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Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (16) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-19 
 

 

  
 

 

 

Plats och tid Samhällsskydd Mellersta Skaraborg, Brandstationen, Skara, klockan 13:00 – 
15:50, ajournering klockan 14:35 – 14:50. 

Beslutande Dan Hovskär (KD), ordf 
Othmar Fiala  (S), 1:e vice ordf 
Monica Holm (L), 2:e vice ordf 
Glenn Frost (M), 3:e vice ordf 
Lisbeth Nord (S), tjänstgörande ers 
Martin Johansson (L), tjänstgörande ers 
Mats Andersson (C), §§ 10 – 17, klockan 
13:00 – 15:30 
Ove Karlsson (S) 
Per Pålsson (C) 
Camilla Skog (S) 
Ulf Persson (C) 
Tobias Davidsson (S), tjänstgörande ers, 
§ 18, kl 15:30 – 15:50 

 

Ersättare 

 

Tobias Davidsson (S), §§ 10-17, klockan 
13.00 – 15:30 
Sven-Olof Ask (M), §§ 15 – 18, klockan 
14:50 – 15:50 
Mehari Tesfai (L) 
 
 

 

Övriga närvarande 
 
 
 

Pontus Düring, förvaltningschef 
Roger Almgren, räddningschef 
Johan Hjortsberg, chef förebygg avd 
Marianne Hjorth, ekonom 
Carina Thörnqvist, sekreterare 

Justerare Monica Holm 

Underskrifter                               Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer 

 
Sekreterare Carina Thörnqvist Paragrafer §§ 10-18 

Ordförande Dan Hovskär 

Justerare  Monica Holm 

  

 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 

Sammanträdesdatum 2022-05-19 

Justeringsdatum 2022-05-30 

Anslaget är uppsatt  2022-05-30 – 2022-06-20 

Förvaringsplats för protokollet Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 

Underskrift Digitalt genom anslag 

 Carina Thörnqvist 
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§ 10 Dnr 2022/00008  

Delegationsbeslut 

Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs beslut 

1 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg beslutar lägga  

   redovisade delegationsbeslut till handlingarna.  

 

Bakgrund 

Delegationsbeslut enligt nedan redovisas för nämnden Samhällsskydd 

Mellersta Skaraborg. 

- Ordförandebeslut 

- Ekonomiska frågor 

- Personalärenden 

- LSO Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och LBE Lag (2020:1011)  

  om brandfarliga och explosiva varor 

- Övrigt 

 

  

Paragrafen skickas till  
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§ 11 Dnr 2022/00030  

Nämnden Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs 
Verksamhetsrapport per 30 april 2022 

Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs beslut 

1 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg godkänner nämndens 

   verksamhetsrapport per 30 april 2022.      

      

Sammanfattning 

Ökad oro i omvärlden påverkar det allmänna prisläget. Förvaltningen på-

verkas 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.  

 

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. 
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Beslutsunderlag 
Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs verksamhetsrapport 2022-04-30.   

Tjänsteutlåtande från förvaltningen Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 

2022-05-06.    

 

  

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen, Falköpings kommun 

Kommunstyrelsen, Götene kommun 

Kommunstyrelsen, Skara kommun 

Kommunstyrelsen, Tidaholms kommun            
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§ 12 Dnr 2021/00017  

Återrapportering av strategiska utvecklingsbidrag 

Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs beslut 

1 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg lägger informationen till  

   handlingarna.        

 

Sammanfattning 

Under 2021 beviljades Samhällsskydd Mellersta Skaraborg  utvecklings-

medel 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 strate-

giska 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.  

 

Beslutsunderlag 

Återrapportering av strategiska utvecklingsbidrag. 

Tjänsteutlåtande från förvaltningen Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 

2022-04-20.    

     

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen, Falköpings kommun 
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§ 13 Dnr 2021/00007  

Handlingsprogram fr o m 2022 

Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs beslut 

1 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg beslutade 2021-12- 

   02 följande ”Handlingsprogrammet ska revideras om faktiska och   

   förväntade förhållanden i någon utav kommunerna avseende riskbild,  

   mål, förmåga och verksamhet förändras. Handlingsprogrammet revi- 

   deras i sin helhet senast 2028”. Denna text införs i dokumentet Hand- 

   lingsprogram.  

2 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg beslutar att god- 

   känna 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 till-

synsmyndighet för lagen. Nya föreskrifter som stort har påverkat kom-

munernas räddningstjänstverksamheter och myndighetsutövning, har där-

efter 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 handlings- 

program 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 myndighetsutöv-

ningen ska organiseras och utföras, MSBFS 2022:1 föreskrifter och allmänna 

råd om behörighet att vara räddningschef eller räddningsledare i kommunal 

räddningstjänst, som reglerar kompetenskraven för räddningschef och rädd-
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ningsledare. Sammantaget så har detaljregleringen inom lag om skydd mot 

olyckor ökat kraftigt. 

 

Förvaltningens bedömning 
Handlingsprogrammet är det viktigaste styrdokumentet för verksamhets-

styrning 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 kostnads-

drivande och kravet på utökade uppgifter efter räddningsinsats. Samman-

taget så bör en översyn av finansieringen av SMS göras, så att en tydlighet 

och en långsiktighet finns för verksamheten. 

 

Beslutsunderlag 
Sammanställning av inkomna svar. 

Handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor i Falköping, Götene, 

Skara och Tidaholms kommuner. 

Tjänsteutlåtande från förvaltningen Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 

2022-05-06. 

      

 

  

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen, Falköpings kommun 

Kommunstyrelsen, Götene kommun 

Kommunstyrelsen, Skara kommun 

Kommunstyrelsen, Tidaholms kommun            
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§ 14 Dnr 2022/00023  

Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter  

Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs beslut 

1 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg ställer sig bakom  

   förslag på ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Fal- 

   köpings 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.  

Bilaga – Förbudsområde alkoholförtäring, Falköping.    

Kansliavdelningens delegationsbeslut 2022-03-22. 

Tjänsteutlåtande från förvaltningen Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 

2022-04-14.    

 

  

Paragrafen skickas till  
Kommunledningsförvaltningen, Falköpings kommun           
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§ 15 Dnr 2022/00022  

Policy för möten och resor 

Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs beslut 

1 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg ställer sig bakom  

   remiss – Klimatstyrande mötes- och resepolicy för Falköpings kom- 

   mun med förslag om nedanstående förändringar.      

 

Sammanfattning 
Policyn är i grunden välarbetad och tydlig och sätter relevanta mål och  

krav. Dock behövs viss förtydligande och likriktning ske för att likstäl- 

la arbetet i förvaltningarna.    

 
Bakgrund 
Utifrån kommunstyrelsens uppdrag i flerårsplanen att ta fram en klimat-

styrande 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 bak-

om, 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. 

 
Beslutsunderlag 
Klimatstyrande mötes- och resepolicy. 

Kansliavdelningens delegationsbeslut 2022-03-20. 

Tjänsteutlåtande från förvaltningen Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 

2022-04-14. 
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Paragrafen skickas till  
Kommunledningsförvaltningen, Falköpings kommun            
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§ 16 Dnr 2022/00027  

Trafikstrategi 

Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs beslut 

1 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 trafiksys-

temet i tätorten bör utformas för att stötta samhällsutvecklingen i riktning 

mot kommunens mål och hantera avvägningar mellan konkurrerande in-

tressen 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 fär-

digställts. 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, Samhällsskydd Mellersta Skaraborg och polisen. I decem-

ber 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 
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg anser att Trafikstrategin är väl genom-

arbetad och ställer relevanta målsättningar.  

 
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. 
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Kansliavdelningens delegationsbeslut 2022-04-10. 

Tjänsteutlåtande från förvaltningen Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 

2022-04-14. 

 

      

  

Paragrafen skickas till  
Kommunledningsförvaltningen, Falköpings kommun            
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§ 17 Dnr 2022/00006  

Anmälningsärenden 

Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs beslut 

1 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg beslutar lägga  

   förteckning över anmälningsärenden nr 1 - 18 till handlingarna.  

 

Bakgrund 

Förteckning över anmälningsärenden nr 1 – 18.     

      

  

Paragrafen skickas till  
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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 18 Dnr 2022/00012  

Information till nämnden 

Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs beslut 

 1 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg beslutar lägga in- 

    formationen till handlingarna.  

 

Bakgrund 
Förvaltningschefen informerar 
Pontus informerar om att han fr o m 2022-08-15 tillträder tjänst som 

förbundsdirektör, Avfall & Återvinning Skaraborg. Rekrytering av ny 

förvaltningschef ska ske via rekryteringsfirma. Räddningschef Roger 

Almgren kommer att tjänstgöra som tf förvaltningschef fr o m 2022-07- 

15 och fram tills att ersättare utsetts.  

 

Revisorerna deltog på nämndens presidiemöte 2022-04-28 för att gå igen- 

om den omfattande granskningen av nämnden Samhällsskydd Mellersta 

Skaraborg som har gjorts under 2021 och den revisionsrapport 2021-12-16 

som är överlämnad av KPMG AB/revisorerna till nämnden. Revisionen var 

nöjd och till och med imponerad utav vårt arbete på förvaltningen. 

 

Controller Linda Jakobsson slutar sin tjänst i Falköpings kommun 2022- 

05-31. Hennes arbetsuppgifter kommer fördelas inom ordinarie organisation. 

 

Camp blåljus kommer inte att genomföras som tidigare. Detta då det varit 

dålig uppslutning och måluppfyllelsen inte fullgod. Ett koncept med Trygg-

hetsdag för åk 8 där samverkan med Ambulans, Polis och Räddningstjänst 

genomförs är under framtagande. Vid dessa dagar utbildas bland annat även 

på Hjärt och lungräddning, HLR och Civilförsvarsinformation. 

 

Räddningschefen informerar 
Ny Ledningsdoktrin enligt LSO för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg. 

LSO – Ledning 

3 kap 16 § I en kommun ska det finnas en räddningschef. Räddningschefen 

ska ansvara för att räddningstjänsten är ändamålsenligt ordnad. 

16 b Kommunen ska ha ett ledningssystem för räddningstjänsten där en 

övergripande ledning ständigt ska upprätthållas. Om flera kommuner sam-

verkar för att åstadkomma en övergripande ledning ska den utövas gemen-

samt för kommunerna. 

Föreskriften om Ledningssystem – 3 § Ledningssystemets utformning och 

hur ledningssystemet ska användas för ledning av räddningstjänst ska fast-

ställas och dokumenteras. 
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Personalläget per 2022-05-01 presenteras. 

 

Rapport från händelser 

2022-04-09 Trafikolycka. 

2022-04-25 Informerar om ett antal händelser som skett denna dag.  

2022-04-28 Brand i byggnad. 

 

 

Chef förebyggande avdelning informerar 
Tilldelningsbeslut av tjänstekoncession för brandskyddskontroll i Falköp- 

ing och Tidaholms kommuner överklagades av GÖSAB. Ärendet har 

avgjorts av förvaltningsrätten i Jönköping som avvisade överklagandet. 

Avtal har tecknats för våra fyra kommuner att gälla som längst i fem år, 

avtalen löper årsvis. 

 

För att få fler involverade i tillsynsarbetet har projekt ”trapphustillsyn” 

startats upp, tillsyn kommer att göras i flerfamiljshus. Fem styrkeledare 

kommer att utbildas och dessa blir referensgrupp. Målet är att starta upp 

under sommaren. Vi kommer att börja med i hus med minst tre våningar, 

kontroll kommer att göras i allmänna utrymmen såsom trapphus, vindar, 

källare och yttre ordning samt tillträdesvägar och uppställningsplatser för 

fordon vid en eventuell räddningsinsats.  

 

Verksamhetsregistret är genomgånget och uppdaterat, vi har idag 999 st 

verksamheter som vi klassat för tillsyn av dessa omfattas 570 verksamheter 

av föreskrift (MSBFS 2021:8) övriga är sådana som är lokalt kända samt Q-

märkta byggnader. Värderingen av verksamheterna för att bestämma till-

synsfrist är inte klar. De som omfattas av förskrift kommer tillsynsfrist att 

vara mellan 1-4 år och övriga 4-6 år. Utifrån detta beräknar vi att 175-200 

tillsyner måste göras varje år för att uppfylla krav i föreskrift. 

 

    

  

Paragrafen skickas till  
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Plats och tid Samhällsskydd Mellersta Skaraborg, Brandstationen, Skara, klockan 13:00 – 
15:50, ajournering klockan 14:35 – 14:50. 


Beslutande Dan Hovskär (KD), ordf 
Othmar Fiala  (S), 1:e vice ordf 
Monica Holm (L), 2:e vice ordf 
Glenn Frost (M), 3:e vice ordf 
Lisbeth Nord (S), tjänstgörande ers 
Martin Johansson (L), tjänstgörande ers 
Mats Andersson (C), §§ 10 – 17, klockan 
13:00 – 15:30 
Ove Karlsson (S) 
Per Pålsson (C) 
Camilla Skog (S) 
Ulf Persson (C) 
Tobias Davidsson (S), tjänstgörande ers, 
§ 18, kl 15:30 – 15:50 


 


Ersättare 


 


Tobias Davidsson (S), §§ 10-17, klockan 
13.00 – 15:30 
Sven-Olof Ask (M), §§ 15 – 18, klockan 
14:50 – 15:50 
Mehari Tesfai (L) 
 
 


 


Övriga närvarande 
 
 
 


Pontus Düring, förvaltningschef 
Roger Almgren, räddningschef 
Johan Hjortsberg, chef förebygg avd 
Marianne Hjorth, ekonom 
Carina Thörnqvist, sekreterare 


Justerare Monica Holm 


Underskrifter                               Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer 


 
Sekreterare Carina Thörnqvist Paragrafer §§ 10-18 


Ordförande Dan Hovskär 


Justerare  Monica Holm 


  


 


ANSLAGSBEVIS 


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Organ Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 


Sammanträdesdatum 2022-05-19 


Justeringsdatum 2022-05-30 


Anslaget är uppsatt  2022-05-30 – 2022-06-20 


Förvaringsplats för protokollet Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 


Underskrift Digitalt genom anslag 


 Carina Thörnqvist 
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§ 10 Dnr 2022/00008  


Delegationsbeslut 


Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs beslut 


1 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg beslutar lägga  


   redovisade delegationsbeslut till handlingarna.  


 


Bakgrund 


Delegationsbeslut enligt nedan redovisas för nämnden Samhällsskydd 


Mellersta Skaraborg. 


- Ordförandebeslut 


- Ekonomiska frågor 


- Personalärenden 


- LSO Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och LBE Lag (2020:1011)  


  om brandfarliga och explosiva varor 


- Övrigt 


 


  


Paragrafen skickas till  
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§ 11 Dnr 2022/00030  


Nämnden Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs 
Verksamhetsrapport per 30 april 2022 


Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs beslut 


1 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg godkänner nämndens 


   verksamhetsrapport per 30 april 2022.      


      


Sammanfattning 


Ökad oro i omvärlden påverkar det allmänna prisläget. Förvaltningen på-


verkas 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.  


 


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. 
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Beslutsunderlag 
Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs verksamhetsrapport 2022-04-30.   


Tjänsteutlåtande från förvaltningen Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 


2022-05-06.    


 


  


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen, Falköpings kommun 


Kommunstyrelsen, Götene kommun 


Kommunstyrelsen, Skara kommun 


Kommunstyrelsen, Tidaholms kommun            
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§ 12 Dnr 2021/00017  


Återrapportering av strategiska utvecklingsbidrag 


Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs beslut 


1 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg lägger informationen till  


   handlingarna.        


 


Sammanfattning 


Under 2021 beviljades Samhällsskydd Mellersta Skaraborg  utvecklings-


medel 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 strate-


giska 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.  


 


Beslutsunderlag 


Återrapportering av strategiska utvecklingsbidrag. 


Tjänsteutlåtande från förvaltningen Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 


2022-04-20.    


     


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen, Falköpings kommun 
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§ 13 Dnr 2021/00007  


Handlingsprogram fr o m 2022 


Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs beslut 


1 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg beslutade 2021-12- 


   02 följande ”Handlingsprogrammet ska revideras om faktiska och   


   förväntade förhållanden i någon utav kommunerna avseende riskbild,  


   mål, förmåga och verksamhet förändras. Handlingsprogrammet revi- 


   deras i sin helhet senast 2028”. Denna text införs i dokumentet Hand- 


   lingsprogram.  


2 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg beslutar att god- 


   känna 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 till-


synsmyndighet för lagen. Nya föreskrifter som stort har påverkat kom-


munernas räddningstjänstverksamheter och myndighetsutövning, har där-


efter 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 handlings- 


program 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 myndighetsutöv-


ningen ska organiseras och utföras, MSBFS 2022:1 föreskrifter och allmänna 


råd om behörighet att vara räddningschef eller räddningsledare i kommunal 


räddningstjänst, som reglerar kompetenskraven för räddningschef och rädd-
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ningsledare. Sammantaget så har detaljregleringen inom lag om skydd mot 


olyckor ökat kraftigt. 


 


Förvaltningens bedömning 
Handlingsprogrammet är det viktigaste styrdokumentet för verksamhets-


styrning 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 kostnads-


drivande och kravet på utökade uppgifter efter räddningsinsats. Samman-


taget så bör en översyn av finansieringen av SMS göras, så att en tydlighet 


och en långsiktighet finns för verksamheten. 


 


Beslutsunderlag 
Sammanställning av inkomna svar. 


Handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor i Falköping, Götene, 


Skara och Tidaholms kommuner. 


Tjänsteutlåtande från förvaltningen Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 


2022-05-06. 


      


 


  


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen, Falköpings kommun 


Kommunstyrelsen, Götene kommun 


Kommunstyrelsen, Skara kommun 


Kommunstyrelsen, Tidaholms kommun            
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§ 14 Dnr 2022/00023  


Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter  


Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs beslut 


1 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg ställer sig bakom  


   förslag på ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Fal- 


   köpings 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.  


Bilaga – Förbudsområde alkoholförtäring, Falköping.    


Kansliavdelningens delegationsbeslut 2022-03-22. 


Tjänsteutlåtande från förvaltningen Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 


2022-04-14.    


 


  


Paragrafen skickas till  
Kommunledningsförvaltningen, Falköpings kommun           
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§ 15 Dnr 2022/00022  


Policy för möten och resor 


Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs beslut 


1 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg ställer sig bakom  


   remiss – Klimatstyrande mötes- och resepolicy för Falköpings kom- 


   mun med förslag om nedanstående förändringar.      


 


Sammanfattning 
Policyn är i grunden välarbetad och tydlig och sätter relevanta mål och  


krav. Dock behövs viss förtydligande och likriktning ske för att likstäl- 


la arbetet i förvaltningarna.    


 
Bakgrund 
Utifrån kommunstyrelsens uppdrag i flerårsplanen att ta fram en klimat-


styrande 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 bak-


om, 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. 


 
Beslutsunderlag 
Klimatstyrande mötes- och resepolicy. 


Kansliavdelningens delegationsbeslut 2022-03-20. 


Tjänsteutlåtande från förvaltningen Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 


2022-04-14. 
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Kommunledningsförvaltningen, Falköpings kommun            
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§ 16 Dnr 2022/00027  


Trafikstrategi 


Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs beslut 


1 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 trafiksys-


temet i tätorten bör utformas för att stötta samhällsutvecklingen i riktning 


mot kommunens mål och hantera avvägningar mellan konkurrerande in-


tressen 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 fär-


digställts. 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, Samhällsskydd Mellersta Skaraborg och polisen. I decem-


ber 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 
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg anser att Trafikstrategin är väl genom-


arbetad och ställer relevanta målsättningar.  


 
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. 
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Kansliavdelningens delegationsbeslut 2022-04-10. 


Tjänsteutlåtande från förvaltningen Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 


2022-04-14. 


 


      


  


Paragrafen skickas till  
Kommunledningsförvaltningen, Falköpings kommun            
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§ 17 Dnr 2022/00006  


Anmälningsärenden 


Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs beslut 


1 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg beslutar lägga  


   förteckning över anmälningsärenden nr 1 - 18 till handlingarna.  


 


Bakgrund 


Förteckning över anmälningsärenden nr 1 – 18.     


      


  


Paragrafen skickas till  
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§ 18 Dnr 2022/00012  


Information till nämnden 


Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs beslut 


 1 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg beslutar lägga in- 


    formationen till handlingarna.  


 


Bakgrund 
Förvaltningschefen informerar 
Pontus informerar om att han fr o m 2022-08-15 tillträder tjänst som 


förbundsdirektör, Avfall & Återvinning Skaraborg. Rekrytering av ny 


förvaltningschef ska ske via rekryteringsfirma. Räddningschef Roger 


Almgren kommer att tjänstgöra som tf förvaltningschef fr o m 2022-07- 


15 och fram tills att ersättare utsetts.  


 


Revisorerna deltog på nämndens presidiemöte 2022-04-28 för att gå igen- 


om den omfattande granskningen av nämnden Samhällsskydd Mellersta 


Skaraborg som har gjorts under 2021 och den revisionsrapport 2021-12-16 


som är överlämnad av KPMG AB/revisorerna till nämnden. Revisionen var 


nöjd och till och med imponerad utav vårt arbete på förvaltningen. 


 


Controller Linda Jakobsson slutar sin tjänst i Falköpings kommun 2022- 


05-31. Hennes arbetsuppgifter kommer fördelas inom ordinarie organisation. 


 


Camp blåljus kommer inte att genomföras som tidigare. Detta då det varit 


dålig uppslutning och måluppfyllelsen inte fullgod. Ett koncept med Trygg-


hetsdag för åk 8 där samverkan med Ambulans, Polis och Räddningstjänst 


genomförs är under framtagande. Vid dessa dagar utbildas bland annat även 


på Hjärt och lungräddning, HLR och Civilförsvarsinformation. 


 


Räddningschefen informerar 
Ny Ledningsdoktrin enligt LSO för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg. 


LSO – Ledning 


3 kap 16 § I en kommun ska det finnas en räddningschef. Räddningschefen 


ska ansvara för att räddningstjänsten är ändamålsenligt ordnad. 


16 b Kommunen ska ha ett ledningssystem för räddningstjänsten där en 


övergripande ledning ständigt ska upprätthållas. Om flera kommuner sam-


verkar för att åstadkomma en övergripande ledning ska den utövas gemen-


samt för kommunerna. 


Föreskriften om Ledningssystem – 3 § Ledningssystemets utformning och 


hur ledningssystemet ska användas för ledning av räddningstjänst ska fast-


ställas och dokumenteras. 
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Personalläget per 2022-05-01 presenteras. 


 


Rapport från händelser 


2022-04-09 Trafikolycka. 


2022-04-25 Informerar om ett antal händelser som skett denna dag.  


2022-04-28 Brand i byggnad. 


 


 


Chef förebyggande avdelning informerar 
Tilldelningsbeslut av tjänstekoncession för brandskyddskontroll i Falköp- 


ing och Tidaholms kommuner överklagades av GÖSAB. Ärendet har 


avgjorts av förvaltningsrätten i Jönköping som avvisade överklagandet. 


Avtal har tecknats för våra fyra kommuner att gälla som längst i fem år, 


avtalen löper årsvis. 


 


För att få fler involverade i tillsynsarbetet har projekt ”trapphustillsyn” 


startats upp, tillsyn kommer att göras i flerfamiljshus. Fem styrkeledare 


kommer att utbildas och dessa blir referensgrupp. Målet är att starta upp 


under sommaren. Vi kommer att börja med i hus med minst tre våningar, 


kontroll kommer att göras i allmänna utrymmen såsom trapphus, vindar, 


källare och yttre ordning samt tillträdesvägar och uppställningsplatser för 


fordon vid en eventuell räddningsinsats.  


 


Verksamhetsregistret är genomgånget och uppdaterat, vi har idag 999 st 


verksamheter som vi klassat för tillsyn av dessa omfattas 570 verksamheter 


av föreskrift (MSBFS 2021:8) övriga är sådana som är lokalt kända samt Q-


märkta byggnader. Värderingen av verksamheterna för att bestämma till-


synsfrist är inte klar. De som omfattas av förskrift kommer tillsynsfrist att 


vara mellan 1-4 år och övriga 4-6 år. Utifrån detta beräknar vi att 175-200 


tillsyner måste göras varje år för att uppfylla krav i föreskrift. 


 


    


  


Paragrafen skickas till  
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