Beredskap

15 sek
90 sek

1
1

Dagtid, helgfria
vardagar

1

Ledningsfordon,
inställelse i de fyra
centralorterna inom 45
minuter.
LC53 inom 90 sek
Ledningsfordon,
inställelse i de fyra
centralorterna inom 60
minuter.
Tillgänglig

8.2.1. Brand i byggnad
Förmågan att genomföra brandsläckning ska finnas vid samtliga styrkor som utgår från en
brandstation inom SMS. Styrkor som utgår från de fyra centralorterna ska även självständigt kunna
utföra invändig släckning med rökdykare och/eller utvändig livräddning med höjdfordon. Inom SMS
har tidig insats prioriterats framför stor personalstyrka från respektive brandstation. Nämnden för
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg har valt att ha heltidspersonal på alla brandstationer som ligger i
centralorterna. Dessa kan sedan kompletteras med RiB-personal när insatserna så kräver.
All personal som är anställd som brandman eller styrkeledare ska kunna utföra rökdykning. Undantag
kan göras för styrkeledare om det finns medicinska skäl, detta bedöms individuellt.
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SMS har valt att ha tillgång till olika verktyg för brandsläckning inom organisationen. Bland annat
finns skärsläckare, CAFS och traditionellt skum. För att få använda skum vid insats, ska
skadeplatsbefälet få användningen konfirmerad av vakthavande befäl eller vakthavande räddningschef,
ledningsnivå 4 eller 5.
Målsättningen är att uppfylla Boverkets krav på utrymning från bostäder med hjälp av
räddningstjänstens utrustning.
Text från Boverket:
”Utrymning via räddningstjänstens stegutrustning
För att utrymningen ska kunna ske på ett betryggande sätt krävs att räddningstjänsten har tillräcklig
kapacitet, rätt utrustning och kan vara på plats tillräckligt snabbt. Tillräckligt snabb insatstid är
normalt inom 10 minuter, men för bostäder i högst tre våningar kan 20 minuter accepteras.
Dessutom måste byggnaden och dess omgivning utformas så att det finns räddningsvägar och
uppställningsplatser för stegutrustningen. Vilken insatstid och kapacitet räddningstjänsten har finns
att läsa i respektive kommuns handlingsprogram för räddningstjänst.”
Tätorterna Falköping, Götene, Skara och Tidaholm har bostäder i byggnader över fyra våningar som
kräver att räddningstjänsten har höjdfordon för att klara utrymningen. Körtiden mellan Skara och
Götene är drygt tio minuter via E20. Körtiderna mellan de övriga tätorterna är längre än 20 minuter.
Förutom i de fyra centralorterna finns det i flera tätorter bostadsbyggnader som är upp till tre våningar,
där utskjutsstege kan användas för utrymning via räddningstjänstens utrustning.
Brandvattenförsörjningen inom SMS bygger på en kombination av brandposter i de större tätorterna
och tankbilar för vattentransport. Bränder på landsbygden är vanligt förekommande inom SMS och
där är det tankbilar som gäller för brandvattenförsörjning, med komplement av motorspruta. Inom
organisationen finns tankresurser placerade på brandstationerna i de fyra centralorterna. I viss
utsträckning finns även fasta vattentag i branddammar och inventerade öppna lämpliga vattentag inom
kommunerna.

Vindsbrand med lägenhetsbrand i flerfamiljshus i Skara april 2020. Tre släckenheter, två tankenheter, tre höjdenheter och
två ledningsenheter från SMS jobbande på brandplatsen. Fem ledningsnivåer var aktiverade inom organisationen på
olycksplatsen och i ledningscentralen. Med den krishantering som skedde inom kommunen, så aktiverades sex ledningsnivåer
inom SMS.
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8.2.2. Brand utomhus
Fördelningen på bränder utomhus fördelar sig enligt följande, ¼ i skog och mark, ½ i container,
fordon och papperskorgar och ¼ i annat eller uppgift saknas. Vid en riskbedömning, så är det bränder i
skog och mark eller bränder som sprider sig till större byggnader som allvarligt kan påverka SMS.
Fokus i detta kapitel riktar in sig på bränder i skog och mark, övriga bränder släcks oftast av en styrka
på 1+2 med släckbil.

Bilbrand i Skara där hemtjänstpersonal, utbildad av
räddningstjänsten, gjorde en första släckinsats som
troligen räddade fastigheten. Räddningstjänsten larmades
även av hemtjänstpersonalen via Rakel.

Samtlig utryckande personal ska kunna hantera brandsläckning utomhus. På de heltidsbemannade
brandstationerna ska det finnas terrängfordon för brandsläckning i skog och mark. Som terrängfordon
räknas fyrhjulsdrivna fordon med högre markfrigång eller bandgående fordon. Inom SMS finns det
även en särskild skogsbrandsresurs med ytterligare utrustning för brandsläckning i skog och mark och
ett mindre fordon lämpligt för personal- och materialtransport i oländig terräng. Årlig samverkan med
externa resurser lämpliga för vattentransport och avverkning genomförs. Resurserna kommer från
lantbruket, maskinstationer och skogsföretag. Samverkan sker också med markägare.
Inom SMS bedöms Hökensås som det område som är mest utsatt för storskaliga skogsbränder.
Orsakerna till detta är flera. Naturen på Hökensås har en urbergsrygg med mäktiga isälvslagringar som
bildar rullstensåsar och sandfält med marklager som snabbt torkar ut och därmed får en ökad risk för
skogs- och markbränder. Området har sammanhängande skogsmark som går utmed Vätterns västra
strand från Jönköping i söder till Hjo i norr, där en betydande del av området ligger inom Tidaholms
kommun. Hela Hökensåsområdet är också ett fritidsområde med en omfattande turistverksamhet med
natur och fiskeupplevelser som fokus. Inom Hökensåsområdet finns ett antal fasta vattentag på
lämpliga och strategiska punkter. De är inventerade och iordningsställda för placering av motorspruta
eller vattenupptag med större gödseltunna och/eller tankbil. Tidaholm är också den kommun inom
SMS som har störst andel av skogsmark. Även inom övriga kommuner i SMS finns större
sammanhängande skogsområden, även om markanvändningen domineras av jordbruksmark. Särskilt
svårtillgänglig skogsmark finns på de många platåbergen i området. Ett omfattande friluftsliv och
turistverksamhet finns i samtliga kommuner med fokus på dessa skogsområden.
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Brand i Återvinningsanläggning utanför Skara 2019. Stor påverkan av rök från branden under flera veckor i närområdet i
vindriktningen.

8.2.3. Trafikolycka / kommunikationsolycka
Samtliga räddningsstyrkor ska kunna genomföra insats mot trafikolycka. Samtliga släckbilar och de
båda offensiva enheterna (20-bilarna) har klipputrustning för att kunna klippa personbilar. Vissa
släckbilar klarar även grövre klippuppdrag. Samtliga fordon har även avspärrningsutrustning. I
Falköping finns också en container med tungräddningsutrustning. Särskild utbildning och utrustning
för lossdragning med hjälp av länk och brandbil finns och tillämpas inom SMS. Räddningsvärnen
saknar klipputrustning men har avspärrningsmaterial.
SMS tillämpar dynamisk resurshantering och när det gäller trafikolyckor så kan det innebära att allt
från enskild resurs till flera resurser larmas beroende på den larminformation som finns tillgänglig. I
grundläget och vid låg omfattning inom tätbebyggt område larmas litet larm med en släckbil och 1+2 i
personal. Utanför tätort med hastigheter över 50 km/h larmas även ett tungt skyddsfordon för att skapa
en säker arbetsplats. Utöver dessa resurser så tillkommer ledningsnivå 2,3,4 och 5 vid behov. Vid
tungräddningsinsatser finns det ett nära samarbete med bärgningsresurser och räddningstjänsterna i
Skaraborg.
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Lastbil i träd med fastklämd
chaufför. Brandpersonal och
ambulanspersonal i nära
samarbete. Isärdragning av
chassi med länkar tillämpades för
att frigöra chauffören. I arbetet
deltog även polis, bärgare och
ambulanshelikopter. (2021)

När det gäller övriga kommunikationsolyckor så finns det, järnväg, flygplatser och handelssjöfart
inom SMS geografiska område. I Falköpings kommun finns det elektrifierad järnvägstrafik och även
kompetens och utrustning för skyddsjordning av järnvägens elanläggning. I Götene finns en järnväg
som inte är elektrifierad. Det finns flera mindre flygfält inom området, men endast i Falköping finns
möjlighet till kommersiell trafik med passagerartrafik. När det gäller sjöfart så finns det en
kommersiell hamn i Hällekis vid Vänern, Hällesäters hamn. Förutom detta finns ett antal mindre
småbåtshamnar i Vänern. I Götene finns en RIB-båt för att hantera olyckor på Vänern och en viss
förmåga att lägga ut länsar vid oljeutsläpp på vatten. RIB-båten är registrerad i Transportstyrelsens
fartygsregister för fartyg i nationell trafik.

8.2.4. Olycka med farliga ämnen
Samtliga räddningsstyrkor ska kunna genomföra en första insats mot olycka med farliga ämnen. Om
det krävs kemdykning, så ska räddningsstyrkorna i Falköping och Skara kunna genomföra
kemdykning. I praktiken innebär det att all heltidsanställd operativ personal har krav på att kunna
kemdyka. Egna kemresurser finns på miljö- och kemcontainer i Falköping och på Miljö- och kembil i
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Skara. Vid mer komplicerade kemdykningsinsatser där det krävs långvarig kemdykning eller i
komplicerade miljöer, så krävs samarbete med angränsande räddningstjänster. Inom samarbetet kemSkaraborg så finns det kemresurser även i Skövde, Mariestad och Lidköping. I Skövde finns dessutom
en av MSB:s nationella kemresurser.
Inom SMS geografiska område så finns det flera stora industrier som hanterar ammoniak och större
mängder gasol. Inom livsmedelsindustrin så förekommer också relativt stora mängder baser och syror.
På transportsidan förekommer stora flöden av alla typer av farliga ämnen på framförallt västra
stambanan och E20, men även på riksvägarna 26, 44, 46, 47, 49 och 184.

Tankbilsolycka på riksväg 26 vid Borgunda 2017. Stora mängder bensin och diesel läckte ut på olycksplatsen. Resurser från
fyra brandstationer på plats samt externa resurser för bärgning och sanering.

8.2.5. Naturolycka
Samtliga räddningsstyrkor ska kunna agera vid olika typer av naturolyckor. Inom SMS geografiska
område så är det främst väderrelaterade händelser som, storm, nederbörd, värmebölja med torrt väder
och översvämningsolyckor som är förekommande risker. Området är ett jordbruksområde med vissa
större skogsområden och ett kustområde vid Vänern. Det finns ett antal mindre och medelstora
vattendrag med viss ras- och skredrisk, men inte i någon större omfattning. Översvämningsrisk finns
dock i dessa vattendrag vid kraftig nederbörd och i Vänern vid stora nederbördsmängder på Vänerns
tillflödesområden. All räddningstjänstpersonal ska ha kunskap om pumpar, motorsågar och
terrängfordon, viss personal är förare på bandvagn och sexhjuling.

8.2.6. Drunkning
Drunkning och drunkningstillbud är relativt ovanliga händelser inom SMS geografiska
ansvarsområde, trots att det finns många sjöar och Sveriges största sjö finns inom området. Alla
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räddningsstyrkor ska kunna agera vid drunkning och drunkningstillbud. Ytlivräddningsdräkt,
hansabräda och båt finns på samtliga brandstationer. På brandstationen i Götene finns dessutom en
RIB-båt för insats i Vänern. RIB-båten kan även användas vid oljeutsläpp eller fartygsolycka på
Vänern.

Bildtext: Räddningsinsats med hansabräda på is med dålig bärighet.

8.2.7. Nödställd person
SMS har uppdraget att agera vid oönskade händelser i en bred tolkning av LSO. Det innebär att
suicidhändelser är en vanligt förekommande larmtyp. Nödställd person i andra situationer förekommer
också från person i hiss eller kylrum till person i vindkraftverk på 120 meters höjd. Skärmflygning är
en sport som aktivt utövas inom larmområdet och årligen plockas några nödställda skärmflygare ner
från diverse situationer. Vindkraftsverk finns i större omfattning inom de fyra kommunerna och är en
olyckstyp som SMS har specialutbildad personal för att kunna hantera. Det innebär att SMS ska kunna
hantera sjukdomsfall eller olycksfall i vindkraftverk med nedfirning av nödställd person från
turbinhuset. Inom höghöjdslivräddningen ingår också andra uppdrag som olyckor på rasbranter som
t.ex. finns på västgötabergen. Suicidhändelser är en vanligt förkommande olyckstyp. Det kan handla
om t.ex. hot om hoppning, hängning eller händelser på järnvägen, där västra stambanan, Nässjöbannan
och Kinnekullebanan går genom vårt område. Både hot om suicid och genomförda suicid hanteras av
räddningstjänstpersonalen, men även genom avtal med Trafikverket om sanering av tåg och järnväg
efter fullbordat suicid. Alla räddningsstyrkor kan respondera på nödställd person men alla styrkor kan
inte lösa alla uppdrag. Prioritering och aktivering av resurser ansvarar vakthavande befäl för.
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Bildtext: Bild från övning i vindkraftverk 2016

8.2.8. Djurlivräddning
SMS medlemskommuner är lantbrukstäta och djurlivräddning inom lantbruksområdet är relativt
vanliga uppdrag. Vid behov av lyft av stora tamdjur, så som ko och häst, så finns det extra resurser i
Falköping och Skara. Alla räddningsstyrkor ska kunna hantera djurlivräddning men vid stora djur så
larmas station i Skara eller Falköping.

Bild från
djurlivräddningsinsats i Tiarp
utanför Falköping under våren
2021 med lyft av ko i brunn.
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8.3. Ledning i räddningstjänsten
SMS är ett eget ledningssystem för räddningstjänst. SMS ledningssystem samverkar med angränsande
ledningssystem via avtal för att uppnå redundans, robusthet och uthållighet i ledning av
räddningstjänst enligt LSO. SMS samverkar även med andra aktörer för att uppnå redundans,
robusthet och uthållighet.

8.3.1. Tillgång till resurser för den övergripande ledningen, inkluderande
resurser i samverkan med andra kommuner
Ledning
SMS har fem ledningsnivåer som kan aktiveras vid en räddningsinsats. Styrkeledare (SL=L1) som
leder enskild grupp med ett räddningsledarskap vid enkla och mindre insatser. Styrkeledare kan också
leda delar av/sektorer i en större insats. Regionala Insatsledare (RIL=L3) leder medelstora och större
insatser eller komplicerade insatser. Vid behov av tre ledningsnivåer på skadeplats så kallas även
Insatsledare (IL=L2) till skadeplats. Vakthavande befäl (VB=L4) är inledningsvis räddningsledare.
När det finns lämplig person med räddningsledarkompetens på plats, överlämnas räddningsledarskapet
till denne. VBs och/eller RIL:s ansvar kan tas över av Vakthavande Räddningschef (VRC=L5). VRC
har det normativa och strategiska ansvaret som följer med räddningschefsuppdraget inom hela SMS.
Endast räddningschef (RC=L6) kan ta över detta ansvar, förutom länsstyrelsen vid
ledningssystemsgränsöverskridande räddningsinsatser. Därmed kan organisationen hantera de nedan
angivna ledningsfunktionerna under alla tider på dygnet. Syftet med denna ledningsstruktur är att även
kunna stödja andra förvaltningar inom de fyra kommunerna, vid kris eller andra oönskade händelser. I
uppdraget ingår även annat akut stöd och hjälp med till exempel överfallslarm, övervakning med mera.
Vid större eller flera pågående räddningsinsatser ansvarar VRC för att hantera räddningsinsatser, samt
upprätthålla en beredskap för nya olyckor. Vid varje enskild räddningsinsats finns en utsedd
räddningsledare, som ansvarar för insatsen och den räddningspersonal som deltar i insatsen. Beroende
på räddningsinsatsens storlek och komplexitet samt beredskapsläget, kan en styrkeledare, insatsledare,
regional insatsledare, VB i Kommunsamordningscentralen (KSC), räddningschef i beredskap eller
räddningschefen inneha rollen som räddningsledare. Antalet ledningsnivåer vid en insats beror på
skadeplatsorganisationens storlek.
Parallellt med arbetet på en skadeplats har KSC, som dygnet runt är bemannad med en VB, till uppgift
att stödja räddningsledaren med bland annat kommunikation, samverkan och dokumentation. VB
hanterar även beredskapssituationen och eventuell omfördelning av kommunernas operativa resurser,
fram till att VRC övertar detta ansvar.
Systemledning – Ser till att det totala hjälpbehovet tillgodoses och värderar riskbilden. Balanserar
pågående insatser mot behovet av beredskap över ytan. VB eller VRC ansvarar för systemledning.
Insatsledning – Tilldelar uppgifter till organisatoriska delar, t.ex. styrkeledare, sektorchef eller
räddningsstyrka, samt ser till att hjälpbehovet tillgodoses vid den enskilda insatsen. Styrkeledare eller
regional insatsledare ansvarar normalt för insatsledning. Undantagsvis, extremt ovanligt, kan
insatsledning skötas av VRC vid större insatser eller vid flera pågående insatser som kräver
insatsledning av regional insatsledare. Väljer VRC att leda insats på skadeplats som RL, skall annan
VRC kallas in för att ta över systemledningen inom SMS.
Uppgiftsledning – Genomför tilldelade uppgifter genom att vidta åtgärder så att delar av hjälpbehovet
tillgodoses. Utsedd arbetsledare eller styrkeledare ansvarar oftast för uppgiftsledning.
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Operativt ledningsmöte på olycksplats med tre ledningsnivåer och samverkande expertresurser.

Ledningsresurserna inom egen organisation som alltid finns tillgängliga i tjänst eller beredskap.
Ledningsnivå
L1 - SL

Placering
Inom
SMS

Beredskapsform Inställelsetid
4 Heltid
90 sek
2 Rib
90 sek -5 min

L2 – SL/IL

Inom
SMS

Heltid i jour

90 sek

Antal Övrigt
5-6
Utgår normalt från
brandstationerna eller
som FIP
1-4
Ledningsfordon

Beredskap

90 sek

1

Heltid i jour
Beredskap

15 sek
90 sek

1
1

L3 –RIL

L4 - VB
L5 - VRC

L6 Räddningschef

Falköping

Dagtid vardagar

Ledningsfordon,
inställelse i de fyra
centralorterna inom 45
minuter.
LC53 inom 90 sek
Ledningsfordon,
inställelse till KSC och
i de fyra centralorterna
inom 60 minuter.

1

Utöver detta så är målsättningen att alla heltidsanställda brandmän ska ha utbildning så att de kan
fungera som gruppchefer för mindre grupper med brandmän från annan organisation, frivilliga
brandmän, CIP eller frivilliga.
Kompetens/Utbildningsnivå som lägst bör uppnås inom respektive ledningsnivå (ambition).
69

Ledningsnivå

Kompetens/Utbildningsnivå Inställelsetid
(Lägst)
90 sek
Gruppchef/Bm Intern utbildning eller LK1a

Antal
totalt
47

L1 - SL

LK1b, Räddningsledning A
eller motsv, för RIB LK1a

90 sek – 5 min

34

L2 – SL/IL

LK2b, Räddningsledning B
eller motsv
LK2b, Räddningsledning B
eller motsv med RSK

90 sek

8

90 sek

5

LK2b, Räddningsledning B
eller motsv med RSK
LK3 VRC, Räddningsledning
B eller motsv med RSK

15 sek och 90
sek i LC53
90 sek

5 (8)

L3 –RIL

L4 - VB
L5 -VRC

5

Övrigt
Utgår normalt från
brandstationerna
Utgår normalt från
brandstationerna
eller som FIP
Ledningsfordon
Ledningsfordon,
inställelse i de fyra
centralorterna inom
45 minuter.
LC53 inom 90 sek
Ledningsfordon,
inställelse till KSC
och i de fyra
centralorterna inom
60 minuter.

Brandingenjör med RUB
1
eller LK3 VRC,
Räddningsledning B
Bildtext: Tabellen beskriver de olika ledningsnivåerna med funktionsnamn, kompetens, inställelsetid
och det totala antalet befattningshavare som kan besätta ledningsnivån inom SMS. Givetvis kan oftast
även ledningsnivå över aktuell ledningsnivå även tjänstgöra i lägre nivå.
L6 Räddningschef

Bildtext: Bilden beskriver de ledningssystem som det finns en formell samverkan med via avtal. De
samverkande ledningssystemen samverkar i en räddningsregion.
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8.3.2. Hur den övergripande ledningen är utformad
Operativ ledningsstruktur SMS
Räddningschef
(L6)
Systemledning
Insatsledning

Vakthavande
Räddningschef
(L5)

Uppgiftsledning

Vakthavande befäl
(L4)
Regional
Insatsledare
(L3)
Insatsledare
(L2)

Stn. Götene
styrkeledare (L1)

Stn. Skara
styrkeledare (L1)

Stn. Falköping
styrkeledare (L1)

4-5 brandmän

4-5 brandmän

4 brandmän

Stn. Floby
styrkeledare (L1)

Stn. Tidaholm
styrkeledare (L1)
4-5 brandmän

Heltidsanställda brandmän som kan fungera som arbetsledare/gruppledare, ej räddningsledarkompetens.
SMS övergripande ledning är utformad så att ledningscentralen (KSC) ständigt är bemannad med ett
vakthavande befäl (VB=L4) med jour i ledningscentralen. Vakthavande räddningschef (VRC=L5)
finns i beredskap och ska kunna svara och fatta beslut inom 90 sekunder. VRC ska kunna inställa sig i
KSC eller i respektive centralorter inom SMS kommuner inom 60 minuter. Robusthet och redundans
för ledningscentralen säkerställs genom möjlighet att omedelbart överta ledningen från annan
ledningscentral med respektive ledningspersonal i övertagande central och därefter omgruppering av
egen personal i annan ledningscentral inom 60 minuter. VRC ska också inom två timmar kunna leda
den övergripande ledningen från annan ledningscentral. Robusthet och redundans säkerställs genom
avtal med angränsande ledningscentraler, i första hand NÄRF och RÖS ledningscentraler, men
möjlighet finns att samverka med Jönköping och RSG.

8.3.3. Hur den övergripande ledningen ständigt upprätthålls
Vakthavande befäl (VB) finns ständigt i tjänst på brandstation i Falköping. Den övergripande
ledningen upprätthålls ständigt av VB. VB har medhörning på inkommande samtal till 112 och kan
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direkt agera och styra vilka resurser som ska engageras. SMS jobbar direkt i SOS:s operatörssystem
Cordcom/Zenit och VB kan larma ut de resurser som krävs. Vakthavande räddningschef (VRC) är i
tjänst dagtid måndag till fredag och i beredskap övrig tid. VRC ska inom 90 sekunder gå i tjänst efter
larm och direkt kunna agera och fatta beslut. VRC ska kunna nå SMS ledningscentral och
centralorterna i kommunerna inom 60 minuter. Målsättningen är att på sikt även ha tillgång till
ledningsoperatör i KSC.

8.3.4. Hur den övergripande ledningen vid hög belastning kan öka sin kapacitet
momentant och över tid samt anpassas utifrån faktisk och förväntad riskbild
SMS kan öka sin interna övergripande ledning genom inringning av ledig personal, förutom de fem
ledningsnivåer som ständigt finns tillgängliga inom SMS. Den övergripande ledningen kan dessutom
förstärkas via de avtal som finns med RÖS/RVS ledningssystem, NÄRFs ledningssystem,
Ledningssystem inom RäddsamVG och det ledningssystem som leds från Jönköping.

8.3.5. Tillgång till egna resurser för ledning av räddningsinsatser
SMS ledningssystem förfogar ständigt över fem operativa ledningsnivåer för räddningstjänst. Tre
nivåer för yttre ledning och två nivåer för inre övergripande ledning.

8.3.6. Tillgång till resurser för ledning av räddningsinsatser i samverkan med
andra kommuner
För att säkerställa räddningsledningssystemets funktionalitet inom LC53 ansvarsområde, vid
omfattande och/eller ett stort antal samtida räddningsinsatser samt vid störningar på tekniska
stödsystem, finns samverkansavtal med räddningsledningssystemen hos NÄRF/RMB
(här benämnt LC54) samt Räddningstjänstförbunden Östra/Västra Skaraborg.
Vid räddningsinsats/er inom ansvarsområde för LC 53 disponerar räddningsledningssystemet de
gemensamma resurserna gränslöst och dessa kan således omgående sättas in i
hela räddningsledningssystemets geografiska ansvarsområde. I räddningsledningssystemet
ingår vakthavande räddningschef samt vakthavande befäl. De i räddningsledningssystemet
ingående samlade resurser, för att säkerställa ledningsfunktioner i form av
insatsuppföljning - händelsevärdering - larmvärdering - samt övrigt
ledningsstöd, bedöms att med minst 5 personer kunna bemannas under 5 dygn. Detta med
utgångspunkt i räddningsledningssystemets stabsinstruktion.
Med stöd av LC RÖS och/eller LC 54 är bedömningen att förmågan till bemanning kan utökas till
minst 14 dygn.
SMS förvaltningschef är ansvarig för den del av verksamheten som berör förbundets
medlemskommuner.
Räddningsledningssystemet har erforderliga teknikplattformar för inkallning av egna
personalresurser, utalarmering samt kommunikation med egna och
externa samverkansresurser. Ledningscentralerna LC RÖS och LC 54 utgör funktionell och
teknisk redundans för verksamheten i den egna ledningscentralen (LC53).

8.3.7. Tid från att larmet inkommer till 112 till att första kommunala
räddningsresurs kan påbörja skadeområdesnära ledningsarbete i olika delar av
kommunen.
Ledningsnivå 1 (L1), styrkeledare, som följer med räddningsstyrkan når de olika delarna av
kommunen enligt kapitel 8.1.5. Insatsledare (IL/L2) aktiveras av VB eller VRC och IL når samtliga
centralorter inom 45 minuter och hela SMS geografiska område inom 60 minuter. L3 aktiveras enligt
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beslutad larmplan eller av VB/VRC och når samtliga centralorter inom 45 minuter och hela SMS
geografiska område inom 60 minuter.

8.4. Samtidiga och omfattande räddningsinsatser
8.4.1. Förmåga, på egen hand och i samverkan med andra, att hantera
samtidiga räddningsinsatser utifrån lokala förhållanden. I beskrivningen ska
ingå hur tillkommande räddningsinsatser kan påbörjas inom godtagbar tid
samt genomföras på ett effektivt sätt.
Inom SMS hanteras samtidiga händelser på olika sätt utifrån olyckstyp, men den grundläggande
riktlinjen är att närmsta resurs ska larmas. Då resurserna på närmsta station redan är upptagna larmas
resurser från närmsta tillgängliga station osv. För att minimera insatstider kan ej insatta resurser
placeras på förutbestämda taktiskt lämpliga platser, så kallade täckpunkter. För att säkerställa
beredskap för ytterligare händelser kan tjänstgöringsfri personal kallas in. För uthållighet kan resurser
avropas enligt avtal från angränsande systemledningar genom begäran om hjälp för räddningstjänst.

8.4.2. Förmåga, på egen hand och i samverkan med andra, att hantera
omfattande räddningsinsatser utifrån lokala förhållanden. I beskrivningen ska
ingå hur externa resurser kan begäras och nyttjas.
För uthållighet och vid omfattande insatser kan resurser avropas enligt avtal från angränsande
systemledningar genom begäran om hjälp för räddningstjänst eller stabsarbete/ledningsarbete. Det
finns gemensamma instruktioner för detta inom RäddsamVG. Dessutom finns avtal med NÄRF och
RÖS ledningssystem om ledningshjälp vid omfattande eller långvariga insatser.
Samverkande organisationer
Under räddningstjänstskedet kan operativ samverkan ske med många olika organisationer och
myndigheter för att lösa uppdraget. I första hand handlar det om operativ samverkan med andra
”blåljusorganisationer”, så som angränsande räddningstjänster, regionens ambulansverksamhet och
polisen samt med kommunala förvaltningar i de fyra medlemskommunerna. Vid större händelser eller
sällanhändelser kan samverkan även ske med statliga myndigheter, så som Trafikverket, Försvaret,
Transportstyrelsen, Sjöfartsverket och Luftfartsverket m.fl. samt med privata aktörer så som
saneringsföretag, transportföretag, fastighetsägare och drabbade verksamhetsutövare med flera.

8.5. Räddningstjänst under höjd beredskap
8.5.1 Beslut och beredskapsplanering av räddningstjänst under höjd
beredskap
Organisationen ska, då regeringen beslutat om höjd beredskap i landet, förutom sina ordinarie
uppgifter kunna anpassas till kommunernas hotbild, utifrån direktiv från Länsstyrelsen eller av
regeringen utsedd myndighet. Beredskapen skall bygga på den grund som finns i planen för
extraordinära händelser. KSC kommer att utgöra organisationens ledningsplats för räddningsledning
vid höjd beredskap och vid svåra påfrestningar på samhället. Vid behov skall KSC utgöra
ledningsplats för samverkanspersonal från t.ex. polis, sjukvård och lokal militär chef. Målsättningen är
att även ha tillgång till en skyddad ledningsplats.
Kommunverkstaden har under höjd beredskap, ett utökat ansvar för att underhålla och säkerställa
funktionen på organisationens materiel.
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8.5.2 Riskområden av särskild vikt att belysa
Enligt 3 kap. 1 § LSO ska kommunen verka för skydd mot andra olyckor än bränder. Intentionerna i
LSO är en tydlig uppmaning till kommunen att främja samverkan med andra aktörer och
verksamheter. Ett sådant exempel är lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).
SMS deltar i kommunernas Risk- och sårbarhetsanalys (RSA).
Utifrån framtagen RSA har det för kommunerna Falköping1, Skara2 och Tidaholm3 beslutats om
följande åtgärder:


Kunskapshöjande åtgärder gällande krisberedskap i såväl fredstid som under höjd beredskap
till allmänheten.



Fördjupad risk- och sårbarhetsanalys av kommunernas samordningscentral.

8.5.3 Antagonistiska hot, terrordåd, gråzonsproblematik och Pågående dödligt
våld
Antagonistiska angrepp uppstår på grund av mänskligt agerande. Antagonistiska hot och riktade
angrepp är ett samlingsbegrepp för olika händelser som orsakas av individer eller grupper med
särskilda syften. Typiska antagonistiska hot och riktade angrepp kan vara påverkanskampanjer och
informationskrigföring, nätverksattacker och terrorism.4
Samhällets förmåga att hantera och minska konsekvenserna av terrorattentat och andra antagonistiska
händelser är beroende av insatser från många aktörer. Vid ett attentat kommer flera myndigheter arbeta
gemensamt och parallellt för att hantera konsekvenserna av dådet. Den som ansvarar för ett
verksamhetsområde i samhället i normala fall ansvarar även för detta område i en krissituation. Till
exempel ansvarar Polisen för säkerheten, avspärrningar och brottsutredningar. Räddningstjänsten
ansvarar för räddningsinsatser och ser till att drabbade människor får hjälp.
SMS har påbörjat arbete genom:



Kunskapshöjande åtgärder
Samverkan kring Pågående Dödligt Våld (PDV)

8.5.4 Sällanhändelser med stora konsekvenser för samhället. (Extraordinära
händelser)
Det är svårt att genomföra traditionella riskanalyser av extraordinära händelser. Eftersom händelserna
inträffar så sällan saknas statistiska underlag som kan göra sannolikhetsbedömningen tillförlitlig. I
RSA för enskild kommun har riskanalysen genomförts kontinuitetsanpassat, med fokus på
konsekvenserna för verksamheterna.
En bra utgångspunkt för arbetet med riskanalyser för sällanhändelser, samt vilka konsekvenser
respektive verksamhet kan ställas inför, är MSB:s Ett första steg mot en nationell riskbedömning –
nationell riskidentifiering5. Dessa händelser har legat till grund för samtliga kommuners RSA.

1

Dnr 2019/00239 168
Dnr 2019-000383
3 Dnr 2019/335
4
Ds 2017:66
5
MSB 336-2011
2
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8.5.5 Framtida förmodad utveckling och dess risker
Klimat och följande extremväderhändelser (snöoväder, skogsbränder, värmeböljor, grundvatten).
SMS-kommunerna arbetar med klimatanpassning inom ett flertal områden. Konsekvenserna av ett
klimat i förändring ser olika ut beroende på geografiskt område, men genomgående visar
klimatscenarier på fler och intensivare extrema väderhändelser och naturolyckor.
Konsekvenserna för vägnäten av klimatförändringar kommer att bli betydande. Scenarion visar en
ökad nederbörd och ökade flöden vilket kan innebära översvämningar, bortspolning av vägar och
vägbankar, skadade broar samt ökade risker för ras, skred och erosion.

8.5.6 Höjd beredskap
Räddningstjänstens och kommunernas organisation i krig och vid höjd beredskap utreds fortfarande på
nationell nivå. Även åtgärder kopplat till höjd beredskap analyseras kontinuerligt.
Grunden för förmågan att hantera räddningstjänst under höjd beredskap uppnås primärt utifrån
förmågan att kunna hantera omfattande räddningsinsatser i fred6. Detta förutsätter bland annat en god
samverkan såväl internt inom kommunens politiska organisation och tjänstemannaorganisation men
även externt gentemot andra aktörer.
Prioriterade uppgifter för kommunerna enligt överenskommelsen mellan staten och kommunerna
(MSB och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)) är följande:
• kompetenshöjning gällande totalförsvar
• säkerhetsskydd
• krigsorganisation och krigsplacering
• önskvärt att medverka i arbetet med ledningsansvar, geografiskt områdesansvar och
rapportering
Kap 8 i LSO anger några särskilda uppgifter för kommunal räddningsinsats att utföra under höjd
beredskap:
• upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden
• indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska stridsmedel
• kompletterande åtgärder
• delta i åtgärder för första hjälpen och transport av skadade personer och befolkningsskydd
• att personal inom en kommuns organisation för räddningstjänst får tas i anspråk för uppgifter
som inte rör den egna kommunen.
SMS har påbörjat arbetet med att öka sin förmåga kring civilt försvar genom:
• att krigsplacera personalen inom SMS
• att stärka säkerhetsskyddet och signalskyddet
• en kompetenshöjning av totalförsvar genom nätverk, utbildning och omvärldsbevakning med
fokus på civilt försvar.
Kompetenshöjande insatser om totalförsvaret sker bl.a. genom nätverket RäddsamVG7.
Inom ramen för kommunens geografiska områdesansvar deltar SMS i Krishanteringsrådet Östra
Skaraborg. I rådet ingår förutom räddningstjänsten i Östra- och mellersta Skaraborg ett stort antal
krisledningsaktörer såsom polismyndigheten, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen och
Försvarsmakten. Från de 11 deltagande kommunerna deltar även säkerhetssamordnare,
krisinformatörer och företrädare för respektive kommuns krisstödsgrupp.

6
7

MSB Utkast Beskrivning av olyckor som kan leda till räddningsinsats.
https://www.raddsamvg.com/om-raddsam-vg/
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8.5.7 Analys/värdering
Värdera riskerna genom att bedöma sannolikhet och konsekvens samt koppla värdering till möjliga
förändringsalternativ. Riskmatris kan användas för att få en överblick.
Analys och bedömning av kommunernas totala riskbild och för SMS riskbild.
Vilka förebyggande samt konsekvensreducerande åtgärder genom räddningsinsats ska vidtas. Tex.
utbildningsåtgärder, stärkt förmåga vid insats, utveckling av CIP/Fip/first responder mm.

8.5.8 Förmåga att utföra varje uppgift som åligger kommunen enligt 8 kap. 2 §
LSO vid höjd beredskap för olika geografiska områden i kommunen.
Utdrag ur 8kap 2 § LSO
”I syfte att skydda och rädda befolkningen och civil egendom från verkningar av krig skall
kommunens organisation för räddningstjänst under höjd beredskap, utöver vad som i övrigt framgår
av denna lag, ansvara för
1. upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden,
2. indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska stridsmedel,
3. kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att verksamhet enligt denna paragraf skall kunna
fullgöras.
Personal inom kommunens organisation för räddningstjänst skall under samma tid delta i åtgärder för
första hjälp åt och transport av skadade samt för befolkningsskydd.
Vad som gäller vid kommunal räddningstjänst skall gälla även när personalen inom kommunens
organisation för räddningstjänst utför uppgifter enligt första och andra styckena.”
SMS har bara begränsad kompetens inom punkt 1-3 ovan och saknar i huvudsak all teknisk utrustning
och personlig skyddsutrustning för att utföra dessa uppdrag. Men under åren 2020 och 2021 har
personalresursen för uppdrag inom området civilt försvar förstärkts med två brandvärn, frivilliga
brandmän och civila insatspersoner. Målsättningen är att dessa personalgrupper även ska krigsplaceras
hos SMS. Personalresursen har i stort sett fördubblats under 2020 och 2021 med dessa nya
personalgrupper. För att upprätthålla kompetensen på dessa personalgrupper så används de i det
vanliga räddningstjänstuppdraget och även under höjd beredskap och krig.

8.5.9 Resurser, egna och i samverkan, som är av särskild vikt för att utföra
uppgifterna, samt den organisation som krävs för att utföra uppgifterna.
SMS ingår i olika samverkansgrupper för att lösa räddningstjänstuppdraget och uppdraget under höjd
beredskap och krig. Inom länet finns en etablerad samverkan genom den gemensamma organisationen
RäddsamVG. Mellan ledningssystemen finns ytterligare en samverkan för uthållighet och förstärkning
mellan SMS ledningssystem och NÄRF/RMBs ledningssystem samt RÖS/RVS ledningssystem.
SMS samverkar givetvis även med de olika förvaltningarna i de fyra medlemskommunerna. Här finns
både vårdkompetens och teknisk kompetens.
Personalgruppen kan förstärkas genom att egen operativ personal, värnspersonal förläggs i tvåskift.
Frivilliga brandmän och civila insatspersoner förläggs i beredskap. Den tillgängliga personalresursen
har då förstärkts väsentligt.
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9. Uppföljning, utvärdering och lärande
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS) har flera olika processer för uppföljning, utvärdering och
lärande. Uppföljning av händelser sker enligt MSBFS 2021:5.
Följande huvudprocesser finns:







Årlig verksamhetsplan med tertialuppföljningar av verksamhet, mål och ekonomi, som
rapporteras till Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg och medlemskommunernas
kommunstyrelser.
Årlig tillsynsplan som rapporteras i tertialrapporterna.
Analysgrupp för operativa insatser som varannan vecka går igenom samtliga insatser och
väljer ut de som behöver analyseras ytterligare med återkoppling till berörd personal. Fokus
här är att vara en lärande organisation. Samtliga analysmöten dokumenteras skriftligt.
Insatsutvärderingar, vissa insatser där organisationen har varit hårt belastad eller där det finns
behov av en grundligare utvärdering genomförs fördjupade orsaks- och insatsutvärderingar,
med fokus på lärande.

9.1 Insatsanalys
Räddningstjänst ska planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar
tid enligt LSO. Verksamheten har satt upp mål för tiden det tar att nå de hjälpsökande. Inom 10
minuter ska minst 65% av alla prio 1 insatser nå de hjälpsökande, 85 % inom 15 minuter och 95%
inom 20 minuter. Alla insatser med en insatstid över 20 minuter ska analyseras. Organisationen har
införskaffat två mindre fordon med både klippverktyg och släckmöjligheter. Tanken är att dessa
fordon med besättning ska kunna verka i 10-15 minuter självständigt, innan huvudstyrkan anländer.
Analys av insatser görs av utsedd analysgrupp veckovis. Till grund för analyserna ligger
dokumentation samt foton från händelserapporter. Analysgruppens resultat från utvärdering av insatser
informeras vidare internt/externt till berörda parter, så att erfarenhetsåterföring och utveckling sker.
Olycks- och insatsutredningarna skall vara ett underlag för såväl planeringen av kommunernas
förebyggande arbete som för planeringen av räddningsinsatser. I stort kan utredningarna delas in i tre
huvudbeståndsdelar, orsaksutredning, förloppsutredning och insatsutredning. Resultatet av
utredningarna kommuniceras till berörda förvaltningar, organisationer och myndigheter som statistik
eller rapporter. Resultatet återförs till den egna organisationen för ständig förbättring.
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9.2 Flödesschema insats- och olycksutredningar

Händelserapport

Externt
andra förvaltningar,
och organisationer
Myndigheter
Fastighetsägare
Verksamhetsutövare

Fördjupad
Insatsutredning/
olycksundersökning
Internt
Egen organisation

ANALYS
GRUPP

Händelsebaserad
tillsyn

Orsak o förlopps
utredning
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Myndigheten
för
Samhällsskydd
och
Beredskap

Bilaga A: Dokumentförteckning
Följande samverkansavtal finns upprättade för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS).
Samverkan/samverkansavtal

Typ av avtal

Diarienr:

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

Civilrättsligt avtal mellan kommunerna Falköping, Götene,
Skara och Tidaholms kommuner om att inrätta en
gemensam samhällsskyddsförvaltning med en gemensam
samhällsskyddsnämnd. Förvaltningen och nämnden har sitt
säte i Falköping och har Falköpings kommun som
värdkommun.

2019/1

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

Reglemente för nämnden Samhällsskydd Mellersta
Skaraborg.

KFS
2019:11

Avsiktsförklaring Skaraborg

Räddningstjänsterna i Skaraborg har i avsiktsförklaring
”Samhällsskydd Skaraborg” beskrivit samverkansmål och
samarbetsformer.

2019/47

Avtal Räddningstjänsterna Västra
Götaland (RäddsamVG)

Räddningstjänsterna i Västra Götaland har i avtal och
avsiktsförklaring beskrivit samverkansmål och
samarbetsformer för räddningstjänstsamverkan i Västra
Götaland. Samverkan kallas för ”RäddsamVG”. I avtalet
finns också en samverkan kring en samfinansierad tjänst
som samverkansstrateg. Dessutom ett ömsesidigt avtal med
räddningstjänsterna i Västra Götaland om
räddningstjänsthjälp vid olyckor, det så kallade 1+4 avtalet.

2020/17

Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Avtal har slutits för att tillgodose snabbast möjliga insats:
1. I Falköpings kommuns norra del inom ett område där
räddningstjänsten i Skövde har kortare insatstid än
räddningstjänsten i den egna kommunen.
2. I Skaras och Götenes östra delar där Skövde och
Timmersdala räddningskårer bistår SMS.
3. I Götenes norra delar och Mariestads södra delar, där
Mariestads och Götenes räddningskårer ömsesidigt bistår
varandra.
4. Ömsesidigt avtal där räddningsvärnet i Blixtorp betjänar
område i Tidaholms kommuns norra del, samt att
Tidaholms räddningskår betjänar områden i Skövde
kommuns södra del samt Hjo kommuns södra del som
gränsar mot Tidaholms kommun.
Två stationers utryckning utnyttjas.

2020/41
2020/42
2020/43

Räddningstjänsten Västra
Skaraborg

Avtal har slutits för att tillgodose snabbast möjliga insats:
1. Avtal har slutits där Floby räddningskår utnyttjas för
förstahandslarm för att biträda inom område i Vara
kommun i angränsande område öster om Vedum. Två
stationers utryckning utnyttjas.

2020/35
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2. Avtal och väg E20, vajerväg, och vissa områden i
anslutning till Vara kommun där Skara och Kvänums
räddningskårer samlarmas.
3. Avtal om Götenes västra delar mellan Källby och
Lidköping, där Lidköpings räddningskår bistår SMS.
Habo kommun

Avtal med Habo kommun om hjälp vid insats i angränsande
områden på Hökensås. Insats kan ske snabbare från
Tidaholms räddningstjänst.

2020/51

Mullsjö kommun

Avtal med Mullsjö kommun om hjälp vid insats
angränsande områden i nordvästra delen av Mullsjö
kommun.

2020/50

Herrljunga kommun

Avtal att biträda med Floby-styrkan.

2020/52

Avtal med Skaraborgs sjukhus

Avtal om IVPA (i väntan på ambulans) och MRI
(medicinsk räddningsinsats). Avtal om att bistå vid
transport av skadad i terräng vid olycksfall och
sjukdomsfall, lämna bärhjälp till ambulanspersonal samt
utföra sjuktransport med specialfordon/båt.
1. Falköping-Tidaholm
2. Skara-Götene
3. MRI

2019/48

Avtal med SOS Alarm Sverige AB.

Mellan SMS och SOS Alarm Sverige AB finns tecknat
avtal om alarmeringstjänsten.
1. Samarbetsavtal
2. Personuppgiftsavtal
3. Nyttjanderättsavtal Cordcom
4. Manövrering av utomhusvarning

2019/52
2020/29
2020/30
2020/31

Avtal om Restvärdesräddning

Genom avtal med Försäkringsbranschens
Restvärdesräddnings AB svarar SMS för
restvärdesräddning i samband med räddningstjänstinsatser i
kommunerna. Arbetet utförs genomgående med
Räddningstjänstens personal.

2020/75

Avtal mellan ledningssystem inom
Västra Götaland (Räddningsregion)

Ledningssystemen för SMS, RÖS, RVS, NÄRF, RMB och
Orust har tecknat avtal om ledningssamverkan mellan
ledningssystemen i en Räddningsregion för att klara
robusthet, redundans och uthållighet.

2022/18

Dafgårds industriräddningsvärn

Avtal om samverkan kring Dafgårds industriräddningstjänst
där detta ingår som ett värn i den kommunala
organisationen.

2021/60

Jula ABs industriräddningsvärn

Avtal om samverkan kring Julas industriräddningsvärn där
detta ingår som ett värn i den kommunala organisationen.

2020/16

Verksamhetssystem Daedalos

Avtal om verksamhetssystem som tillfredsställer SMS krav
på uppföljning, styrning och händelserapportering mm.

2020/21
2020/22
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Bilaga B: Beskrivning av samråd
Samråd har skett med nedanstående organisationer skriftligen. Synpunkter av vikt har arbetats in i
handlingsprogrammet. Samrådstiden har 2021-12-20 till och med 2022-03-31, för att möjliggöra svar
från samtliga samrådsinstanser.
Kommuner
Kommunstyrelsen i Falköpings kommun
Kommunstyrelsen i Götene kommun
Kommunstyrelsen i Skara kommun
Kommunstyrelsen i Tidaholms kommun
Räddningstjänstorganisationer
Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund
Räddningstjänsten Habo
Räddningstjänsten Herrljunga
Räddningstjänsten Jönköping
Räddningstjänsten Mullsjö
Räddningstjänsten Västra Skaraborg
Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund
Statliga myndigheter
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Försvarsmakten – Västra militärregionen
Länsstyrelsen Västra Götaland
Trafikverket
Sjöfartsverket
Kustbevakningen
Polismyndigheten
Övriga
SOS Alarm
Skaraborgs Sjukhus/Västra Götalandsregionen
Arbetstagarorganisationer lokalt (Sveriges Ingenjörer, Vision, Ledarna, Kommunal, Brandmännens
Riksförbund)

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

Version: 1.0
SMS beslutsdokument nämnd

Handlingsprogram enligt Lag om Skydd mot
Olyckor
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Bilaga C: Hamnar och dess gränser i vatten

Streckat område i Hönsäters
hamn är kommunalt ansvar.

Bildtext: Hönsäters hamn i Vänern är den enda kommersiella hamnen inom SMS.

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

Version: 1.0
SMS beslutsdokument nämnd

Handlingsprogram enligt Lag om Skydd mot
Olyckor
[2022-05-19]

I Vänern finns ett antal småbåtshamnar och bryggor. De 6 större småbåtshamnarna inom Götene
kommun i Vänern är utmärkta på kartan nedan. Det kommunala ansvaret begränsas till bryggor och
pirar.

Småbåtshamn

Ort

Antal
platser

Svanviks
småbåtshamn
Källby småbåtshamn
Blombergs
gästhamn/Båtsällskap
Hällekis båtklubb

Filsbäck/Svanvik

Sandvikens båtklubb

Österäng/Sandviken 90

Årnäs hamn

Årnäs

Källby
Blomberg

150
150

Hällekis

150

100

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

Position

58°37,60 N
13°26,30 E

Qrkod

Hamndjup

2,1 m
1,0 m

58° 40,3N
13° 35,0E

2,5 m

Version: 1.0
SMS beslutsdokument nämnd
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Blombergs Hamn

Sandvikens båtklubb

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

Version: 1.0
SMS beslutsdokument nämnd

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-05-06
SMS 2021/00007
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Handlingsprogram fr o m 2022
Förslag till beslut
Nämnden beslutar att godkänna utformningen av handlingsprogrammet och
skickar det vidare för beslut om antagande i respektive kommunfullmäktige i
Falköping, Götene, Skara och Tidaholm.
Sammanfattning
Detta handlingsprogram beskriver kommunernas och Samhällsskydd
Mellersta Skaraborgs (SMS) arbete enligt Lag (2003:778) om skydd mot
olyckor (LSO) i kommunerna Falköping, Götene, Skara och Tidaholm.
Programmet omfattar både kommunernas arbete med det förebyggande
arbetet enligt 3 kap. 3§ LSO såväl som det skadeavhjälpande arbetet enligt 3
kap. 8§ LSO. Programmet behandlar även andra områden inom skydd och
säkerhet. Det benämns Samhällsskyddsuppdraget där SMS har fått ett
samordningsuppdrag av de fyra kommunerna.
Bakgrund
Riksdagen beslutade 2021 om stora förändringar i Lag om skydd mot
olyckor. Bland annat fick Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) utökad föreskriftsrätt inom lagens ram och MSB blev också
tillsynsmyndighet för lagen. Nya föreskrifter som stort har påverkat
kommunernas räddningstjänstverksamheter och myndighetsutövning, har
därefter antagits. Bland annat MSBFS 2021:1 föreskrifter och allmänna råd
om innehåll och struktur i kommunens handlingsprogram för förbyggande
verksamhet och räddningstjänst, som reglerar hur kommunens
handlingsprogram ska utformas, MSBFS 2021:4 föreskrifter och allmänna
råd om ledning av kommunal räddningstjänst, som reglera hur
ledningssystemet för den kommunala räddningstjänsten ska vara organiserat,
MSBFS 2021:8 föreskrifter och allmänna råd om hur kommunen ska planera
och utföra sin tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor, som reglerar hur
myndighetsutövningen ska organiseras och utföras, MSBFS 2022:1
föreskrifter och allmänna råd om behörighet att vara räddningschef eller
räddningsledare i kommunal räddningstjänst, som reglerar kompetenskraven
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

2(2)

för räddningschef och räddningsledare. Sammantaget så har
detaljregleringen inom lag om skydd mot olyckor ökat kraftigt.
Förvaltningens bedömning
Handlingsprogrammet är det viktigaste styrdokumentet för
verksamhetsstyrning av samhällsskyddsuppdraget under de kommande åren.
Finansiering
Detaljregleringen från staten har ökat och är kostnadsdrivande inom flera
områden. Inom området ledning av räddningstjänst har staten skjutit till 4,30
kr/innevånare och år, för att finansiera de utökade kostnaderna för
ledningssystemet. Detta kan täcka endast de utökade utbildningskostnaderna
inom SMS för ledningssystemet. Därför bör de snarast tillföras SMS. Utöver
detta så är även de utökade kraven inom myndighetsutövningen
kostnadsdrivande och kravet på utökade uppgifter efter räddningsinsats.
Sammantaget så bör en översyn av finansieringen av SMS göras, så att en
tydlighet och en långsiktighet finns för verksamheten.
Beslutsunderlag
Handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor i Falköping, Götene,
Skara och Tidaholms kommuner.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen Falköping
Kommunstyrelsen Götene
Kommunstyrelsen Skara
Kommunstyrelsen Tidaholm
Efter antagande i respektive kommunfullmäktige så ska det antagna
handlingsprogrammet expedieras till berörda myndigheter och
organisationer. De organisationer som berörs är de som beskrivs i bilaga B i
handlingsprogrammet. Denna expediering bör skötas av SMS när
handlingsprogrammet är antaget i samtliga kommuner.

Roger Almgren
Räddningschef

Allmänna lokala
ordningsföreskrifter för Falköpings
kommun

Typ av styrdokument

Lokala ordningsföreskrifter

Beslutsinstans

Kommunfullmäktige

Fastställd

XXX

Diarienummer

XXX

Giltighetstid

F.r.o.m 1 mars 2021

Dokumentet gäller för

Samtliga medborgare i kommunen

Dokumentansvarig

Kanslichefen

Tidpunkt för
aktualitetsprövning

En gång varje mandatperiod
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Innehåll
"Klicka här och skriv rubrik" ................. Fel! Bokmärket är inte definierat.
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Lokala ordningsföreskrifter för Falköpings
kommun
Falköpings kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att
meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
§1
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig
plats finns i 3 kap. ordningslagen.
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om
hur den allmänna ordningen i Falköpings kommun ska upprätthållas.
Bestämmelserna i 17 § har till syfte att hindra att människors hälsa eller
egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor.

§2
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är
offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 1–4 i ordningslagen om inte
annat anges. Bestämmelsen i 17 § 21 § är även tillämplig på (icke
offentliga platser i kommunen) andra än offentliga platser inom
kommunen.
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller även
kommunens föreskrifter om torghandel.
Stora Torget, Trätorget och Köttorget utgör allmänna försäljningsplaser
för vilka också gäller kommunens föreskrifter om torghandel.

§3
Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska,
med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden
jämställas med offentlig plats:
-

För allmänheten upplåtna anläggningar för lek, idrott, camping eller
friluftsliv, badplatser, skolgårdar, järnvägsområden och
begravningsplatser enligt bilagd förteckning.
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Följande platser som är upplåtna för allmänheten:
-

Till allmänheten av kommunen upplåtna lekplatser
Idrottsplatser, anlagda rekreationsområden och motionsspår
Förskole- och skolgårdar under icke verksamhetstid
Områden för camping
Badplatser
Järnvägstationsområden
Begravningsplatser
Slalombackar.

§4
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första
stycket, 11 §, 20 § och 21 § i dessa föreskrifter bör kommunen ges
tillfälle att yttra sig.
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg ska yttra sig över 20-21 §§.
Tekniska nämnden ska yttra sig över § 7, § 10 första stycket och § 11.

Lastning av varor m.m.
§5
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är
ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att
allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller
dålig lukt.
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter,
brandsläckningsutrustning och utrymningsvägar blockeras eller att
framkomligheten för blåljusorganisationer begränsas (så att
räddningstjänstens arbete hindras).
Inte heller får trafiken på platsen onödigt hindras eller störas.

Schaktning, grävning m.m.
§6
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av
fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se
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till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga
olägenhet.
Det får inte heller ske så att brandposter, brandsläckningsutrustning och
utrymningsvägar blockeras eller att blåljusorganisationers arbete hindras.
Arbetena ska märkas ut på ett säkert sätt och inte heller får trafiken på
platsen onödigt hindras eller störas. Vidare ska särskild hänsyn tas till
gång- och cykeltrafik.

Störande buller
§7
Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex.
stenkrossning, pålning och nitning får inte ske utan polismyndighetens
tillstånd.

Containrar, byggställning mm
8§
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container som ska ställas upp på
en offentlig plats är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller
nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.
Ägaren, eller nyttjanderättshavare, till containrar, byggnadsställningar eller
liknande objekt som ska ställas upp på en offentlig plats ska söka tillstånd
från polisen enligt 3 kap. 1 § OL. Container eller byggställningen mm ska
märkas ut på ett säkert sätt och inte heller får trafiken på platsen onödigt
hindras eller störas. Vidare ska särskild hänsyn tas till gång och
cykeltrafik.
Vid utplacering av containrar, byggställningar och andra sådana objekt ska
brandskyddsaspekter beaktas.
Det får inte heller ske så att brandposter, brandsläckningsutrustning och
utrymningsvägar blockeras eller att framkomligheten för
blåljusorganisationer begränsas.

Markiser, flaggor och skyltar
§9
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över
en gångbana på lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre
höjd än 4,50 meter.
5

Markiser, flaggor, skyltar, banderoller och liknande anordningar får inte
sättas upp på lägre höjd över marken så att den del av anordningen som
hänger ner över en gångbana har lägre höjd än 2,50 meter, och den del
som hänger över en körbana inte har lägre höjd än 4,50 meter.
Affischering
§ 10
Polismyndighetens tillstånd krävs för att sätta upp affisch, annons eller
annat sådant anslag på eller över offentlig plats eller på husvägg, staket,
vägbro, kopplingsskåp, stolpar, eller liknande, som vetter mot offentlig
plats. Även gatuskyltar så som trottarpratare eller liknande kräver
polismyndighetens tillstånd innan de sätts upp på offentlig plats.
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra
liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål.
Tillstånd behövs inte heller för näringsidkare för att sätta upp annonser
och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på
byggnad där rörelsen finns.
Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av
polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller
liknande som vetter mot offentlig plats.
Gatuskyltar så kallade trottoarpratare, samt annan skyltning får inte sättas
upp på offentlig plats utan tillstånd av polismyndigheten.
Tillstånd behövs dock inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller
andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller
krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra
tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där
rörelsen finns.

Högtalarutsändning
§ 11
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till
personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande
utan tillstånd av polismyndigheten.

Förtäring av alkohol
§ 12
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Alkoholhaltiga drycker med en alkoholhalt överstigande 3,5
volymprocent får inte förtäras på följande offentliga platser: lekplatser,
parker, torg, parkeringar, järnvägstationsområden, idrottsanläggningar
eller badplatser inom markerat område, se kartor i bilaga 1.
Spritdrycker, vin, starköl och folköl får inte förtäras inom områden som
framgår av bilagd lista.

Camping
§ 13
Camping utanför anordnade campingplatser får inte ske på offentlig
plats.
Camping får inte ske på Hästgärdet eller området vid Motionscentralen
utan tillstånd från kommunen eller arrendatorn av Mössebergs Camping.

Hundar
§ 14
Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande
eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa
bestämmelserna i 15 §.
Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad
person, servicehund- och signalhund för funktionshindrad person eller för
polishund i tjänst.

§ 15
Hundar ska alltid hållas kopplade på offentlig plats i kommunens tätorter
med undantag av de områden där kommunen anordnat hundrastplatser.
Hund ska hållas kopplad i motionsspår till vilka allmänheten har tillträde.
När en hund inte hålls kopplad enligt ovan, ska den ha halsband på sig med
ägarens namn, adress, telefonnummer eller annan godkänd märkning.
Hundar får inte bada på badplatser.
På offentlig plats i kommunens tätorter ska föroreningar efter hund plockas
upp.
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Hundar ska hållas kopplade inom områden som utgör försäljningsplats
medan torghandel pågår, samt i de parker eller planeringar som framgår
av bilagd lista under tiden den 1 april – 30 september.
Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte
inom inhägnade områden.
När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens
namn, adress och telefonnummer.
Hundar får inte vistas på begravningsplats eller badplats. Skogssjön ska i
sin helhet betraktas som badplats.
§
Inom områden med sammanhängande bebyggelse ska föroreningar efter
hund plocka upp.

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor samt sprängning
och skjutning med eldvapen m.m.
§ 16
Det är inom samtliga tätorter i Falköpings kommun endast tillåtet att
använda pyrotekniska varor under påskafton, valborgsmässoafton och
nyårsafton klockan 20.00 - 01.00 efterföljande dag.
Under övriga tider på året krävs alltid tillstånd från polismyndigheten.
Avfyringsplats och nedslagningsplats får inte vara närmare bostadsbyggnad
än 25 meter.

§ 17
Det är alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100
meter från sjukvårdsinrättning eller äldre- och omsorgsboenden.
Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter från
sjukhuset i Falköping respektive Falbygdsklinikerna samt äldre- och
handikappboendet inom kvarteret Läkare, Bergsliden 1,2 och 13, Trätorgets
äldreboende samt Ranliden i Falköping, Kataringården i Torbjörntorp,
Frökindsgården i Kinnarp, Alvershus i Åsarp, Björktuna och Vårdcentrum i
Stenstorp, Elvagården i Vartofta samt Vårdcentrum och Vilskegården i
Floby.
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Tillstånd av polismyndighet krävs för att få använda pyrotekniska varor på
platser (gäller även andra platser än offentliga) i syfte att förhindra att
människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av
pyrotekniska varor. Tillståndsplikten gäller inom områden med
sammanhållen bebyggelse som inte omfattas av förbudet i ovanstående
stycke i Falköping, Broddetorp, Floby, Gudhem, Kinnarp, Odensberg,
Stenstorp, Torbjörntorp, Vartofta, Yllestad, Åsarp och Åsle vid alla
tidpunkter utom påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton mellan
klockan 20.00 och 01.00 efterföljande dag.
Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska varor
på offentlig plats inom områden med sammanhållen bebyggelse i Falköping,
Broddetorp, Floby, Gudhem, Kinnarp, Odensberg, Stenstorp, Torbjörntorp,
Vartofta, Yllestad, Åsarp och Åsle i syfte att upprätthålla den allmänna
ordningen.

§ 18
Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med
eldvapen samt kolsyre-, luft, fjädervapen eller motsvarande som avses i 2
kap. 1 § andra stycket vapenlagen.
Paintballvapen får inte användas på de platser som anges i § 2 och 3 i
dessa förskrifter.

Ridning och löpning
§ 19
Ridning får inte ske i markerade löp- eller skidspår. Löpning får inte ske i
markerade skidspår när spåren är iordningställda.
Ridning får inte ske i iordningsställda löp- eller skidspår på Mösseberg
eller Ålleberg annat än när spåret också är markerat som ridspår. På
sistnämnda spår får inte ridning ske i iordningställt skidspår.

Avgift för att använda offentlig plats
§ 20
För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt
med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder
som har beslutats av kommunfullmäktige.
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Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
§ 21
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §§, 10 §
första stycket, 11-19 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 §
andra stycket ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om polismyndighetens rätt att
utfärda förelägganden och rätt att förverka egendom.
-------------------------------------------------------------------------------------------Denna kommunala författning ersätter författningen 2012:18.
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Samtliga nämnder

Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter
Delegationsbeslut
1 Förslag på ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter skickas på
remiss till samtliga nämnder med svar senast den 1 juni 2022.
Delegationsbeslut enligt
Enligt kommunstyrelsens delegationsbestämmelser antagna 19 januari 2022,
§ 6.
Bakgrund
Förslag på ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter har arbetats fram
av kommunledningsförvaltningen och samhällsskydd Mellersta Skaraborg.
Under framtagande av förslag på förändringar i dokumentet har dialog förts
med Polismyndigheten.
Ett underlag har tidigare sänts på remiss till nämnderna. På grund av att
omfattande förändringar dock har gjorts därefter ges samtliga nämnder nu på
nytt möjlighet att inkomma med synpunkter innan fullmäktige fattar beslut.
Meddela kommunledningsförvaltningen om förlängd svarstid behövs.

Linda Karelid
Kanslichef

Kansliavdelningen
Linda Karelid Kanslichef
linda.karelid@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
2022-04-14
SMS 2022/00023

1 (2)

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg

Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter
Förslag till beslut
1 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg ställer sig bakom
Förslag på ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Falköpings kommun.
Sammanfattning
Förslag på ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter skickas på remiss
till samtliga nämnder med svar senast den 1 juni 2022.
Bakgrund
Förslag på ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter har arbetats fram
av kommunledningsförvaltningen och samhällsskydd Mellersta Skaraborg.
Under framtagande av förslag på förändringar i dokumentet har dialog förts
med Polismyndigheten.
Ett underlag har tidigare sänts på remiss till nämnderna. På grund av att omfattande förändringar dock har gjorts därefter ges samtliga nämnder nu på
nytt möjlighet att inkomma med synpunkter innan fullmäktige fattar beslut.
Förvaltningens bedömning
Föreskriften är välarbetad och med de införda ändringarna än tydligare än
tidigare.
Finansiering
Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska
konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas.
Beslutsunderlag
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Falköpings kommun.
Beslutet ska skickas till
Kommunledningsförvaltningen Falköpings Kommun

Samhällsskyddsförvaltningen
Pontus Düring Förvaltningschef
pontus.during@falkoping.se
Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 2120001744
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Pontus Düring
Förvaltningschef

Klimatstyrande mötes- och resepolicy

Typ av styrdokument
Beslutsinstans
Fastställd
Diarienummer
Giltighetstid
Dokumentet gäller för
Dokumentansvarig
Tidpunkt för
aktualitetsprövning

Policy
Kommunfullmäktige
"Skriv t.ex. 2016-01-01, § 10"
"Skriv t.ex. KS 2016/210"
Gäller tills vidare
Samtliga nämnder och förvaltningar i kommunen
Utvecklingsledare Miljö/Klimat
Varje mandatperiod

1

Innehåll
Målsättning ..................................................................................................... 3
Tre principer ....................................... Fel! Bokmärket är inte definierat.
Policyns omfattning och ansvar ...................................................................... 4
Steg 1: Undvika resor genom möten på distans ............................................. 5
Webb- och videomöten ............................................................................... 5
Distansarbete .............................................................................................. 5
Steg 2: Hållbara resor i tjänsten ...................................................................... 5
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Målsättning
Falköpings kommuns klimatstyrande mötes- och resepolicy ska bidra till
genomförandet av klimatstrategi 2021-2030. Målsättningen i klimatstrategin
är att kommunen ska bli fossilfri senast år 2030. De kommunala
tjänsteresorna är ett av de områden som behöver granskas och styras om för
att detta mål ska uppnås. För mer detaljerad information läs mer under
fokusområde ”Hållbara transporter” i Falköpings klimatstrategi.
Mötes- och resepolicyn ska bidra till kommunens arbete för långsiktigt
hållbar utveckling även på andra sätt, till exempel genom minskade
luftföroreningar, samt vara hälsofrämjande och bidra till en tryggare och
säkrare trafikmiljö.
Möten och persontransporter av alla slag ska genomföras på ett effektivt sätt
när det gäller tidsåtgång, kostnad och arbetsmiljö.

Policyn ska utgå ifrån tre principer:
1. Pröva om resan kan ersättas med andra mötesformer.
2. Gå, cykla eller åk kollektivt.
3. Undvik resor med privat bil i tjänsten.

3

Policyns omfattning och ansvar
Mötes- och resepolicyn gäller alla kommunanställda och förtroendevalda i
Falköpings kommun1. Policyn gäller för samtliga möten och resor som
företas inom ramen för respektive tjänst alternativt uppdrag och som betalas
av Falköpings kommun. Även resor mellan bostad och arbetsplats ingår i
denna resepolicy genom förmåner och positiv förstärkning.
Det är varje chefs ansvar att mötes- och resepolicyn är känd och följs.
Chefer ansvarar för att policyn och riktlinjerna för tjänsteresor ingår i
introduktionen av nyanställda, och att berörda verksamheter med
regelbundna resor ruttplanerar2 dessa.
Varje medarbetare har ett ansvar för att de egna aktiviteterna följer mötesoch resepolicyn och gällande avtal. Varje medarbetare ansvarar för att de
egna resorna i tjänsten sker trafiksäkert, miljöanpassat och ekonomiskt. Vid
tjänsteresa är varje medarbetare försäkrad av arbetsgivaren.
Avsteg från policyn innebär, om inte särskilda skäl föreligger, en avgift för
den berörda verksamheten genom kommunens klimatväxlingssystem.
Godkända avsteg från policyn kan i enskilda fall göras efter beslut från
respektive chef, till exempel för personer med funktionsvariationer. Regler
och undantag ska vara kända och tillgängliga för berörda.
Följande rutiner gäller tillsammans med mötes- och resepolicyn:
-

Rutiner för tjänsteresor
Rutiner för fordon
Rutiner för leasingbilar
Rutiner för distansarbete

När det i policyn står ”medarbetare” och ”arbetet” menas även förtroendevalda och deras
uppdrag.
2
Ruttplanering används inom vissa av kommunens verksamheter för effektiva transporter.
11
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Steg 1: Undvika resor genom möten på
distans
I Falköpings kommun reser vi bara när det är nödvändigt och samordnar
våra resor. Innan en resa genomförs ska det prövas om resan kan ersättas
med andra mötesformer. Det ska vara enkelt att delta i och arrangera resefria
möten.

Webb- och videomöten
Medarbetare ska välja resfria möten framför fysisk resa när det är
ändamålsenligt. Detta gäller till exempel i följande situationer:
-

Rutinmässiga möten med kända kontakter
Etablerade samarbeten som fungerar bra
Möten som annars skulle kräva långväga eller miljöbelastande resa
Möten där resekostnad eller tidsåtgång motiverar resefritt som
förstaval.

Medarbetare ska ges förutsättningar att enkelt kunna genomföra resefria
möten framför fysisk resa, exempelvis genom stöd via tekniska lösningar,
support och utbildning.

Distansarbete
Utifrån kommunens gällande riktlinjer accepteras distansarbete för lämpliga
personalgrupper och verksamheter.

Steg 2: Hållbara resor i tjänsten
Vissa resor går inte att undvika. Då gäller det att resa så hållbart och
planerat som möjligt. Alla resor ska vara fossilbränslefria.

Val av färdmedel vid tjänsteresa
En tjänsteresa är en resa som arbetsgivaren har beordrat medarbetaren att
göra för att arbeta för arbetsgivarens räkning på annan plats än den ordinarie
arbetsplatsen.
Vid korta tjänsteresor inom kommunen eller motsvarande ska medarbetare i
första hand cykla, gå eller resa kollektivt.
Vid längre tjänsteresor inom och utom regionen ska medarbetare i första
hand resa med kollektivtrafik.
Tjänsteresor med bil ska endast accepteras till destinationer där
kollektivtrafik på rimligt avstånd saknas. Dessa resor ska vara
fossilbränslefria och genomföras med arbetsgivarens fordon. Privat bil i
tjänsten accepteras enbart i undantagsfall och när det är rimligt.
5

Flyg accepteras enbart i yttersta undantagsfall. Om flygresor ändå
genomförs vid särskilda omständigheter medför det alltid en avgift till
kommunens klimatväxlingssystem.

Ruttplanering och effektivitet
Vissa kommunala verksamheter innebär ett omfattande resande som måste
ske med bil eller specialfordon då andra alternativ saknas. Dessa
verksamheter ska använda ruttplanering för att minimera antalet körda
kilometer.
Transporter av varor till kommunala verksamheter ska samordnas för att
minimera antalet leveranser.

Klimatväxling
Falköpings kommun har ett klimatväxlingssystem där klimatbelastningen
från kommunanställdas flyg- och bilresor i tjänsten beräknas minst årligen.
Klimatväxling betyder att det läggs en klimatväxlingsavgift på tjänsteresor
som görs med privat bil eller flyg och sedan investeras de pengarna i
åtgärder som ska minska Falköpings kommuns totala klimatpåverkan.
Avgiften är ett sätt att klimatkompensera för genomförda resor. Den ska
sporra medarbetare och verksamheter att följa vår resepolicy och göra det
mer intressant att öka det hållbara resandet inom den egna verksamheten.
Klimatväxling används för att kunna stimulera önskvärda
klimatinvesteringar och/eller driftåtgärder internt i organisationen.

Riktlinjer: Detta gäller för olika färdmedel
Tjänsteresor med cykel
I verksamheter där cykel är ett användbart färdmedel ska arbetsgivaren
tillhandahålla tjänstecyklar eller lånecyklar av god standard. Cyklarna ska
kunna bokas i förväg och det ska vara enkelt att planera sin cykelresa.
Cykelhjälm, reflexer, belysning och lås ska fungera och användas.
Arbetsgivaren ska ha rutiner för cykelservice så att cyklarna är i gott skick
och att de förses med dubbdäck om arbetsgivaren anser att cykling kan
förekomma vintertid.

Tjänsteresor med kollektivtrafik
Arbetsgivaren ska erbjuda biljetter och bokningsrutiner som gör
kollektivtrafik till ett lättillgängligt alternativ.
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Tjänsteresor med bil
När anställda använder bil i tjänsten ska sådana resor i första hand göras
med bil som arbetsgivaren tillhandahåller (kommunens poolbilar,
kommunens tjänstebilar och i vissa fall upphandlade hyrbilar).
Arbetsgivaren tillhandahåller poolbilar som är öppna för kommunens bolag
och anställda som bokas genom kommunens bokningssystem. Systemet ska
vara lättillgängligt för den anställde.
Privat bil i tjänsten accepteras enbart i undantagsfall och när det är rimligt.
Reseräkningar med privat bil ska inte godkännas för resa där riktlinjerna
säger att arbetsgivarens bil ska användas, om det inte föreligger andra
omständigheter som gör att privat bil är ett godkänt alternativ. Det är
närmaste chef som avgör när det är accepterat att ta privat bil och när
reseersättning kan betalas ut.

Riktlinjer: Arbetsgivarens fordon
Målet är att ha en fossilbränslefri fordonsflotta.
Organisationen ska sträva efter att teckna avtal med berörda leverantörer,
exempelvis bilpool och resebyrå, på ett sätt som gör det enkelt för
medarbetare att följa riktlinjerna och för organisationen att få ut relevanta
data och mäta efterlevnad och förbättringar.

Cykelpool
Arbetsgivaren ska tillhandahålla en pool med cyklar och elcyklar som det är
möjligt att boka för kortare tjänsteresor.

Miljökrav på arbetsgivarens bilar
Alla personbilar som arbetsgivaren tillhandahåller ska ha bra
miljöprestanda. Fordonspolicyn innehåller specifika krav på miljö- och
trafiksäkerhet.
Om organisationen använder lätt lastbil ska de uppfylla motsvarande krav
som personbilar i de fall det finns lämpliga modeller tillgängliga.
Undantag kan göras för tillfälliga ersättningsfordon.
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Uppmuntran: Hållbara resor till och från
arbetet
Cykla, gå och åka kollektivt till arbetet
Falköpings kommun som arbetsgivare stödjer och uppmuntrar anställda att
resa hållbart till arbetet, exempelvis förmånscykel.
Arbetsgivaren ska återkommande arrangera kampanjer eller delta i
uppmuntransaktiviteter för gång och cykling till arbetet.
Arbetsgivaren ska så långt som det är möjligt erbjuda bra cykelparkering
med väderskydd, möjligheter att låsa fast cykeln och möjligheter att duscha
och torka kläder, möjlighet att ladda elcykelbatterier på arbetstid, etc.

Parkering av privatägd bil
Laddstolpar ska helst vara tillgängliga för att möjliggöra laddning av elbil
på arbetstid.

Uppföljning
Den klimatstyrande mötes- och resepolicyn ska följas upp årligen på
kommunövergripande nivå.
Varje nämnd ska redovisa statistik över sina tjänsteresor och sammanställa
en utvärdering av i vilken omfattning beslut och beteenden har påverkats
utifrån de övergripande målen i klimatstrategi och policy verksamhets
redovisning. Varje förvaltning ska analysera sina resor och transporter för
ständiga förbättringar. Statistik och analys ska ingå i den årliga
uppföljningen av klimatstrategin.
Klimatväxlingssystemet ska följas upp med redovisning av hur inkomna
medel har använts för att stimulera önskvärda klimatinvesteringar och/eller
driftåtgärder internt i organisationen.
Uppföljning av mötes- och resepolicyns mål inom miljö, säkerhet och
effektivitet görs utifrån indikatorer i de beslutade rutiner som tillhör policyn.
Mötes- och resepolicyn med dess rutiner ska beaktas vid utformandet av
andra styrande dokument samt vid upphandling och inköp.
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DELEGATIONSBESLUT
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1 (1)

Samtliga nämnder

Policy för möten och resor
Delegationsbeslut
1 Förslag på policy för möten och resor skickas på remiss till samtliga
nämnder med svar senast den 18 maj 2022.
Delegationsbeslut enligt
Enligt kommunstyrelsens delegationsbestämmelser antagna 19 januari 2022,
§ 6.
Bakgrund
Utifrån kommunstyrelsens uppdrag i flerårsplanen att ta fram en
klimatstyrande resepolicy för kommunen har kommunledningsförvaltningen
tagit fram förslag till policy som omfattar möten och resor.
Underlaget har stämts av med kommunledningsgruppen via mail.
Alla nämnder har nu möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget.
Svar skickas till kommunledningsförvaltningen senast 18 maj 2022.
Meddela om förlängd svarstid skulle behövas.

Linda Karelid
Kanslichef

Kansliavdelningen
Linda Karelid Kanslichef
linda.karelid@falkoping.se
Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 2120001744
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Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg

Policy för möten och resor
Förslag till beslut
1 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg ställer sig bakom
remiss – Klimatstyrande mötes- och resepolicy för Falköpings
kommun med förslag om nedanstående förändringar.
Sammanfattning
Policyn är i grunden välarbetad och tydlig och sätter relevanta mål och krav.
Dock behövs viss förtydligan och likriktning ske för att likställa arbetet i
förvaltningarna.
Bakgrund
Utifrån kommunstyrelsens uppdrag i flerårsplanen att ta fram en
klimatstyrande resepolicy för kommunen har kommunledningsförvaltningen
tagit fram förslag till policy som omfattar möten och resor.
Underlaget har stämts av med kommunledningsgruppen via mail.
Alla nämnder har nu möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget.
Svar skickas till kommunledningsförvaltningen senast 18 maj 2022
Förvaltningens bedömning
Under punkten ”Steg 2: Hållbara resor i tjänsten” skrivs att Alla resor ska
vara fossilbränslefria.
Samtidigt under ”Riktlinjer: Arbetsgivarens fordon” är målet att ha en
fossilbränslefri fordonsflotta. Detta bör förtydligas då skallkravet i
resepunkten kräver samtliga fordon fossilfria. Detta skulle även innebära
stora investeringskostnader för att förnya fordonsparken, vilket bör utredas
och tidsättas.
Under punkten uppföljning, vilken vi ställer oss bakom, bör det tas fram en
kommungemensam mall för hur uppföljning skall ske.
Finansiering
Omställning till fossilbränslefri fordonsflotta där så är möjligt bör utredas då
kostnaden är beroende på utfasning eller tvingande/tidsatt kravbild.
Samhällsskyddsförvaltningen
Pontus Düring Förvaltningschef
pontus.during@falkoping.se
Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 2120001744
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Beslutsunderlag
Klimatstyrande mötes- och resepolicy

Beslutet ska skickas till
Kommunledningsförvaltningen Falköpings kommun

Pontus Düring
Förvaltningschef

Trafikstrategi för
Falköpings kommun

Typ av styrdokument
Beslutsinstans
Fastställd
Diarienummer
Giltighetstid
Dokumentet gäller för
Dokumentansvarig
Tidpunkt
för
aktualitetsprövning

Strategi
Kommunfullmäktige
"Skriv t.ex. 2016-01-01, § 10"
"Skriv t.ex. KS 2016/210"
2022-09-28 och tills vidare
Samtliga nämnder och förvaltningar
Infrastrukturstrateg
Mandatperiodsskifte
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Bakgrund
Trafiksystemet står inför stora utmaningar. För att undvika katastrofala
effekter av klimatförändringar behöver även trafiksystemet ställas om och bli
koldioxidneutral. Samtidigt sker snabba teknologiska förändringar som
påverkar trafiken, främst kopplat till digitalisering och elektrifiering.
För att möta utmaningarna och ge vägledning i kommunens planeringsarbete
beslutades genom kommunens verksamhetsplan att ta fram en trafikstrategi,
vilket också anges i översiktsplanen. Den pekar ut riktningen för trafikens
utveckling och blir på så sätt ett stöd vid kommande prioriteringar och
avvägningar. Trafikstrategin är en del av kommunens långsiktiga planering
och tar hänsyn till andra relevanta styrdokument, så som översiktsplanen och
klimatstrategin. Långsiktigheten medför att det är en övergripande strategi
som har brutits ner i konkreta åtgärder.
Falköpings kommun strävar efter ett transportsystem som skapar ekologiskt,
ekonomiskt och socialt hållbar utveckling i samklang med de globala
hållbarhetsmålen och kommunens vision om ”det goda livet”. I kommunens
vision om Det goda livet uttalas att kommunen ska driva en
förändringsprocess där kommunen går före i utvecklingen av ett hållbart
samhälle, där naturens och våra mänskliga resurser används medvetet och
balanserat. Alla de tre hållbarhetsdimensionerna och kommunens vision är
väl förankrade i trafikstrategin. Trafikens miljöpåverkan, befolkningens
resbehov, transporternas centrala funktion för både näringslivet och besökare
samt olika samhällsgruppers mobilitet har varit viktiga faktorer i
framtagandet av dokumentet.
Trafikstrategins utgångspunkt är att alla trafikslag behövs för att tillgodose
kommunens olika rese- och transportbehov, men att de har olika styrkor och
funktioner. En grundtanke som genomsyrar hela dokumentet är därför att göra
det lätt att välja och kombinera ”rätt transportmedel för rätt resa och syfte”.
Ungefär en fjärdedel av kommunens befolkning bor på landsbygden och
ungefär tre fjärdedelar bor i tätorterna – samtliga ska kunna nå sina resmål,
men de kommer troligtvis att använda olika kombinationer av transportslag
för att göra det. Nulägesanalysen visade att det finns god tillgänglighet med
bil i hela kommunen, samt förbättringspotential vad gäller andra trafikslag.
En annan grundtanke är därför att fokus i kommunens arbete bör läggas på att
skapa lika goda förutsättningar även för gång-, cykel- och kollektivtrafik för
att jämna ut spelplanen liksom att jobba för en större andel hållbara resor som
gynnar både miljön och folkhälsan.

Hållbarhetsdimensioner Falköpings kommun
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Mål och vision
”Ett attraktivt, hållbart och jämlikt trafiksystem med goda
regionala kommunikationer bidrar till att alla ska kunna leva det
goda livet i Falköpings kommun. Det ska vara lätt att välja rätt
transportmedel för sin resa och dess syfte. Genom prioritering av
gång, cykel och kollektivt resande främjas ett klimatsmart och
trafiksäkert vardagsresande.”

Fokusområden med ställningstaganden
På övergripande nivå gör Falköpings kommun ställningstagandet att alla
transportslag behövs för att tillgodose kommunens olika rese- och
transportbehov samt att det ska vara lätt att kombinera olika trafikslag.
Trafikslagen har olika funktioner och olika styrkor som ska tas tillvara för att
tjäna invånarna, besökarna och näringslivet på bästa sätt:


Gång, som är starkast på korta distanser, utgör en länk mellan alla andra
trafikslag och blir på så sätt en mer eller mindre uttalad del av varje resa.
 Cykeln är traditionellt starkast för korta och medellånga resor och med
exempelvis en elcykel kan distansen utvidgas.
 Kollektivtrafik är starkast på medellånga till längre distanser och under
högtrafik, exempelvis för arbets- och skolpendling. Samtidigt är
kollektivtrafiken viktig då den garanterar bastillgänglighet även för dem
som inte har tillgång till bil.
 Bilen är starkast på längre distanser och fyller en viktig funktion, speciellt
på landsbygden om där saknas kollektivtrafik. Den erbjuder flexibilitet i
resandet och kan vara att föredra när det gäller att transportera föremål.
Sammantaget ska kommunens planeringsarbete ta tillvara de olika
trafikslagens respektive styrkor och göra det lätt för invånare, besökare och
näringsliv att välja och kombinera rätt transportmedel för rätt resa och syfte.
Som stöd för arbetet har kommunen formulerat ett antal ställningstaganden
inom fyra fokusområden:

Fokusområde 1 - Infrastruktur med hållbara flöden
Fokusområde 2 - Hållbart resande i såväl tätort som på landsbygd
Fokusområde 3 - Trafiksäkerhet och trygghet för ökad rörlighet
Fokusområde 4 -Tillgänglig och attraktiv stad
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Fokusområde 1
- Infrastruktur med hållbara flöden

6

Tydligt och väl kommunicerat vägnät som styr trafiken

Hela kommunen ska knytas samman av ett tydligt och väl
kommunicerat vägnät som styr trafiken till vägar som passar både
fordonet och resans syfte

Kommunen vill uppnå:
Genomfartstrafik och tyngre fordon ska ledas till för detta lämpliga
kommunala gator eller till de statliga vägarna. Lokalgatorna är främst till för
fordon med start eller mål i området, inte för genomfartstrafik. För att styra
trafiken på ett bra sätt ska det vara smidigt att köra på huvudgatorna som har
god framkomlighet medan lokalgator präglas av lägre hastigheter där det är
svårt att exempelvis ta en genväg genom ett bostadsområde. Huvudgatorna
har en renodlad trafikfunktion där transportrum eftersträvas, vilket betyder
rum för enbart motorfordonstrafik med högre hastigheter och färre utfarter.
Här är gång- och cykelbanor på ett bekvämt och tryggt sätt separerade och
korsningspunkterna mellan de oskyddade trafikanterna och den övriga
trafiken minimerade.
Passande åtgärder görs för att skapa restidsförkortningar på huvudgator och
viktiga statliga vägar med mycket godstransporter medan hastighetssänkande
åtgärder eller barriärer för biltrafik görs på lokalgatorna i form av till exempel
anpassad hastighet, avsmalningar, farthinder och pollare. Skyltning av viktiga
målpunkter på såväl gator som på gång- och cykelbanor ska användas för att
kommunicera rekommenderade rutter och göra det lätt att hitta rätt. För
gående och cyklister kan vägvisning med fördel göras med avstånds- och
tidsangivelser.
Kommunen arbetar med att:
 identifiera prioriterade sträckor i vägnätet som förbättrar kopplingen
till viktiga regionala och inomkommunala målpunkter samt åtgärda
det kommunala vägnätet vid behov eller verka för att de byggs ut av
Trafikverket när det omfattar det statliga vägnätet.
 utföra påverkansarbete för en förbättrad vägstandard på statliga och
enskilda vägar på landsbygden mellan kommunens tätorter och andra
viktiga målpunkter.
 kontinuerligt se över trafikflöden och de utpekade huvudgatorna inom
tätorterna för att allt eftersom inkludera nya exploateringar när staden
växer.
 identifiera områden med lokalgator som belastas av genomfartstrafik
eller fortkörning och utreda passande åtgärder för att motverka detta.
 kontinuerligt komplettera där vägvisning saknas eller förändra den
befintliga vägvisningen till viktiga målpunkter i kommunen för att
garantera ett väl kommunicerat vägnät.
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Effektiv lokalisering och styrning av godstransporter

Verksamheter med tunga transporter ska i första hand lokaliseras
till ytterområden med bra anslutning till statlig väg och
logistikcenter, så som Skaraborg Logistic Center, för att gynna
effektiva godstransporter och minska omgivningspåverkan

Kommunen vill uppnå:
Ställningstagandet gäller för verksamheter med ett större antal tunga
transporter eller trafikintensiva verksamheter. Principen gäller huvudsakligen
när nya verksamheter ska lokaliseras eller befintliga verksamheter utvidgas.
Omlokaliseringar kan dock också vara relevanta om det passar för den
aktuella verksamheten. Vid lokalisering ska hänsyn tas till att tyngre
transporter ska ha nära och bra anslutning till huvudvägnätet och till statlig
väg samt ledas till det utpekade strategiska vägnätet för tyngre transporter.
Negativ områdespåverkan för till exempel boende- och vistelsemiljöer kan då
minskas. För den kommunala verksamhetens räkning kan samordnad
varudistribution vara ett alternativ för att minska behovet av godstransporter
överlag.
Kommunen arbetar med att:
 i översiktsplanen peka ut strategiskt vägnät och företagsområden i
gynnsamma lägen samt föra en dialog kring omlokaliseringsmöjligheterna med verksamheter som idag ligger i ogynnsamma lägen.
 utreda vilka rutter som får ökad tung trafik kopplat till utvecklingen av
logistikcentret och trafikintensiva verksamheter samt utreda om
genomfarter i centrala delar eller närliggande lokalgatunätet riskerar att
belastas.
 utreda om möjligheterna till samordnad varudistribution för den
kommunala verksamheten har förbättrats så att det är ett konkurrenskraftigt alternativ.
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Stadsutveckling runt kollektivtrafiken

Nya bostadsområden, handelsområden och verksamheter ska i
första hand lokaliseras nära tåg- eller bussförbindelser, för en
hållbar och jämlik tillgänglighet

Kommunen vill uppnå:
Principen gäller för större bostadsområden inom tätorterna, inte för glesare
bebyggelse eller enskilda gårdar på landsbygden. Lokalisering av ny
bebyggelse nära befintliga kollektivtrafik-förbindelser ska eftersträvas i den
mån det går eftersom det är samhällsekonomiskt mest fördelaktigt att nyttja
den redan befintliga infrastrukturen istället för att bygga nytt. Stadsutveckling
runt kollektivtrafiken främjar inte bara hållbara resor, utan också ett jämlikt
trafiksystem där även de som inte har råd eller som väljer att inte äga bil
erbjuds god tillgänglighet.
Om det inte finns tillräckligt med exploaterbar mark nära tågstationer och
busshållplatser ska eftersträvas att nya bussförbindelser finns på plats så tidigt
som möjligt för nya områden, helst när de första flyttar in eller börjar arbeta
där. Med nära menas ett gångavstånd på maximalt 600-800 meter, eller som
mest cirka 7-10 minuters promenad. Kommunen ansvarar i första hand för att
infrastrukturen byggs för kollektivtrafiken och att kollektivtrafiken har goda
förbindelser med gång- och cykelvägnätet. Regionen genom Västtrafik
ansvarar för att erbjuda en attraktiv kollektivtrafik.
Kommunen arbetar med att:
 i första hand lokalisera nya områden så god tillgänglighet till tåg- eller
bussförbindelser uppnås vid beslut kring framtida stadsutvecklingsområden.
 säkerställ dialog med Västtrafik så att kollektivtrafikens förutsättningar
ingår i planhanteringen för nya exploateringar redan från början för att
undvika konflikter i senare planeringsstadier och i utformningsfaserna.
 verka för att Västtrafik utvidgar busstrafiken tidigt för framtida
utbyggnadsområden, gärna så att den är på plats när det nya området har
inflyttning eller verksamhetsstart.
 säkerställa att gång- och cykelvägnätet har goda förbindelser till och från
tågstationer och övrig kollektivtrafik.
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Accelererad omställning till fossilfria fordon

Kommunen ska aktivt stötta och engagera näringsliv och andra
aktörer till att skapa förutsättningar för en omställning till fossilfria
fordon i samhället i stort samtidigt som kommunens verksamheter
ska föregå med gott exempel

Kommunen vill uppnå:
Kommunen ska utifrån sina möjligheter verka för att näringsliv och andra
aktörer bygger infrastruktur för fossilfria fordon vid viktiga målpunkter. Lika
viktigt är det att kommunen driver på exempelvis fastighetsägare att sätta upp
laddplatser eller ordnar bil- och cykelpooler för sina hyresgäster, samt
engagera näringsliv och andra aktörer att ställa om till fossilfria fordon.
Kommunen ska föregå med gott exempel och bygger utefter behov
infrastruktur för fossilfria fordon till de egna verksamheterna. Den
kommunala fordonsflottan ska successivt bli helt oberoende av fossila
bränslen och i den takt det är möjligt gäller målet alla personbilar,
arbetsmaskiner och andra fordon som ägs eller leasas av kommunen.
Kommunens anställda uppmuntras att använda hållbara transportmedel i
tjänsten, i linje med Policy för möten och resor. För att underlätta
omställningen ska kommunen föregå med gott exempel genom att till
exempel tillgängliggöra tjänstecyklar, erbjuda förmånscyklar, subventionera
kollektivtrafikkort eller införa ellådcyklar inom lämpliga delar av den
kommunala verksamheten. I upphandlingar av varor och tjänster som kräver
omfattande transportarbete ska successivt strängare klimatkrav ställas på
transporterna, med målet att alla samhällsbetalda transporter ska vara
fossilfria 2030.
Kommunen arbetar med att:
 ta fram laddinfrastrukturplan för utomstående aktörer och för den egna
verksamheten.
 kontinuerligt följa upp kommunens Policy för möten och resor.
 se till att fossilfria fordon successivt köps in eller leasas till den
kommunala verksamheten allt eftersom det är möjligt.
 definiera varor och tjänster som kräver omfattande transporter och
successivt öka klimatkrav i upphandlingarna av dessa.
 aktivt stötta näringsliv och fastighetsägare i utvecklingen mot
användandet av fossilfria fordon för dess anställda, kunder eller
hyresgäster.
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Fokusområde 2
- Hållbart resande i såväl tätort som på landsbygd

11

Prioritering av gång-, cykel och kollektivtrafik inom tätorterna

Gång-, cykel och kollektivtrafik ska prioriteras för resor inom
kommunens tätorter vilket i första hand görs genom prioritet i
korsningar, genare stråk och ökat utrymme i gaturummet

Kommunen vill uppnå:
Sedan långt tillbaka har biltrafiken varit prioriterad i gaturummet. Kommunen
ska framåt arbeta för att gång, cykel och kollektivtrafiken blir ett enkelt
alternativ till bilen inom tätorterna där avstånden i regel är korta. Inom
Falköpings tätort ska det finnas ett sammanhängande och gent gång- och
cykelvägnät med starka och väl kommunicerade huvudstråk och i övriga
tätorter prioriteras utpekade skolvägar. I huvudstråket och de utpekade
skolvägarna ges gång och cykel prioritet och säker passage i korsningar. Vid
ny-, till- och ombyggnad av kommunens infrastruktur ska genare väg med
färre hinder och bättre bytesmöjligheter för dem som kombinerar gång, cykel
och kollektivtrafik prioriteras samtidigt som de ges ökat utrymme i
gaturummet.
En beprövad och kostnadseffektiv metod som kan tillämpas i syfte att göra
gång, cykel och kollektivtrafik konkurrenskraftigare är att planera genare väg
för dessa trafikslag jämfört med biltrafiken. Här leds biltrafiken runt på
huvudgatorna och genomfartsmöjligheter på lokal-gatorna stängs eller görs
mindre attraktiva genom hastighetssänkande åtgärder medan gående,
cyklister och om möjligt även bussarna får en genare förbindelse. Bussar kan
ges signalprioritet i korsningar med höga flöden och i övrigt eftersträvas gena
stråk.
Kommunen arbetar med att:
 ta fram en gång- och cykelpolicy som syftar till att kartlägga och åtgärda
viktiga stråk för gång och cykel där resultaten följs upp regelbundet
genom att exempelvis upprätta cykelbokslut som redovisas i berörd
nämnd.
 regelbundet genomföra flödesmätningar för alla trafikslag inklusive
gående och cyklister vid viktiga kopplingar och knutpunkter med
kontinuerliga mätstationer eller med periodiska mätningar för att kunna
rikta resurserna effektivt.
 genomföra resvaneundersökning efter regelbundet intervall för att följa
upp utvecklingen vad gäller att öka andelen hållbara resor.
Hållbart stråk resecentrum – centrum – Ållebergs center

Resecentrum – centrum – Ållebergs center är viktiga målpunkter
som ska kopplas samman i ett stråk som gör det gent, snabbt och
lätt att förflytta sig till fots, på cykel och med kollektivtrafiken
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Kommunen vill uppnå:
Tillgängligheten med bil till de tre målpunkterna är redan god och därför
behöver den inte förbättras ytterligare. Vad gäller gång, cykel och
kollektivtrafiken fungerar stråket mindre bra i nuläget och dessa trafikslag
behöver bättre förutsättningar för att kunna bli ett attraktivare alternativ till
bilen. Stråket mellan målpunkterna måste förstärkas och tydliggöras samt att
tillgängligheten och trafiksäkerheten för gång, cykel och kollektivtrafik
mellan målpunkterna förbättras.
Kommunen arbetar med att:
 ta fram en visions- och handlingsplan för stråket.
Gång- och cykelleder till eller mellan mindre tätorter

Satsningar på gång- och cykelleder för de mindre tätorterna görs
utifrån bedömd nyttjandepotential, vilket kan innebära enklare
cykelleder utanför statliga vägar eller gång- och cykelbanor utmed
statliga vägar
Kommunen vill uppnå:
Fördelen med gång- och cykelbanor utmed statliga vägar är att Trafikverket
har väghållaransvar och ansvarar för drift och underhåll. Nackdelen är långa
ledtider och ofta höga byggkostnader. För utbyggnad av gång- och cykelbana
utmed statlig väg krävs att den lyfts upp av Kommunalförbundet så den
inkluderas i regional infrastrukturplan där den sedan konkurrerar som en i
mängden om en begränsad budget. Om cykelförbindelser till mindre
tätorterna ska bli verklighet inom en rimlig framtid krävs därför att
kommunen satsar på alternativa lösningar för att bygga egna gång- och
cykelleder.
Fokus ska ligga på de gång- och cykelförbindelser till och mellan mindre
tätorter som har störst nyttjandepotential och där en sträckning utanför statliga
vägar är genomförbar. Här bör hänsyn tas till att elcykeln utökar det
acceptabla cykelavståndet. En sträckning längs med tåglinjer och luftburna
elledningar kan vara en möjlighet för vissa förbindelser med hänsyn till markåtkomsten. För att underlätta kan delvis lägre standard väljas, vilket kan
betyda mindre bredd, ingen asfalt eller belysning och inte heller
vinterväghållning. Samtidigt ska kommunen även arbeta för att gång- och
cykelbanor utmed statliga vägar inkluderas i den regionala
infrastrukturplanen vad gäller förbindelser som har högre chanser att byggas
eller förbindelser där kommunala gång- och cykelleder inte är genomförbara.
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Kommunen arbetar med att:
 ta fram en nyttjandepotentialstudie över vilka sträckor av gång- och
cykelbanor alternativet enklare cykelleder som är rimliga att bygga ut
utanför tätorterna utifrån förväntat antal cyklister i förhållande till
kostnaden. Här anges också vilka sträckor som bör byggas av
Trafikverket respektive kommunen.
 utreda möjligheten med gång- och cykelleder av enklare standard utan
belysning och vinterväghållning som anläggs utanför Trafikverkets
vägområde, när kommunen vill möjliggöra utbyggnad av gång- och
cykelmöjligheter i snabbare takt.
 långsiktigt arbeta mot Kommunalförbundet så att Falköpings angivna
gång- och cykelbanor utmed statliga vägar lyfts upp för prioritering i
regional infrastrukturplan.

Attraktiv kollektivtrafik i viktiga pendlingsstråk

Kommunens viktiga pendlingsstråk ska stärkas genom att
möjligheten till byten med tåg och bussar förbättras för en attraktiv
kollektivtrafik med regelbundna och täta turer

Kommunen vill uppnå:
Viktiga pendlingsstråk enligt SCB är i första hand stråken till och från
Skövde, Skara och Tidaholm, men även Ulricehamn, Lidköping, Vara,
Jönköping och Göteborgsregionen. ”Hela resan”-perspektivet är avgörande
för en attraktiv kollektivtrafik, vilket inte enbart inkluderar själva tåg- eller
bussresan utan också vägen till och från tågstationen eller busshållplatsen
samt väntetiden. För att kunna gå eller cykla till tågstationer och
busshållplatser inom tätorterna på ett tryggt och säkert sätt krävs gång- och
cykelbanor eller trafiksäkra vägar med lite trafik, bra siktförhållanden och
lägre hastigheter.
Vid hållplatsen eftersträvas väderskydd, sittplatser, information om avgångar
och cykelparkeringar med möjlighet till ramlåsning. För att göra det enklare
att kombinera bil och kollektivtrafik ska pendelparkeringar finnas på
strategiska platser i kommunen. De goda kommunikationsmöjligheterna som
Falköping har i egenskap av järnvägsknut för Västra stambanan och
Jönköpingsbanan är en av kommunens största styrkor och ska utnyttjas till
fullo. Stationsorterna Floby, Falköpings tätort och Stenstorp ska vara trygga,
ha hög vistelsekvalitet och allmän god standard, samt bra gång- och
cykelförbindelser och cykelparkeringar.

14

Kommunen arbetar med att:
 inventera de tre stationsområdena och samverka med de parter som berörs
för att vidta åtgärder i miljön som hanterar identifierade brister och bidrar
till ökad trivsel.
 inventera anslutningar för gång och cykel till tågstationerna och
busshållplatserna inom tätorterna och åtgärda osäkra platser.
 samverka med Västtrafik för en förbättrad standard vid busshållplatserna
som ligger utanför tätorterna.
 samverka med Västtrafik för att hitta rätt placering för pendelparkeringar
och att bygga ut nya när behovet uppstår.
 verka gentemot Västtrafik för regelbundna och täta avgångar och
optimerade bytestider mellan tåg och buss till viktiga pendlingsmål (som
exempelvis Skaraborgs sjukhus).
Regelbunden stadstrafik för hela Falköpings tätort

Regelbunden stadstrafik ska nå hela Falköpings tätort, sett även
utifrån den växande tätorten

Kommunen vill uppnå:
Stadsbusslinjenätet ska successivt utvidgas och optimeras i takt med att
tätorten expanderar. Stadstrafiken ska vara tillförlitlig och ha tillräckligt täta
avgångar för att upplevas som en attraktiv resmöjlighet, även när en avgång
missas. Den ska ha bra framkomlighet på hela linjesträckningen. Om möjligt
ska region- och stadstrafiken samspela inom tätorten så att högre turtäthet
uppnås med befintliga resurser.
Kommunen arbetar med att:
 föra en dialog med Västtrafik och verka för en anpassning av stadstrafiken
till viktiga målpunkter allt eftersom tätorten växer.
 tillsammans med Västtrafik och trafikoperatören detaljstudera och sedan
utföra de åtgärder för bättre bussframkomlighet som identifierades i
kommunens utredning Plan för ökad andel hållbara resor.
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Fokusområde 3
- Trafiksäkerhet och trygghet för ökad rörlighet

16

Trygga allmänna platser

För att minska de upplevda hindren för att gå, cykla och resa
kollektivt ska kommunen åtgärda platser som känns otrygga, där
kommunen har rådighet över marken

Kommunen vill uppnå:
En del i att medborgarna ska kunna gå, cykla och åka kollektivt är att det ska
kännas tryggt att röra sig ute. Alla ska kunna känna tryggheten att kunna röra
sig fritt i kommunen, vilket är extra viktigt för dem som inte har egen bil. För
att den upplevda tryggheten ska anses som god är det viktigt att det finns bra
belysning, att sikten är god, att andra människor rör sig i närheten samt att det
är helt och rent i omgivningen.
Kommunen arbetar med att:
 kartlägga vilka platser inom kommunens rådighet som upplevs som
otrygga och sedan genomföra trygghetsskapande åtgärder.
 se över var belysning saknas utmed kommunala gång- och cykelbanor och
komplettera där det behövs.

Säkra stråk för gång och cykel

På kommunens gång- och cykelvägnät ska trafiksäkerheten höjas
genom separering av oskyddade trafikanter från biltrafiken på
trafikintensiva gator, säkra passager och korsningar, samt god
belysning

Kommunen vill uppnå:
Huvudstråken ska ha god standard, vara gena och ha enhetlig utformning så
att de är lätta att känna igen och känns naturliga att använda. Gående och
cyklister ska i första hand vara separerade från biltrafiken och för att minska
risken för konflikter bör gångtrafikanterna i normalfall separeras från
cykeltrafiken. Korsningar eller cirkulationsplatser där gång- och cykelbanan
plötsligt tar slut och cyklisterna hänvisas till övergångställen för gående eller
bilkörfält för att kunna passera utgör en stor säkerhetsrisk och ska undvikas.
Nya korsningar eller cirkulationsplatser ska byggas med som minst upphöjda
cykelpassager och övergångsställe men med cykelöverfarter där biltrafiken
har väjningsplikt också för cyklisterna när det bedöms lämpligt.
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Befintliga korsningar och cirkulationsplatser åtgärdas i kontinuerlig takt.
Trafiksäkerheten för gående och cyklister på cykelpassager och
övergångsställen ska vid behov ökas genom anläggning av mittrefuger, bra
belysning och hastighetssänkande åtgärder. Det ska finnas god belysning på
gång- och cykelbanorna för att öka tryggheten, särskilt där de inte ligger i
direkt anslutning till en upplyst gata.
Beläggningen ska vara av så god kvalitet att gående och cyklister upplever
det som bekvämt och säkert att gå och cykla. Hög kvalitet på drift och
underhåll av huvudstråken ska säkerställas. Driften ska ha så hög prioritet att
det går att gå och cykla året om och prioriteringslista för vinterunderhåll ska
ge huvudstråken minst samma prioritet vid snöröjning som gatorna. Lika
viktig är kvaliteten på beläggningen, drift och underhåll för att minimera
risken för halk- och fallolyckor.
Kommunen arbetar med att:
 kartlägga korsningspunkter som idag inte är trafiksäkra där gång- och
cykelbanenätet korsar bilvägar och ta fram en prioriteringslista över de
platser som behöver åtgärdas.
 komplettera befintlig skyltning.
 regelbundet analysera cykelvägarnas behov av asfaltering, drift och
underhåll.
 fortsatt bygga ut infrastrukturen så att alla huvudstråk och cykelbanor får
god belysning.

Trafik på oskyddade trafikanters villkor

På bostadsgator, i centrum och på andra platser där många rör sig
ska trafiken ske med anpassade hastigheter för att öka
trafiksäkerhet och livskvalitet

Kommunen vill uppnå:
Vid en trafikolycka är kollisionshastigheten den mest avgörande faktorn för
oskyddade trafikanter. Därför handlar trafiksäkerhetsarbete i tätort mycket
om biltrafikens hastighet där hastigheten ska spegla gatornas funktion. Enligt
SKR och Trafikverkets handbok Rätt fart i staden ska lokalgator inom tätorter
vanligtvis anses vara mjuktrafikrum och därmed präglas av låga hastigheter
samt goda möjligheter att korsa körbanan. Platser där särskilt många
oskyddade trafikanter eller barn och unga rör sig, såsom centrala
shoppinggator eller mindre gator framför skolentréer, ska klassas som
integrerat frirum i vilket fotgängare och cyklister prioriteras. För att hålla god
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kvalitetsnivå ska hastighetsbegränsningen bestämmas utifrån om det är ett
mjuktrafikrum eller ett integrerat trafikrum.
För att hastighetsgränserna ska efterlevas måste gatorna ha rätt utformning.
Hastighetssänkande åtgärder ska användas vid behov. Det kan handla om
avsmalningar av körbanan, upphöjda övergångsställen och cykelpassager,
förhöjda korsningar, fartgupp eller cirkulationsplatser. För att uppnå önskade
hastighetsnivåer behövs även en effektiv och problemorienterad
hastighetsövervakning inom vägnätet.
Kommunen arbetar med att:
 ta fram en hastighetsplan för tätorterna med förslag på reviderade
hastighets-begränsningar.
 utreda behovet av trafiksäkerhetsåtgärder i en trafiksäkerhetsplan där barn
och unga särskilt beaktas.
 samverka med polisen och peka ut gator och sträckor där problemen med
hastighets-överträdelser är särskilt stora från trafiksäkerhetssynpunkt.

Trafiksäkerhet för barn och ungdomar

Barn och ungdomar ska ges möjlighet att inom tätorterna nå
skolor, förskolor och andra kommunala verksamheter på vägar
som är säkra och trygga för gående och cyklister

Kommunen vill uppnå:
Barn och ungdomars färdigheter i trafiken är begränsade vilket medför att de
är särskilt utsatta. Därför ska stor hänsyn tas till deras perspektiv i de miljöer
där de vistas. Barnens skolvägar ska vara så pass säkra att de själva kan gå
eller cykla till skolan, vilket bidrar till en bättre hälsa och
koncentrationsförmåga i skolan.
Gaturummet runt skolorna ska vara utformat med hänsyn till barn och
ungdomars förutsättningar och specifika behov. På vägar runt skolor och på
andra viktiga stråk ska trafiksäkerheten höjas genom separering av oskyddade
trafikanter från biltrafiken, säkra passager och korsningar samt god belysning.
Principen gäller inom tätorterna där kommunen är väghållare medan säkra
och trygga vägar för gående och cyklister på landsbygden istället kan utgöras
av vägar med mindre trafik, goda siktförhållanden och när det är möjligt,
anpassad hastighet. Även runt andra kommunala verksamheter och
anläggningar som riktar sig till barn och ungdomar, såsom sportanläggningar,
ska trafiksäkerheten för dessa grupper särskilt beaktas.
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Kommunen arbetar med att:
 kontinuerligt inventera och förbättra trafiksäkerheten vid alla skolor och
förskolor.
 inkludera andra kommunala anläggningar i inventeringen, där
trafiksäkerheten för barn och unga särskilt ska beaktas.
 genomföra en konsekvensanalys över trafiksäkerheten för barn och unga
när detaljplaner tas fram som omfattar byggnader och anläggningar vars
verksamhet övervägande är riktad mot dessa grupper.
 kontinuerligt följa upp olycksstatistiken och integrera den i planeringen.

Beteendepåverkan för trafiksäkerhet och hållbart resande

Falköpings kommun ska satsa på beteendepåverkansåtgärder för
ökad trafiksäkerhet och hållbart resande

Kommunen vill uppnå:
Åtgärder som påverkar resebeteendet och val av färdsätt ska användas i högre
uträckning än idag eftersom de är ett viktigt komplement till
infrastrukturåtgärder. Det ska bli standard att kombinera viktiga
infrastrukturprojekt med riktad kommunikation och olika typer av
påverkansåtgärder ska användas för att nå ut bredare till befolkningen. Det
kan vara information, utbildning, marknadsföring och kampanjer. Aktiviteter
kan omfatta information kring hälsofördelarna av att gå och cykla, utdelning
av reflexer till cyklister, temadagar (Europeiska mobilitetsveckan),
utbildningar (trafiksäkerhetsutbildningar i skolan, "lär dig cykla" kurser för
vuxna) eller prova-på-kampanjer (testresenärer kollektivtrafik, ”byt bilen mot
lådcykel”).
Att vi människor har lättare att bryta vanor när det sker en större förändring i
livet kan användas genom att påverkansinsatser inriktas på dessa tidpunkter,
exempelvis när en person börjar skolan, flyttar hemifrån eller till en ny stad,
får barn eller byter jobb. Inflyttningspaket med cykelkarta, busslinjekarta,
prova-på-bussbiljetter eller liknande och som skickas automatiskt till
nyinflyttade är en beprövad metod i många kommuner. Kampanjerna och
utbildningarna ska inte enbart vända sig till barn och oskyddade trafikanter
utan också riktas direkt till vuxna och/eller bilister. Kampanjer kan vara ”inga
onödiga bilresor”, ”inom Falköpings tätort är det löjligt nära till det mesta”,
”rätt fart i staden” eller ”aktiv skolväg ger bättre skolresultat”. Samverkan
inom kommunens skolor, arbetsplatser och andra verksamheter är viktig för
att uppmuntra dem till att stödja hållbart resande.
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Kommunen arbetar med att:
 förstärka sitt arbete med påverkansåtgärder och särskilt satsa på åtgärder
i samband med invånarnas livsförändringar.
 säkerställa kontinuerliga insatser för att sprida olika typer av
”trafikkunskap” och höja medvetenheten i skolor och på arbetsplatser
(Program aktiva skolvägar, Program cykelvänlig arbetsplats).
 utse en ansvarig koordinator och definiera en årlig budget för utbildnings, informations- och marknadsföringsåtgärder.
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Fokusområde 4
-Tillgänglig och attraktiv stad
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Inkluderande planeringsprocesser

I viktiga planeringsprocesser ska kommunen inkludera
samhällsgrupper som annars har svårt att komma till tals, för att
främja ett jämlikt och jämställt trafiksystem

Kommunen vill uppnå:
Exempel på processer där dialoger med medborgarna är särskilt viktiga är i
planeringsstadiet innan lösningarna redan är fixerade, till exempel vid samråd
för detaljplaner, inför större projekt eller om standarder tas fram där olika
perspektiv är viktiga. Samhällsgrupper som ofta har svårt att få gehör för sina
perspektiv är exempelvis barn och ungdomar, personer med nedsatt rörelseeller orienteringsförmåga, nysvenskar och pensionärer. Beroende på
planeringsprocess ska berörda grupper inkluderas med hjälp av passande
metoder som gör det lätt att delta. Det kan till exempel betyda att valda
mötestider anpassas efter olika livssituationer, istället för stor-möten kan
också ”lättare” och målgruppsinriktade dialogformer användas samt att andra
språk än svenska används i kommunikationen. Efteråt ska kommunen även
ge återkoppling till de inkluderade grupperna för att främja delaktighet och
förebygga frustration. I utformningen av allmänna platser ska hänsyn tas till
olika målgruppers intressen och behov av tillgänglighet. Det offentliga
rummet ska vara tydligt och orienterbart för alla.
Kommunen arbetar med att:
 ta fram rekommendationer för passande dialogmetoder för olika
samhällsgrupper och kommunicera dem internt.
 ta fram kommunikationsrutiner för större infrastrukturprojekt för att
tydliggöra när dialog ska hållas och med vilka grupper.
 samverka med Västtrafik för att tillgänglighetsanpassa busshållplatser.

Funktionella och attraktiva gaturum

Gaturummet ska dimensioneras och utformas efter sin funktion.
Där många oskyddade trafikanter rör sig ska attraktiva
vistelsemiljöer erbjudas

Kommunen vill uppnå:
En livfull och attraktiv stad kännetecknas av ett levande centrum. Trafiken
påverkar i hög grad hur attraktivt det är att vistas där. I Falköping tätorts
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centrum och andra platser där många oskyddade trafikanter rör sig ska
attraktiva vistelsemiljöer erbjudas. Utformning och ytfördelning ska stämma
överens med gatans funktion och skyltad hastighet för att trafikanterna
instinktivt ska förstå och välja den hastighetsnivå som gatan är avsedd för.
Lokalgator inom tätorterna har både en vistelse- och en trafikfunktion och här
präglas gaturummet av lägre hastigheter och trafiksäkra passager.
Platser där många oskyddade trafikanter eller barn och unga rör sig, såsom
centrala shoppinggator eller mindre gator framför skolentréer har i första hand
en vistelsefunktion där gående och cyklister är tydligt prioriterade.
Vistelsemiljöer skapas genom att omvandla ineffektivt använda ytor vilket
kan ske genom avsmalning av överdimensionerade gator, omvandling av
parkeringsplatser med låg beläggning eller uppgradering av oattraktiva torg
eller gatuhörn. Attraktiva vistelsemiljöer kan till exempel vara lekparker,
bilfria zoner eller gångfartsområden. Även element som breddade trottoarer,
uteserveringar, grönska och möblering bidrar till gaturummets attraktivitet.
Kommunen arbetar med att:
 identifiera element som ger vägledning rörande vilka delar av vägnätet
som har vilken funktion och formulera principer som säkerställer en
passande gatuutformning och platsfördelning mellan trafikslagen.
Principerna används sedan vid ny-, till- och ombyggnad av kommunens
infrastruktur.
 kartlägga områden där många oskyddade trafikanter rör sig och peka ut
åtgärder som gör vistelsemiljön mer attraktiv.
 vid all förtätning eller ombyggnation utvärdera om det avsatta
gaturummet är proportionerligt disponerat och omfördela ytorna vid
behov.

Effektiv och tidsreglerad bilparkering

Parkeringsbeläggningen i centrum ska balanseras i takt med att
staden förtätas så att eventuell överkapacitet kan omvandlas för att
skapa en attraktivare miljö att vistas i.

Kommunen vill uppnå:
För att stötta ett levande centrum med konkurrenskraftig handel ska den
begränsade ytan inom stadskärnan användas på ett effektivt sätt. Målet är ett
centrum som lockar besökare med attraktiva vistelsemiljöer och god
tillgänglighet för kunder, där det är lätt för besökare att hitta en
parkeringsplats. Parkeringsbeläggningen i centrum ska vara i balans så att
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eventuell överkapacitet kan omvandlas för att skapa en attraktivare miljö att
vistas i. På sikt ska parkering på allmän platsmark i centrum minska och
främst ske på kvartersmark där så är möjligt. Ytor kan då frigöras till förmån
för attraktiva vistelsemiljöer vilket skapar plats för bredare gång- och
cykelvägar samt attraktiva grönytor med lek- och sittmöjligheter som lockar
kunder.
Tidsreglering ska användas för att öka omsättningen av eftertraktade
parkeringsplatser och på så sätt göra det enklare att hitta en ledig plats.
Enhetlig tidsreglering används för att skapa tydlighet i hur det är tillåtet att
parkera. Detta gynnar handeln eftersom fler kunder kan använda samma
parkeringsplats nära butiken, istället för att den blockeras av en och samma
bil i många timmar, ibland flera dagar. Samtidigt hänvisas boende och
verksamma till parkeringar i närområdet under tider när många besöker
centrum. Acceptabla gångavstånd till parkering ges av Falköpings
parkeringspolicy.
Kommunen arbetar med att:
 kontinuerligt följa upp beläggningen på parkeringarna inom centrum och
vid över-beläggning tillämpas i första hand tidsreglering för att öka
omsättningen på de platser som finns. Överskottsparkeringar kan
användas för exempelvis förtätning eller vistelsemiljöer, planteringar och
möblering eller tillfälliga arrangemang.
 se över tidsregleringar i centrum för en enhetlig tidsreglering.
 säkerställa systematisk parkeringsövervakning för att minska felparkering
i centrum.
 inventera vägvisningen till relevanta parkeringsområden för besökare,
samåknings- och pendelparkeringar samt komplettera där det behövs för
att minska söktrafiken.

Lättillgänglig och säker cykelparkering

Vid viktiga målpunkter och för all nybyggnation ska lättillgänglig
och säker cykelparkering säkerställas nära entréer

Kommunen vill uppnå:
Kommunen har olika roller beroende på typ av målpunkt, om den ingår i
kommunens verksamhet eller ej, om det rör sig om allmän platsmark eller
kvartersmark. För den egna verksamheten och vid viktiga målpunkter ska
kommunen säkerställa lättillgänglig och säker cykelparkering nära entrén
vilket kan vara vid egna verksamheter, centrum, resecentrum, större
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arbetsplatser eller vid sjukhus. Vid privat ny-, till- och ombyggnad ska
kommunen tillämpa parkeringspolicyn och lyfta cykelparkeringsfrågan under
hela processen via detaljplan till bygglov och fram till själva byggnationen.
Cykelparkeringen ska ligga närmare entrén jämfört med bilparkeringen.
Strategiskt placerade cykelpumpar, som är en uppskattad service för cyklister,
bör placeras vid utvalda större målpunkter och väderskydd ska uppmuntras.
Med lättillgänglig och säker cykelparkering används den definition som finns
i parkeringspolicyn.
Kommunen arbetar med att:
 kartlägga de cykelparkeringar som finns vid kommunala verksamheter
eller andra viktiga målpunkter och inventera placering, kvalitet av
cykelställ, kapacitet, beläggning samt vid behov bygga ny cykelparkering
eller rusta upp den som finns.
 skapa rutiner för hur övergivna cyklar och cykelvrak tas omhand när de
står parkerade i cykelställ på allmän platsmark i tätortscentrum och vid
tågstationer.
 fortlöpande tillämpa parkeringspolicyn för all nybyggnation, kommunen
lyfter frågan om cykelparkering tidigt i planprocessen och verkar för att
högkvalitativ cykelparkering skapas.
 följa upp och utvärdera parkeringspolicyn.
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Genomförande
Kommunledningsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen har en
ledande och stödjande roll i arbetet med att genomföra trafikstrategin.
Trafikstrategins genomförande säkras och integreras i kommunens
styrsystem genom att kopplas tydligt till den ordinarie budgetprocessen. De
två förvaltningarna ansvarar för att genomförandet av trafikstrategins innehåll
lyfts in i budgetprocessen. Utifrån strategins punkter under rubrikerna
”kommunen
arbetar
med”
tas
en
gränsdragningslista
med
ansvarsförhållanden fram.
Utbildning, medborgardialog och informationsinsatser för alla åldrar och
målgrupper är viktiga verktyg i arbetet. Samverkan både internt inom
kommunen och med externa aktörer är nyckeln till framgång.

Uppföljning
Genomförandet av trafikstrategin ska följas och styras ur ett helhets- och
framtidsperspektiv. Trafikstrategin följs upp i beredningen för hållbar
samhällsplanering förslagsvis en gång om året alternativt vid behov.
Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet ska följa arbetet ur ett socialt
perspektiv för att säkerställa att mobilitetsomställningen på lång sikt gynnar
alla invånares välmående och jämlikhet .
Resultaten av uppföljningen tas med till budgetprocessen årligen.
Trafikstrategin ska aktualitetsprövas varje mandatperiod.
För att utveckla kommunens arbete med trafikfrågor ska kommunen fortsatt
ha dialog och omvärldsbevakning genom att agera med näringsliv,
civilsamhälle och akademi.
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DELEGATIONSBESLUT
2022-04-10
KS 2022/00079

1 (1)

Alla nämnder
Hyresbostäder AB

Trafikstrategi
Delegationsbeslut
Förslag på Trafikstrategi remitteras till samtliga nämnder, med svar senast 1
juni 2022.
Delegationsbeslut enligt
Enligt kommunstyrelsens delegationsbestämmelser antagna 19 januari 2022,
§ 6.
Bakgrund
Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har
arbetat gemensamt med att ta fram en trafikstrategi för Falköpings kommun.
I trafikstrategin samordnas trafikfrågor och samhällsplanering i kommunens
långsiktiga och övergripande planering. Strategin beskriver hur
trafiksystemet i tätorten bör utformas för att stötta samhällsutvecklingen i
riktning mot kommunens mål och hantera avvägningar mellan
konkurrerande intressen samt mellan trafikslagen.
Processen med att ta fram trafikstrategin har löpt på sedan hösten 2021, och
efter insamling av material internt och externt har nu en remissversion
färdigställts. Det insamlade materialet, resultat från workshops samt dialoger
ligger till grund för innehållet i strategin. Dialoger har internt förts med alla
förvaltningar, externt med unga kommunutvecklare, funktionshinderrådet,
pensionärsrådet, SMS och polisen. I december genomfördes en fysisk
medborgardialog samt digitala enkäter riktade till medborgarna, åkerier och
till Aktiv handel.
Alla nämnder samt Hyresbostäder AB ges möjlighet att lämna synpunkter på
förslaget. Yttranden skickas till kommunledningsförvaltningen senast den 1
juni 2022. Meddela om förlängd svarstid behövs.

Linda Karelid
Kanslichef
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 2120001744

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-04-14
SMS 2022/00027
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Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg

Trafikstrategi
Förslag till beslut
Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg ställer sig bakom
remiss – Förslag på Trafikstrategi för Falköpings kommun.
Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har
arbetat gemensamt med att ta fram en trafikstrategi för Falköpings kommun.
I trafikstrategin samordnas trafikfrågor och samhällsplanering i kommunens
långsiktiga och övergripande planering. Strategin beskriver hur
trafiksystemet i tätorten bör utformas för att stötta samhällsutvecklingen i
riktning mot kommunens mål och hantera avvägningar mellan
konkurrerande intressen samt mellan trafikslagen.
Processen med att ta fram trafikstrategin har löpt på sedan hösten 2021, och
efter insamling av material internt och externt har nu en remissversion
färdigställts. Det insamlade materialet, resultat från workshops samt dialoger
ligger till grund för innehållet i strategin. Dialoger har internt förts med alla
förvaltningar, externt med unga kommunutvecklare, funktionshinderrådet,
pensionärsrådet, SMS och polisen. I december genomfördes en fysisk
medborgardialog samt digitala enkäter riktade till medborgarna, åkerier och
till Aktiv handel.
Bakgrund
Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har
arbetat gemensamt med att ta fram en trafikstrategi för Falköpings kommun.
Alla nämnder samt Hyresbostäder AB ges möjlighet att lämna synpunkter på
förslaget. Yttranden skickas till kommunledningsförvaltningen senast den 1
juni 2022.
Förvaltningens bedömning
SMS anser att Trafikstrategin är väl genomarbetad och ställer relevanta
målsättningar.

Samhällsskyddsförvaltningen
Pontus Düring Förvaltningschef
pontus.during@falkoping.se
Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 2120001744
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Finansiering
Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska
konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas.
Beslutsunderlag
Utkast gällande Falköpings kommuns trafikstrategi
Beslutet ska skickas till
Kommunledningsförvaltningen Falköpings kommun

Pontus Düring
Förvaltningschef

