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§ 83 Beslut om uppföljning av helårsprognos för
kommunstyrelsen avseende maj månad år 2022
KS 2022/22

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
•

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att:
o godkänna upprättad helårsprognos samt att lägga den till handlingarna.
o uppdra till förvaltningen att genomföra anpassningsåtgärder.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens helårsprognos för år 2022 visar ett överskott på 7,0 miljoner kronor.
Överskottet beror på ej förbrukade medel för prognososäkerhet för hela kommunen som är
budgeterade under finansförvaltningen.
Helårsprognosen för kommunstyrelsen visar en budget i balans under förutsättning att en
åtgärdsplan på 0,55 miljoner kronor genomförs.

Förslag till beslut
-

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att:
o godkänna upprättad helårsprognos samt att lägga den till handlingarna.
o uppdra till förvaltningen att genomföra anpassningsåtgärder.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av helårsprognos för kommunstyrelsen avseende maj månad
år 2022”, förvaltningsekonom Federico Dell’Anna, 2022-08-09.
Helårsprognos – maj 2022 (kommunstyrelsen)

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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Utdragsbestyrkande

Sida 1 av 1

Tjänsteskrivelse
Ärendenummer: KS 2022/22
2022-08-09
Kommunstyrelsen
Handläggare: Federico Dell’Anna, förvaltningsekonom

Tjänsteskrivelse, Uppföljning av helårsprognos för
kommunstyrelsen avseende maj månad år 2022
Förslag till beslut
‒

Kommunstyrelsen beslutar att
o godkänna upprättad helårsprognos samt att lägga den till handlingarna.
o uppdra till förvaltningen att genomföra anpassningsåtgärder.

Ärendet
Kommunstyrelsens helårsprognos för 2022 visar ett överskott på 7,0 miljoner kronor.
Överskottet beror på ej förbrukade medel för prognososäkerhet för hela kommunen som är
budgeterade under finansförvaltningen.
Helårsprognosen för kommunstyrelsen är en budget i balans under förutsättning att en
åtgärdsplan på 0,55 miljoner kronor genomförs.

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.

Beslutsunderlag


Helårsprognos – maj 2022 (kommunstyrelsen)
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1 Inledning
Varje månad behandlar kommunstyrelsen en rapport som följer upp utvecklingen
avseende kommunstyrelsens ekonomi, verksamhet och personal. Denna rapport ger en
helårsprognos för styrelsens budgetutfall, per maj månad 2022.
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2 Ekonomi
2.1 Budgetram och investeringsmedel
Kommunfullmäktige fastställer och tilldelar nämnden en budgetram och
investeringsmedel. Budgetramen är de medel som tilldelas en nämnd för dess
driftsbudget.
Nämndens verksamhetsplan redogör för hur nämnden har beslutat att fördela
driftsbudgeten till nämndens olika verksamheter under året. Fördelningen benämns
detaljbudget.
Nämndens investeringsbudget anger hur nämnden har beslutat att fördela dess
investeringsmedel under året.
Nämnden ansvarar för att beslutade mål och åtaganden uppnås inom tilldelat
budgetram. Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den budget som
kommunfullmäktige har fastställt. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och
oförutsedda utgifter ansvarar nämnden för genom omprioriteringar och
omfördelningar inom tilldelad budget.
Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen
som nämnden själv beräknar och de prioriteringar som nämnden själv vill göra, för att
utifrån kommunfullmäktiges beslut om mål och budget bedriva en bra och effektiv
verksamhet och ha en ekonomi i balans. Nämnden ska ha en långsiktighet i sina
prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig
utveckling måste beaktas.

2.2 Redovisning
Helårsprognosen för kommunstyrelsen inklusive finansförvaltning är ett överskott mot
budget på 7,0 miljoner kronor och består i sin helhet av budgeterade medel för
prognososäkerhet för hela kommunen. Avvikelsen motsvarar 14,4 procent av
nämndens budgetram för år 2022.
Helårsprognosen för kommunstyrelsens verksamheter är en budget i balans under
förutsättning att åtgärdsplanen genomförs. Åtgärderna täcker ett underskott på 0,55
miljoner kronor.
Jämfört med föregående prognos (april-månad 2022) har överskott mot budget
minskat med 2,2 miljoner kronor.
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2.2.1 Helårsprognos nämnd
Prognos
2022
Verksamhetens intäkter

Budget 2022

Avvikelse
Prognos
- Budget

Utfall 2021

3 629

3 629

0

6 488

Verksamhetens kostnader

-65 680

-65 130

-550

-65 811

- varav personalkostnader

-29 235

-30 085

850

-31 049

Verksamhetens nettokostnader

-62 051

-61 501

-550

-59 323

61 501

61 501

0

63 315

-550

0

-550

3 992

Budgetram
Nämndens avvikelse

Kommunstyrelsens budgetram är uppdelad i två delar. Del ett inkluderar
räddningstjänsten, överförmyndarverksamheten samt den verksamhet som bedrivs
inom kommunledningsförvaltningens olika enheter IT och kommunikation, ekonomioch verksamhetsstyrning, personal, kansli och näringsliv. Del två är de delar som avser
hela kommunen och som finns budgeterade på kommunstyrelsen (finansförvaltningen).
Denna del innefattar pensioner, bidrag, budgetprioriteringar och prognososäkerhet för
hela kommunen.
Finansförvaltning
Helårsprognosen för finansförvaltningen är ett överskott på 7,0 miljoner kronor.
Överskottet består av budgeterade medel för prognososäkerhet för hela kommunen.
Helårsprognosen för finansförvaltningen bygger på följande antaganden:
•
•
•

Att medel för prognososäkerhet för 2022 uppgår till 7,0 miljoner kronor
(oförändrat mot föregående år).
Att pensionskostnaden för 2022 följer senaste pensionsprognosen från
pensionsbolaget KPA.
Att budgeterade medel för politiska budgetprioriteringar som uppgår till 2,45
miljoner kronor (2,55 miljoner kronor år 2021) kommer att förbrukas.

Kommunstyrelse
Kostnaden för avgångsvederlag inklusive rekryteringskostnader uppgår till 3,0 miljoner
kronor och belastar helårsprognosen i sin helhet. IT-avdelningen prognostiserar ökade
licenskostnader för Microsoft licenser för 0,35 miljoner kronor. Kostnaden för att
påbörja införa en bemanningsenhet under hösten 2022 (0,3 miljoner kronor) och
finansieringen av litografiska symposiet (0,25 miljoner kronor) ingår i prognosen.
Dessa ökade kostnader blir delvis finansierade med de 2,0 miljoner kronor som finns
Kommunstyrelse, Helårsprognos maj 2022
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budgeterade för att täcka oförutsedda behov inom kommunstyrelsen samt med ett
överskott på 1,35 miljoner kronor som kommunledningskontorets enheter redovisar
på grund av minskade personalkostnader (0,45 miljoner kronor avser
personalbefrämjande åtgärder).
Helårsprognosen för kommunstyrelsen är en budget i balans under förutsättning att
nedan åtgärdsplan på 0,55 miljoner kronor genomförs.

Åtgärdsplan
Verksamhet

Förändring

Månad
genom
förd

Inkluderad
i prognos
(ja/nej)

2022
(tkr)

2023
(tkr)

Beskriv hur
åtgärden ska
genomföras

2024
(tkr)

Bemanningsenhet

ja

300

Flytta uppstart av
bemanningsenheten
till 2023-01-01.
Rekrytering pågår
under 2022.

Omställning Nobia

ja

250

Finansiera ej
omställningskostnad
er för Nobia under
resten av 2022.

Totalt

550

2.3 Investeringar
Investeringar är de medel som kommunfullmäktige har avsatt i Strategisk plan och
budget 2022–2024.
I april beslutade kommunstyrelsen om ombudgetering av medel utifrån
investeringsprojektens utfall år 2021.

2.3.1 Investeringar per projekt
Kommunstyrelsen
Proje
kt Nr

Ack
Utfall
2022

Budget
2022

Tilläggs
anslag &
ombudg
etering

Summa
budget
2022

Progno
s 2022

Avvikel
se
Utfall /
Budget

Inventarier Kommunstyrelsen

90109

250

3 000

3 000

3 000

2 750

Investeringsreserv

93060

0

10 000

10 000

0

10 000

250

13 000

13 000

3 000

12 750

Summa

Kommunstyrelsen har för perioden januari – februari förbrukat 0,25 miljoner kronor
av den totala investeringsbudgeten för 2022 om 3,0 miljoner kronor.
Planerade investeringar avser anskaffning av ny IT-utrustning inom server/lagring och
nätverk samt ett nytt analysverktyg till personalavdelningen.
För helåret så prognostiserar nämnden att hela investeringsbudgeten förbrukas.
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-08-24
Sida 1 av 2

§ 84 Beslut om uppföljning av helårsprognos för
Tidaholms kommun avseende maj månad år 2022
KS 2022/21

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
•

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättade
helårsprognoser samt att lägga dem till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade, i samband med antagande av Strategisk plan och budget 2022-2024,
att samtliga nämnder, utöver ekonomiska uppföljningar efter februari, april och oktober månad,
ska inkomma med helårsprognoser till kommunstyrelsen efter mars, maj och november månad.
Under år 2022 kommer helårsprognoserna inte sammanställas i en samlad rapport för kommunen.
Kommunstyrelsen beslutade under våren år 2020 att samtliga nämnder som uppvisar underskott
mot budget ska ta fram åtgärdsplaner som skickas till kommunstyrelsen. Åtgärdsplaner ska tas
fram oavsett vad som orsakar underskottet.
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över att de av fullmäktige fastställda målen för verksamheten
och ekonomin efterlevs. Varje nämnd ska genomföra resultat- och måluppföljning.
Efter maj månad prognostiserar alla nämnder, förutom samhällsbyggnadsnämnden, en budget i
balans för år 2022.
Samhällsbyggnadsnämndens prognos visade på underskott redan efter den ekonomiska
uppföljningen efter februari månad och kommunstyrelsen beslutade därför på sitt sammanträde
2022-04-06 att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att omgående inkomma med
anpassningsåtgärder inom nämndens verksamheter avseende år 2022 för att nå en budget i balans
för innevarande år. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat om åtgärder men åtgärderna täcker
inte hela det prognostiserade underskottade vilket gör att kommunstyrelsen behöver vidta
ytterligare åtgärder. Detta hanteras i ett separat ärende, KS 2022/159.

Förslag till beslut
-

Förvaltningen förslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättade helårsprognoser
samt att lägga dem till handlingarna.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av helårsprognoser för nämnder avseende januari - maj år
2022”, ekonomichef Louise Holmvik, 2022-08-09.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 85/2022 ”Beslut om helårsprognos för
samhällsbyggnadsnämnden avseende januari – mars år 2022”, 2022-06-23.
Rapport ”Helårsprognos för samhällsbyggnadsnämnden avseende maj månad år 2022”.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-08-24
Sida 2 av 2









Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 61/2022 ”Beslut om uppföljning av
helårsprognos för social- och omvårdnadsnämnden avseende januari-maj år 2022”,
2022-06-21.
Rapport ”Helårsprognos maj 2022, Social- och omvårdnadsnämnden”.
Barn- och utbildningsnämndens beslut § 86/2022 ”Beslut om uppföljning av helårsprognos
för barn- och utbildningsnämnden avseende maj månad år 2022”, 2022-06-16.
Rapport ”Helårsprognos maj 2022 (Barn- och utbildningsnämnd)”.
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 40/2022 ”Beslut om uppföljning av helårsprognos för
kultur- och fritidsnämnden avseende maj månad år 2022”, 2022-06-14.
Rapport ”Helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende maj år 2022 (Kulturoch fritidsnämnden)”.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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Utdragsbestyrkande

Sida 1 av 2

Tjänsteskrivelse
Ärendenummer: KS 2022/21
2022-08-08
Handläggare: Louise Holmvik, ekonomichef

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Uppföljning av helårsprognoser
för nämnder avseende januari - maj år 2022
Förslag till beslut
-

Kommunstyrelsen beslutar att:
o godkänna upprättade helårsprognoser samt att lägga dem till handlingarna.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade, i samband med antagande av Strategisk plan och budget 2022-2024,
att samtliga nämnder, utöver ekonomiska uppföljningar efter februari, april och oktober månad,
ska inkomma med helårsprognoser till kommunstyrelsen efter mars, maj och november månad.
Under år 2022 kommer helårsprognoserna inte sammanställas i en samlad rapport för kommunen.
Kommunstyrelsen beslutade under våren år 2020 att samtliga nämnder som uppvisar underskott
mot budget ska ta fram åtgärdsplaner som skickas till kommunstyrelsen. Åtgärdsplaner ska tas
fram oavsett vad som orsakar underskottet.
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över att de av fullmäktige fastställda målen för verksamheten
och ekonomin efterlevs. Varje nämnd ska genomföra resultat- och måluppföljning.
Efter maj månad prognostiserar alla nämnder, förutom samhällsbyggnadsnämnden, en budget i
balans för år 2022.
Samhällsbyggnadsnämndens prognos visade på underskott redan efter den ekonomiska
uppföljningen efter februari månad och kommunstyrelsen beslutade därför på sitt sammanträde
2022-04-06 att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att omgående inkomma med
anpassningsåtgärder inom nämndens verksamheter avseende år 2022 för att nå en budget i balans
för innevarande år. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat om åtgärder men åtgärderna täcker
inte hela det prognostiserade underskottade vilket gör att kommunstyrelsen behöver vidta
ytterligare åtgärder. Detta hanteras i ett separat ärende, KS 2022/159.

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.

Beslutsunderlag


Kultur- och fritidsnämndens beslut §40/2022 ”Beslut om uppföljning av helårsprognos för
kultur- och fritidsnämnden avseende maj månad år 2022”, 2022-06-14.

tidaholm.se
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Barn- och utbildningsnämndens beslut §86/2022 ”Beslut om uppföljning av helårsprognos
för barn- och utbildningsnämnden avseende maj månad år 2022”, 2022-06-16.
Social- och omvårdnadsnämndens beslut §61/2022 ”Beslut om uppföljning av
helårsprognos för social- och omvårdnadsnämnden avseende januari-maj år 2022”, 202206-21.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 85/2022 ”Beslut om helårsprognos för
samhällsbyggnadsnämnden avseende januari – mars år 2022”, 2022-06-23.
Rapport, Helårsprognos för samhällsbyggnadsnämnden avseende maj månad år 2022,
2022-06-23.
Rapport, Helårsprognos maj 2022, Social- och omvårdnadsnämnden.
Rapport, Helårsprognos maj 2022 (Barn- och utbildningsnämnden).
Rapport, Helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende maj år 2022 (Kultur- och
fritidsnämnden).
Rapport, Helårsprognos maj 2022 (Kommunstyrelsen).

Sändlista
Alla nämnder
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Sammanträdesprotokoll
Kultur- och fritidsnämnden, 2022-06-14
Sida 1 av 1

§ 40 Beslut om uppföljning av helårsprognos för
kultur- och fritidsnämnden avseende maj månad år
2022
KFN 2022/62

Kultur- och fritidsnämndens beslut
•

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättad helårsprognos samt att
överlämna den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende maj månad år 2022.

Förslag till beslut
-

Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att godkänna upprättad
helårsprognos samt att överlämna den till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende
maj månad år 2022”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-06-07.
Helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende maj månad år 2022.
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 42/2022 ”Beslut om uppföljning av
helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende maj månad år 2022”, 2022-05-31.

Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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Sida 1 av 1

Sammanträdesprotokoll
Barn- och utbildningsnämnden, 2022-06-16
Sida 1 av 1

§ 86 Beslut om uppföljning av helårsprognos för
barn- och utbildningsnämnden avseende maj månad
år 2022
BUN 2022/109

Barn- och utbildningsnämndens beslut
•

Nämnden beslutar att godkänna upprättad helårsprognos samt att överlämna den till
kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Helårsprognos för barn- och utbildningsnämnden avseende maj månad år 2022 presenteras för
nämnden.

Förslag till beslut
-

Ordföranden föreslår nämnden besluta att godkänna upprättad helårsprognos samt att
överlämna den till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag







Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 60/2022 ”Beslut om uppföljning av
helårsprognos för barn- och utbildningsnämnden avseende maj månad år 2022”,
2022-06-22.
Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppföljning av helårsprognos för barn- och
utbildningsnämnden avseende maj månad år 2022”, förvaltningsekonom Marie Vitenberg,
2022-05-23.
Helårsprognos maj 2022 (Barn- och utbildningsnämnd).
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 60/2022 ”Beslut om uppföljning av
helårsprognos för barn- och utbildningsnämnden avseende maj månad år 2022”,
2022-06-02.

Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Social- och omvårdnadsnämnden, 2022-06-21
Sida 1 av 1

§ 61 Beslut om uppföljning av helårsprognos för
social- och omvårdnadsnämnden avseende januarimaj år 2022
SON 2022/21

Social- och omvårdnadsnämndens beslut
•

Nämnden beslutar att godkänna upprättad helårsprognos samt att överlämna densamma
till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Månadsrapport efter maj 2022 samt helårsprognos för år 2022.

Förslag till beslut
-

Arbetsutskottet föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att godkänna upprättad
helårsprognos samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
✓ Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2022/116, ”Beslut om
uppföljning av helårsprognos för social- och omvårdnadsnämnden avseende januari-maj år
2022”, 2022-06-14
✓ Tjänsteskrivelse, ”helårsprognos maj 2022”, förvaltningsekonom Ola Pettersson,
2022-06-07
✓ Helårsprognos maj 2022, Social- och omvårdnadsnämnden

Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnden, 2022-06-23
Sida 1 av 2

§ 85 Beslut om uppföljning av helårsprognos för
samhällsbyggnadsnämnden avseende maj månad år
2022
SBN 2022/126

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
•

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättad helårsprognos samt att
överlämna den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har upprättat en helårsprognos för samhällsbyggnadsnämnden avseende maj år
2022, med tillhörande förslag på anpassningsåtgärder för att nå prognosticerad budget i balans.
Nämnden beslutade 2022-04-21 att genomföra anpassningsåtgärder enligt förvaltningens förslag
uppgående till 2,1 mnkr, vilka sedan dess verkställs av förvaltningen. Nämnden beslutar att inte
genomföra förvaltningens förslag på ytterligare åtgärder för 1,9 mnkr i helårsprognos för
samhällsbyggnadsnämnden avseende maj månad år 2022, utan att det kvarstående prognosticerade
underskottet i stället ska hanteras genom långsiktiga strukturella förändringar.
Dessa förändringar består i huvudsak av föreslagna justeringar i riktlinje för Internhyra, gällande
framför allt hantering av elkostnader, samt framtagande av riktlinjer inom Måltidsenheten där
hänsyn tas till kostnadsvariationer inom innevarande år. Nämnden avser även att genomlysa
möjliga organisatoriska förändringar inom förvaltningen för att nå en budget i balans.

Förslag till beslut
-

-

Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att:
o godkänna upprättad helårsprognos samt att överlämna den till kommunstyrelsen,
o anta upprättad åtgärdsplan samt att uppdra till förvaltningen att verkställa den.
Ordföranden föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att godkänna upprättad
helårsprognos samt att överlämna den till kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, ställer förslagen mot varandra och
finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppföljning av helårsprognos för samhällsbyggnadsnämnden
avseende maj månad år 2022”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2022-06-01.
Helårsprognos för samhällsbyggnadsnämnden avseende maj månad år 2022, 2022-06-23.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnden, 2022-06-23
Sida 2 av 2



Kommunstyrelsens beslut § 110/2022 ”Beslut om uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden
att inkomma med ytterligare anpassningsåtgärder och andra kompletteringar”,
2022-06-15.

Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur

19

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnd
Maj 2022

Helårsprognos maj 2022

20

Innehållsförteckning
1

Inledning......................................................................................... 3

2

Ekonomi ......................................................................................... 4

2.1

Budgetram och investeringsmedel .................................................................. 4

2.2

Redovisning .......................................................................................................... 4

2.2.1

Helårsprognos nämnd ....................................................................................... 5

2.3

Investeringar ...................................................................................................... 10

2.3.1

Investeringar per projekt ................................................................................ 10

Samhällsbyggnadsnämnd, Helårsprognos maj 2022

21

2(13)

1 Inledning
Varje månad behandlar nämnden en rapport som följer upp utvecklingen vad gäller
nämndens ekonomi, verksamhet och personal. I mars, september och november
innehåller rapporten endast den ekonomiska helårsprognosen vilken beskriver ett
förväntat utfall i förhållande till nämndens budget. Vid avvikelser mot budget skall
nämnden besluta om en åtgärdsplan.
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2 Ekonomi
2.1 Budgetram och investeringsmedel
Kommunfullmäktige fastställer och tilldelar nämnden en budgetram och
investeringsmedel. Budgetramen är de medel som tilldelas en nämnd för dess
driftsbudget.
Nämndens verksamhetsplan redogör för hur nämnden har beslutat att fördela
driftsbudgeten till nämndens olika verksamheter under året. Fördelningen benämns
detaljbudget.
Nämndens investeringsbudget anger hur nämnden har beslutat att fördela dess
investeringsmedel under året.
Nämnden ansvarar för att beslutade mål och åtaganden uppnås inom tilldelat
budgetram. Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den budget som
kommunfullmäktige har fastställt. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och
oförutsedda utgifter ansvarar nämnden för genom omprioriteringar och
omfördelningar inom tilldelad budget.
Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen
som nämnden själv beräknar och de prioriteringar som nämnden själv vill göra, för att
utifrån kommunfullmäktiges beslut om mål och budget bedriva en bra och effektiv
verksamhet och ha en ekonomi i balans. Nämnden ska ha en långsiktighet i sina
prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig
utveckling måste beaktas.

2.2 Redovisning
Helårsprognosen för Samhällsbyggnadsnämnden under perioden januari - maj 2022 är
en negativ avvikelse på 1,9 mnkr. Avvikelsen motsvarar 5,5 procent av nämndens
budgetram för år 2022. Ser vi till den totala kostnadsmassan blir avvikelsen mot budget
ca 1,2 procent.
VA-Avfall
VA-Avfall Samhällsbyggnadsnämnden har även ansvaret för verksamheterna VattenAvlopp (VA) samt Avfall/(Renhållningen) inom Tidaholms kommun.
I dagsläget motsvarar de båda verksamheternas kostnader och intäkter en budget i
balans, detta redovisas dock inte i övriga ekonomitabeller i rapporten.
Jämfört med föregående prognos (april 2022) har underskottet mot budget ökat med
1,9 mnkr. Förändringen beror på att prognosen för april förutsatte en budget i balans
med åtgärder för 1,9 mnkr vilka ej beslutades att genomföras av nämnden.
Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Helårsprognos

38,6

36,5

34,6

36,5

Budgetr
am

34,6

34,6

34,6

34,6

Avvikels
e
(mnkr)

-4,0

-1,9

0,0

-1,9

Ju
n
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Aug

Sep

Okt

Nov

De
c
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Avvikels
e (%)

0

-11,6

-5,5

0

-5,5

0

0

0

0

0

0

0

2.2.1 Helårsprognos nämnd
Prognos
2022
Verksamhetens intäkter

Budget 2022

Avvikelse
Prognos Budget

Utfall 2021

126 248

126 248

0

129 318

Verksamhetens kostnader

-162 788

-160 888

-1 900

-165 996

- varav personalkostnader

-70 946

-70 946

0

-47 125

Verksamhetens nettokostnader

-36 540

-34 640

-1 900

-36 678

Budgetram

34 640

34 640

0

32 438

Nämndens avvikelse

-1 900

0

-1 900

-4 240

I denna rapport redovisas Internhyresenheten och Måltidsenheten separat för att
tydliggöra respektive verksamhets kostnader och intäkter.
Helårsprognos Internhyresenheten:
Internhyresenheten

Prognos 2022

Budget 2022

Avvikelse
Prognos - Budget

Verksamhetens intäkter

81 448

81 448

0

Verksamhetens kostnader

-82 448

-81 448

-1 000

- varav personalkostnader

-13 258

-13 258

0

Verksamhetens nettokostnader

-1 000

0

-1 000

Budgetram

0

0

0

Avvikelse

-1 000

0

-1 000

Måltidsenheten

Prognos 2022

Budget 2022

Avvikelse
Prognos - Budget

Verksamhetens intäkter

40 459

40 459

0

Verksamhetens kostnader

-41 459

-40 459

-1 000

- varav personalkostnader

-23 794

-23 794

0

Verksamhetens nettokostnader

-1 000

0

-1 000

Budgetram

0

0

0

Nämndens avvikelse

-1 000

0

-1 000

Helårsprognos Måltidsenheten:

Anpassningsuppdraget inom fastighetsområdet handlar om en översyn av de fastigheter
och byggnader som inte fullt ut används i kommunal regi. Målsättningen är genom flera
olika aktiviteter anpassa innehav och nyttjande som ger en helårseffekt på 1,2 miljoner
kronor. För 2022 gör vi en bedömning av en negativ avvikelse på ca 1 miljon kronor
innan alla uppdrag har genomförts.
För Samhällsbyggnadsnämndens övriga verksamheter ser vi farhågor med en ökande
kostnadsutveckling med tanke på rådande omvärldsfaktorer för bl a energi och
livsmedel. Stigande energipriser för både bränsle och el kommer att påverka nämnden
resultat för 2022. Läget är svårbedömt men vi räknar med en ökning av våra
Samhällsbyggnadsnämnd, Helårsprognos maj 2022
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elkostnader för våra fastigheter med ca 1 miljon kronor samt för vår trafikbelysning
med ca 0,5 mnkr, som totalt sett kommer att ge en negativ avvikelse på 1,5 mnkr.
Även våra trafikresor påverkas av bränslepriset och här bedömer vi att dessa
kostnader kommer att öka, den negativa avvikelsen blir då ca 0,5 mnkr.
Inom Måltidsenheten kommer budgeten bli svår att hålla med tanke på
kostnadsutvecklingen för våra livsmedel, vilket kommer att leda till en negativ avvikelse
på ca 1 mnkr.
Förvaltningen kan även fortsatt påverkas av ett antal engångseffekter inom t ex
skogsvård.
Totalt sett bedöms Samhällsbyggnadsnämnden 2022 ha kostnader över budget på 4
mnkr.
Tabell: smst av kostnadspåverkande avvikelser.
Enhet

Prog apr

Not

2200 Samhällsbyggnadsnämnden

0

2201 Samhällsbyggnadskontoret

0

2202 Hållbar utveckling (HU)

-500

2203 Stabsfunktion serviceavdelningen

0

2204 Fastighetsområde 1 (FO1)

-500

El

2205 Fastighetsområde 2 (FO2)

-500

El

2208 Park och gata (P&G)

-500

El

2209 Måltidsenhet

-1 000

Livsmedel

2211 Fastighetsöversyn

-1 000

Fastighetsstrategi

Totalt

-4 000

Bränsle

Fastigheterna inom Interhyresenheten finns organiserade inom respektive
Fastighetsområde 1 och 2.
Åtgärdsplan
Åtgärdsplan i mars, beslutade åtgärder:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i samband med mars-rapporten att genomföra ett
antal åtgärder för 2,1 mnkr för att minska nämndens underskott.
Aktiviteter

Belopp

Kommentar

Bedömning/Konsekvens

500

Effekt inom näringsliv,
exploatering

OK. Kortsiktigt hanterbart.
Effekt inom SBN:s verksamhet
där planerad utveckling av
bostads och
verksamhetstomter påverkas.
Arbete som får fortsätta att
utföras av främst
förvaltningschef och
nämndssekreterare. GIS arbete
som krävs för exempelvis
lantmäteri påverkas
kvalitetsmässigt.

Utveckling
Vakans GIS/ mark- & exp-ing
året ut

Fastighet
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Aktiviteter

Belopp

Kommentar

Bedömning/Konsekvens

Fördröjning av start av
ventilation,

100

Risk att verksamheterna
påverkas under den första
timmen av dagen.

OK för skola & stadshus, ej
boende. Effekt hos alla övriga
nämnder. Kommuniceras med
verksamhetsnämnder.

FO1 sänka värme apr - dec, fjv
5%

50

5 % = 1 gr, normvärde 20 C,
lagkrav

OK. Sänkning 1 grad generellt
men aldrig under 20 grader
(lagkrav).

FO2 sänka värme apr - dec, fjv
5%

75

5 % = 1 gr, normvärde 20 C,
lagkrav

OK. Sänkning 1 grad generellt
men aldrig under 20 grader
(lagkrav).

Släcka inre belysning inom
internhyresfastigheter

50

Helt släckt 23-05

OK. Påverkan av övriga
nämnder samt trygghet. Påtaglig
risk för ökad skadegörelse och
inbrott.

Släcka yttre belysning på
internhyresfastigheter

50

Helt släckt 23-05

OK. Påverkan av övriga
nämnder samt trygghet. Påtaglig
risk för ökad skadegörelse och
inbrott.

Tryckluft

250

Avtal med hyresgäst, Bruket.

OK. I linje med övergripande
avtal. Hyresgästdialog.

475

Mindre kött & fisk.

OK. Ej riskera näringsnivåer.
Effekt inom alla nämnder.
Kommunikation viktigt.

Snöberedskap. Starta senare,
avsluta tidigare.

100

helårseffekt 200 tkr

OK, invånare påverkas.
Klagomål hanteras
kommunikativt.

Ta bort beredskap park/gata,
sopning

50

Ingen inställelse vid
motorträffar

OK, invånare påverkas.
Klagomål hanteras
kommunikativt

100

Inköp som kan avvaktas med
stoppas.

OK, ger kortsiktig effekt.
Påverkan på alla övriga
nämnder, framförallt
tidsförskjutning.

100

50 tkr per nämnd i snitt, 25 tkr
per au i snitt

OK. SBN.

Föreslå Kommunstyrelsen en
försäljning av Grafiska
verkstaden, Tvättstugan,
Ingenjörsvillan.

200

Försäljningsintäkt centralt,
driftspåverkan SBN

OK. Bereds i SBN. Synkas med
beslut inom SON förstudie.

Summa

2 100

Måltidsenheten
Ändrade menyer måltid

Gata-Park

SBN
Inköpsstopp april-dec

Nämnd
Nämnd, 4 halvdagar under
2022

Övrigt
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Åtgärdsplan i april:
I april-rapporten föreslog förvaltningen åtgärder för ytterligare 1,9 mnkr för att nå en
budget i balans. Nämndens förslag för att nå en budget i balans var istället att yrka på
ersättning för de omvärldspåverkande kostnader på 3 mnkr som nämnden inte har
rådighet över från kommunreserven.
Åtgärdsplan i maj, förslagna åtgärder för beslut:
Då nämnden inte fått gehör för sin äskning av 3 mnkr från kommunreserven, se
justerat protokoll från KS 2022-06-15, § 110/2022, föreslår förvaltningen återigen att
följande åtgärder för 1,9 mnkr ska genomföras för att nå en budget i balans.
Aktiviteter

Belopp

Kommentar

Bedömning/Konsekvens

Avvakta exploatering Ekedalen
bostad, nyproduktion

100

minskad kapitalkostnad

Påverkan på strategiska mål.
Minskad skatteintäkt. Kan ge
möjlighet för privat initiativ att
sälja tomter istället.

Avvakta nyproduktion av GCvägar & parkmiljöer

100

minskad kapitalkostnad

Påverkan på strategiskt mål.
Stor efterfrågan hos
medborgare.

Sluta handlägga försäljningar av
fastigheter åt
Kommunstyrelsen, Längre
handläggningstid yttranden,
rapporter till nämnd för SAM,
intern kontroll.

300

Avvakta vakansåterfyllnad till ny
budget 2023.

Minskad intäkt för
fastighetsförsäljningar för
kommunen på i
storleksordningen 2 mnkr.

210

Helt släckt 23-05, samtliga
gatljuspunkter

Risken avseende kraftigt
försämrad trygghet påtaglig.
Går emot strategiska mål och
medborgarlöfte.

Ta bort bussturslinje till Hjo

250

Helårseffekt 500 tkr, halvår
250 tkr

Påverkar gymnasiets
verksamhet med attraktivitet
för Hjo-elever. Kommer
troligen öka kostnad i
Västtrafiks kommande
omläggning.

Ta bort seniorkort

60

Helårseffekt 120tkr, halvår
60 tkr

Medborgare besvikna.

Minska konsultkostnader inom
planarbete,

220

Detaljplaner som kräver
konsultinsats försenas minst 6
månader. Exempelvis
markundersökning förskola
Madängsholm

Minska konsultkostnader inom
miljöarbete

110

Ingen möjlighet att ta in
konsultativ hjälp vid behov i
miljöärenden.

Utveckling

Fastighet
Släcka belysning offentlig plats
natt

Hållbar utveckling

SBN
Intern återvinning av
förpackningsmaterial

200

Minskad frekvens i hämtning i
våra internhyresfastigheter.
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Aktiviteter

Belopp

Kommentar

Bedömning/Konsekvens
klagomål

Övrigt
Ta bort 2 poolbilar

150

Föreslå en delegation att ha
möjlighet att sälja inventarier,
gatsten etc på auktion

200

Summa

1 900

OK, effekt 150 tkr i hela
systemet. Sänkt ambitionsnivå
resande.
Försäljningsintäkt
förbrukningsmaterial SBN.
Försäljning genomförs i höst.

OK. Beslut i fall till fall.

Nämnden beslutar att inte genomföra förvaltningens förslag på åtgärder enl ovan.
Nämnden anser att underskottet på 1,9 mnkr ska hanteras genom långsiktiga
strukturella förändringar bestående av föreslagna justeringar i riktlinjerna för
Internhyra gällande framför allt hantering av elkostnaderna samt framtagande av
riktlinjer inom Måltidsenheten där hänsyn tas till kostnadsvariationer inom innevarande
år. Nämnden avser även att genomlysa möjliga organisatoriska förändringar inom
förvaltningen för att nå en budget i balans.
Utöver detta pekar nämnden på olika initiativ som ger strukturella förändringar för
kommunen som helhet som förstudie SÄBO samt översyn av fastighetsförvaltning.
Av den negativa avvikelsen på - 4 mnkr har nämnden beslutat om åtgärder på 2,1 mnkr
i mars vilka finns inarbetade i Samhällsbyggnadsnämnden helårsprognos för maj 2022.

Verksamhet

Förändring

Fastighet

Månad
genomfö
rd

Inklud
erad i
progn
os
(ja/nej
)

jan 2023

ja

2023
(tkr)

2024
(tkr)

Beskriv hur
åtgärden ska
genomföras

0

1 200

1 200

Fastighetsstrategi

2022
(tkr)

SBN

Anpassning enl
lista

maj 2022

ja

2 100

1 800

1 800

Åtgärder beslutade i
mars.

SBN

Anpassning enl
lista

juni 2022

nej

1 900

1 000

1 000

Åtgärder ej beslutade i
maj

4 000

4 000

4 000

Totalt

Av den från började negativa avvikelsen på - 4 mnkr har nämnden hittat åtgärder för
2,1 mnkr i mars. Samhällsbyggnadsnämnden har en negativ avvikelse på 1,9 mnkr som
nämnden avser att åtgärda genom långsiktiga strukturella förändringar.
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2.3 Investeringar
Investeringar är de medel som kommunfullmäktige har avsatt i Strategisk plan och
budget 2022–2024.
I april beslutade kommunstyrelsen om ombudgetering av medel utifrån
investeringsprojektens utfall år 2021.

2.3.1 Investeringar per projekt
Samhällsbyggnadsnämnden
Uppföljning av investeringsprojekt
Budget 2022
Samhällsbyggnadsnämnd
Skattefinansierad
verksamhet

Avvikelse
helår 2022

Prognos 2022

118 588

21 033

118 588

0

118 588

21 033

118 588

0

13 535

730

13 535

0

9 639

212

9 639

0

23 174

942

23 174

0

141 762

21 975

141 762

0

Vatten- och avloppsverk
Renhållningsenhet
Affärdrivande verksamhet
Totalt

Ack Utfall

Framtida bostadsområden
Projektnamn

Projek
t Nr

Framtida
bostadsområden

93099

Total
budget

Ack
Budget

9 680

Ack Utfall

9 680

3 908

Återstår

5 772

Följer
tidsplan
?

Följer
budget?

Ja

Ja

Följer
tidsplan
?

Följer
budget?

Ja

Ja

Följer
tidsplan

Följer
budget?

Planerat fastighetsunderhåll
Projektnamn

Projek
t Nr

Planerat
Fastighetsunderhål
l

93044

Total
budget

10 098

Ack
Budget

Ack Utfall

10 098

2 615

Återstår

7 483

Planerat underhåll - gata/park
Projektnamn

Projek
t Nr

Total
budget

Ack
Budget

Ack Utfall
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?
Planerat underhåll
- gata/park

93101

4 981

4 981

1 802

3 179

Ja

Ja

Följer
tidsplan
?

Följer
budget?

Ja

Ja

Följer
tidsplan
?

Följer
budget?

Ja

Ja

Återstå
r

Följer
tidsplan
?

Följer
budget?

Förskola Ekedalen
Projektnamn

Projek
t Nr

Förskola Ekedalen

93092

Total
budget

Ack
Budget

500

Ack Utfall

500

Återstår

21

479

Utredning pågår, finns olika förslag som diskuteras. Budgetmedel för
utredning/projektering.

Förskola Madängsholm
Projektnamn

Projek
t Nr

Förskola
Madängsholm

93096

Total
budget

Ack
Budget

4 965

Ack Utfall

4 965

Återstår

18

4 947

Affärsdrivande verk: Vatten och Avlopp
Projek
t Nr

Total
budge
t

Ack
Budget

Reservvattentäkt

95019

6 704

6 704

0

6 704

Ja

Ja

Reinvesteringar

95029

6 831

6 831

730

6 101

Ja

Ja

13 535

13 535

730

12 805

Följer
tidsplan
?

Följer
budget?

Summa

Ack
Utfall

Affärsdrivande verk: Renhållningsenhet
Projek
t Nr

Total
budge
t

Ack
Budget
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Sluttäckn deponianl

96002

0

0

7

-7

Ja

Ja

Farligt avfall

96014

683

683

0

683

Ja

Ja

Grönt kort

96019

488

488

0

683

Ja

Ja

Planerat underhåll renhållning

96021

8 468

8 468

205

3 263

Ja

Ja

9 639

9 639

212

4 622

Summa

Slutredovisning av investeringsprojekt
Projektnamn

Projekt Nr

Slutdatum / Projektavslut

Kommentar:

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden
Proj
ekt
Nr

Ack
Utfall
2022

Budget
2022

Tilläggs
anslag
&
ombud
g

Summa
budget
2022

Progno
s 2022

Avvikel
se
Utfall/
Budget

Inventarier
Samhällsbyggnadsnämnde
n

9000
3

300

2 000

-74

1 926

1 926

0

Broar renovering

9004
9

0

0

176

176

176

0

GC-väg o trafikreglering enl.
program

9007
7

0

4 000

1 341

5 341

5 341

0

Planerat
fastighetsunderhåll

9304
4

2 615

6 500

3 598

10 098

10 098

0

Tidan, omläggning kajkant

9305
3

0

0

410

410

410

0

Förskola Rosenberg

9306
5

1 451

0

2 203

2 203

2 203

0

Byte värmekälla, Midgård

9306
9

331

0

471

471

471

0

Barnens Hus renovering

9307
7

642

0

-242

-242

-242

0

Cirkulationsplats Ringvägen

9308
2

4 642

0

2 278

2 278

2 278

0

Hyresgästanpassningar

9309
0

1 080

1 500

-677

823

823

0

Förskola Ekedalen

9309
2

21

0

500

500

500

0

Förskola Madängsholm

9309
6

18

2 500

2 465

4 965

4 965

0
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Proj
ekt
Nr

Ack
Utfall
2022

Budget
2022

Tilläggs
anslag
&
ombud
g

Summa
budget
2022

Progno
s 2022

Avvikel
se
Utfall/
Budget

Investeringar/underhåll Bruket

9309
8

1 510

1 500

762

2 262

2 262

0

Framtida bostadsområden

9309
9

3 908

5 000

4 680

9 680

9 680

0

Strategiskt markinköp

9310
0

0

2 000

0

2 000

2 000

0

Planerat underhåll gata/park

9310
1

1 802

4 000

981

4 981

4 981

0

Måltidsenhet - renovering kök

9310
3

1 995

4 000

-600

3 400

3 400

0

Förskola Fröjered

9310
4

0

2 500

0

2 500

2 500

0

Lokallösning
dagligverksamhet

9310
5

89

5 000

-35

4 965

4 965

0

Lokallösning hemtjänst

9310
6

89

10 000

0

10 000

10 000

0

Framtidens äldreomsorg

9310
7

71

5 000

0

5 000

5 000

0

Renovering badhus

9310
9

7

20 000

0

20 000

20 000

0

Renovering ishall

9311
0

443

10 000

2 852

12 852

12 852

0

Idrottshallen iordningställande

9311
1

18

3 000

0

3 000

3 000

0

Konstgräsplanen

9311
2

0

5 000

0

5 000

5 000

0

Exploatering industriområden

9311
3

2

3 000

0

3 000

3 000

0

9311
4

0

1 000

0

1 000

1 000

0

21 034

97 500

21 089

118 589

118 589

0

Gröna investeringar

Summa
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1 Inledning
Varje månad behandlar nämnden en rapport som följer upp utvecklingen vad gäller
nämndens ekonomi, verksamhet och personal.
Vid avvikelser mot budget skall nämnden besluta om en åtgärdsplan.
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2 Ekonomi
2.1 Budgetram och investeringsmedel
Kommunfullmäktige fastställer och tilldelar nämnden en budgetram och
investeringsmedel. Budgetramen är de medel som tilldelas en nämnd för dess
driftsbudget.
Nämndens verksamhetsplan redogör för hur nämnden har beslutat att fördela
driftsbudgeten till nämndens olika verksamheter under året. Fördelningen benämns
detaljbudget.
Nämndens investeringsbudget anger hur nämnden har beslutat att fördela dess
investeringsmedel under året.
Nämnden ansvarar för att beslutade mål och åtaganden uppnås inom tilldelat
budgetram. Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den budget som
kommunfullmäktige har fastställt. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och
oförutsedda utgifter ansvarar nämnden för genom omprioriteringar och
omfördelningar inom tilldelad budget.
Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen
som nämnden själv beräknar och de prioriteringar som nämnden själv vill göra, för att
utifrån kommunfullmäktiges beslut om mål och budget bedriva en bra och effektiv
verksamhet och ha en ekonomi i balans. Nämnden ska ha en långsiktighet i sina
prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig
utveckling måste beaktas.

2.2 Redovisning
Utfallet för Social- och omvårdnadsnämnden under perioden januari – maj 2022 är ett
underskott mot budget på 0,3 miljoner kronor.
Helårsprognos för Social- och omvårdnadsnämnden motsvarar en budget i balans.
Helårsprognosen är oförändrad jämfört med föregående prognos (april 2022).
Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Helårsprognos

322,9

322,2

322,9

322,9

322,9

Budgetr
am

322,9

322,9

322,9

322,9

322,9

Avvikels
e
(mnkr)

0,0

0,7

0,0

0,0

0,0

Avvikels
e (%)

0

0,2

0

0

0

Ju
n

Jul

0

0
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0

Sep

0

Okt

0

Nov

0
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c

0
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2.2.1 Preliminärt utfall
Nämndens resultat

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

Utfall 2022

Budget 2022

2022-01-01 2022-05-31

2022-01-01 2022-05-31

Avvikelse
mot budget
2022

Utfall 2021
2021-01-01 2021-05-31

23 236

17 474

5 762

21 886

-162 579

-156 545

-6 034

-154 469

-139 343

-139 071

-272

-132 583

139 071

139 071

0

136 426

-272

0

-272

3 843

- varav personal kostnader
Verksamhetens
nettokostnader
Budgetram
Nämndens avvikelse

Preliminärt utfall efter maj 2022 är ett underskott mot budget på 0,3 miljoner kronor.
Skillnad mellan preliminärt utfall och helårsprognos:
•
•
•
•

Kostnader för externa placeringar med beräknad verkställighet senare under år
2022 är medräknade i helårsprognos, men de placeringarna har ännu inte
påverkat utfallet för år 2022.
Av nämndens medel för oförutsett har 1,0 miljoner kronor avsatts till att täcka
prognosunderskott i verksamheterna.
Av riktade statsbidrag avsätts 2,0 miljoner kronor till att täcka
prognosunderskott i verksamheterna.
Verksamheterna har haft kostnader som kommer att täckas av riktade
statsbidrag som ännu inte bokförts.

2.2.2 Helårsprognos nämnd
Prognos
2022
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

Budget 2022

Avvikelse
Prognos Budget

Utfall 2021

44 337

41 937

2 400

58 348

-367 228

-364 828

-2 400

-368 122

-322 891

-322 891

0

-309 774

322 891

322 891

0

315 167

0

0

0

5 393

- varav personalkostnader
Verksamhetens nettokostnader
Budgetram
Nämndens avvikelse

Nämnden går in i 2022 med en budget i balans. Inga åtgärder föreslås i budet- och
verksamhetsplan för år 2022.
Förvaltningen har följande uppdrag som är antagna i budget- och verksamhetsplan för
år 2022:
•
•

att återöppna äldreomsorgsplatser på Lindängen.
att öppna särskilt anpassat demensboende.

Ovanstående uppdrag skall enligt budget- och verksamhetsplan genomföras år 2022.
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Genomförandet skall enligt budget och verksamhetsplan för år 2022 föregås av
framtagande av en långsiktig plan för äldreomsorgens lokaler i Tidaholms kommun.
Helårsprognosen bygger på följande antaganden:
•
•
•
•

kostnad för externa vårdplaceringar är beräknad på aktuella beslut. Finansiering
av eventuella ytterligare vårdplaceringar behöver hanteras med medel för
oförutsett alternativ åtgärder.
2,0 miljoner kronor av statsbidrag har avsatts för att täcka ökade kostnader.
1,0 miljoner kronor av oförutsedda medel har avsatts för att täcka ökade
kostnader.
åtgärder om 1,0 miljoner kronor har vidtagits för att täcka ökade kostnader.

Social- och omvårdnadsnämndens verksamheter har under perioden januari - maj 2022
påverkats av covid-19 pandemin vilket medfört:
•
•

ökade kostnader vikarier i samband med sjukfrånvaro.
kostnader för inköp av skyddsutrustning.

Försäkringskassan har tillfälligt återinfört ett skydd mot höga sjuklönekostnader för
perioden december 2021 - mars 2022. Ersättningen utbetalas månadsvis i efterskott.
Merkostnader för nämndens verksamheter som beror på covid-19 pandemin under år
2022 bedöms kunna täckas av statliga ersättningar.

Åtgärdsplan
För att nämndens helårsprognos maj 2022 skall motsvara en budget i balans behöver
åtgärder vidtas. Åtgärderna behöver sammantaget nå en effekt om 1,0 miljoner kronor
under år 2022.
Månad
genomfö
rd

Inklud
erad i
progn
os
(ja/nej
)

Inköpsrestriktivitet

maj

ja

500

Endast de
nödvändigaste inköpen
av varor ochtjänster
får genomföras

Bemanningsrestriktivitet

maj

ja

500

Extra restriktivitet vid
tillsättning av vikarier

Verksamhet

Förändring

Alla
verksamheter

Alla
verksamheter

Totalt

2022
(tkr)

2023
(tkr)

2024
(tkr)

Beskriv hur
åtgärden ska
genomföras

1 000

Effekter av åtgärder följs upp i kommande månadsrapporter.
Social- och omvårdnadsnämnd, Helårsprognos maj 2022

38

6(7)

Helårsprognos för Social- och omvårdnadsnämnden motsvarar en budget i balans.
Prognosen är oförändrad jämfört med månaden innan(april 2022). Det finns inte behov
av ytterligare åtgärder.

2.3 Investeringar
Investeringar är de medel som kommunfullmäktige avsatte i strategisk plan och budget
för 2022 – 2025.
I april beslutar kommunstyrelsen om ombudgetering av medel utifrån
investeringsprojektens utfall år 2021.

2.3.1 Investeringar per projekt
Social- och omvårdnadsnämnden
Pr
oje
kt
Nr

Ack
Utfall
2022

Budget
2022

Tilläggs
anslag
&
ombud
geterin
g

Summa
budget
2022

Progno
s 2022

Avvikel
se
Utfall /
Budget

Inventarier Social- och
omvårdnadsnämnden

900
19

168

500

-173

327

327

0

Förstudie lokalbehov
äldreomsorg och LSS

931
15

355

0

0

0

355

-355

Verksamhetssystem

931
08

0

5 000

0

5 000

5 000

0

930
85

0

0

183

183

183

0

523

5 500

10

5 510

5 865

-355

Inventarier LSS boende
Summa

Social- och omvårdnadsnämnden har för perioden januari - maj 2022 förbrukat 0,5
miljoner kronor av den totala investeringsbudgeten för 2022 om 5,5 miljoner kronor.
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1 Inledning
Varje månad behandlar nämnden en rapport som följer upp utvecklingen vad gäller
nämndens ekonomi, verksamhet och personal. I mars, september och november
innehåller rapporten endast den ekonomiska helårsprognosen vilken beskriver ett
förväntat utfall i förhållande till nämndens budget. Vid avvikelser mot budget skall
nämnden besluta om en åtgärdsplan.
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2 Ekonomi
2.1 Budgetram och investeringsmedel
Kommunfullmäktige fastställer och tilldelar nämnden en budgetram och
investeringsmedel. Budgetramen är de medel som tilldelas en nämnd för dess
driftsbudget.
Nämndens verksamhetsplan redogör för hur nämnden har beslutat att fördela
driftsbudgeten till nämndens olika verksamheter under året. Fördelningen benämns
detaljbudget.
Nämndens investeringsbudget anger hur nämnden har beslutat att fördela dess
investeringsmedel under året.
Nämnden ansvarar för att beslutade mål och åtaganden uppnås inom tilldelat
budgetram. Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den budget som
kommunfullmäktige har fastställt. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och
oförutsedda utgifter ansvarar nämnden för genom omprioriteringar och
omfördelningar inom tilldelad budget.
Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen
som nämnden själv beräknar och de prioriteringar som nämnden själv vill göra, för att
utifrån kommunfullmäktiges beslut om mål och budget bedriva en bra och effektiv
verksamhet och ha en ekonomi i balans. Nämnden ska ha en långsiktighet i sina
prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig
utveckling måste beaktas.

2.2 Redovisning
Utfallet för Barn- och utbildningsnämnden under perioden januari – maj 2022 är ett
överskott mot budget på 5,5 miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 3,5 procent av
periodens budget.
Helårsprognosen för nämnden är en budget i balans, under förutsättning att
åtgärdsförslagen i åtgärdslistan genomförs. Åtgärderna täcker ett underskott på 1,0
miljoner kronor som beror på uteblivet statsbidrag för läxhjälpsverksamheten samt
ökade placeringskostnader på gymnasiesärskolan.
Helårsprognosen är oförändrad jämfört med föregående prognos (daterad april månad)
Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

352 6
18

353 1
18

352 6
18

352 6
18

Budgetr
am

352 6
18

352 6
18

352 6
18

352 6
18

Avvikelse
(mnkr)

0

-500

0

0

0

-0,1

0

0

Helårsprognos

Avvikelse
(%)

x

0

Ju
n

Jul

0

0
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2.2.1 Preliminärt utfall
Nämndens resultat
Utfall 2022

Verksamhetens intäkter

Avvikelse
mot budget
2022

Budget 2022

Utfall 2021

34 108

28 862

5 246

38 187

Verksamhetens kostnader

-187 806

-188 069

263

-186 895

- varav personal kostnader

-129 275

-126 312

-2 963

-128 395

-153 698

-159 207

5 509

-148 708

159 207

159 207

0

156 132

5 509

0

5 509

7 424

Verksamhetens
nettokostnader
Budgetram
Nämndens avvikelse

Avvikelsen för perioden beror till största delen på intäkter som betalas ut terminsvis i
form av statsbidrag och inter kommunala ersättningar har utbetalts för hela terminen.
Helår
2022

Ack. 202201 - 202205
Verksamhet
procentfördelad(3)

Utfall

Budget

Avvikelse

%*

Budget

Nämnd- och
styrelseverksamhet

328

421

94

32%

1 012

Musikskola /
kulturskola

2 221

2 192

-29

48%

4 626

Förskola

35 882

39 161

3 279

40%

88 663

Fritidshem

8 378

8 527

149

43%

19 410

Grundskola inkl.
FK

69 437

70 972

1 535

45%

154 943

Obligatorisk
särskola

4 407

4 212

-194

47%

9 363

Gymnasieskola

23 943

26 507

2 564

41%

57 965

Gymnasiesärskola

2 537

2 323

-214

46%

5 572

KC

6 566

4 891

-1 675

59%

11 065

Totalt

153 698

159 207

5 509

44%

352 618

Exported 2022-06-03
Ackumulerat utfall för perioden. Riktmärke maj=42%
Under perioden januari – maj avviker nämndens utfall mot budgeten för samma period
på följande sätt:
•

•

Avvikelsen för grundskoleverksamheten är ett överskott motsvarande 1,5
miljoner kronor. Överskottet orsakas till största delen av att statsbidraget för
likvärdig skola betalas ut två gånger per år och har betalats ut för hela
vårterminen.
Avvikelsen för gymnasieverksamheten är ett överskott motsvarande 2,6 miljon
kronor. Överskottet orsakas till största delen av att terminsavgiften för
ungdomsboendet har kommit in och att IKE för hela terminen har inkommit för
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•

vissa platser samt att intäkter för statsbidrag gällande lärlingar har betalats ut.
Avvikelsen för Kompetenscentrum är ett underskott motsvarande 1,7 miljoner
kronor. Underskottet orsakas av att statsbidrag för gymnasial vuxenutbildning
som vi söker gemensamt i Skaraborg betalas ut terminsvis i efterskott utifrån
producerade poäng.

2.2.2 Helårsprognos nämnd
Prognos
2022
Verksamhetens intäkter

Budget 2022

Avvikelse
Prognos Budget

Utfall 2021

74 637

68 716

5 921

92 353

Verksamhetens kostnader

-427 255

-421 334

-5 921

-432 816

- varav personalkostnader

-277 188

-273 188

-4 000

-284 218

-352 618

-352 618

0

-340 463

352 618

352 618

0

340 485

0

0

0

22

Verksamhetens nettokostnader
Budgetram
Nämndens avvikelse

Driftsbudgeten bygger på följande antaganden
att 2022 är ett normalår – dvs inget pandemiscenario (intäktsbortfall eller
merkostnader är inte budgeterade)
att lönerevisionen för år 2022 är beräknad till 2,5 procent.
att förskolan Rosenberg tas i bruk 1 januari 2022.
att "nya" förskolan i Madängsholm tas i bruk år 2023.
att verksamheterna ryms inom befintliga lokaler.
att antalet program är oförändrat ht 2022 på Rudbecksgymnasiet.
att riktade statsbidrag uppgår till 19 miljoner kronor för år 2022.
att bidrag från migrationsverket uppgår till 1 miljon för år 2022.
Åtgärdsplan
Nämnden redovisar en prognos, budget i balans. Det är under förutsättning att nedan
åtgärdsförslag genomförs. Åtgärdsförslagen är på sammanlagt 1,5 miljoner kronor.
Månad
genomfö
rd

Inklud
erad i
progn
os
(ja/nej
)

Vakant
ledningstjänst

202204

ja

200

Ledningstjänst tillsätts
först i Augusti

Grundskolan

Anpassningar i
organoisation
kring läxhjälp

202207

ja

500

Minskad verksamhet

Samtliga

kostnad för
implementerin
g av IT-system

202207

ja

400

Kostnad för
införandet läggs som
anläggning.

Samtliga

Fortbildning

202205

ja

100

Hålla inne med medel
för övergripande
fortbildning.

Verksamhet

Förändring

Grundskolan

2022
(tkr)
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2023
(tkr)

2024
(tkr)

Beskriv hur
åtgärden ska
genomföras
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Samtliga

Läromedel/för
brukning

202205

ja

100

Hålla inne med medel
för övergripande
inköp såsom datorer

*Förskolan

Utbildade
pedagoger

202205

ja

200

Delvis överskott från
VT, räknar med
oförändrad
verksamhet HT

Totalt

1 500

*Förskolan har svårt att rekrytera behöriga pedagoger, detta har genererat ett
överskott på den första delen av året. I ovan åtgärdsplan gör vi antagandet att det
kommer vara fortsatt svårt under resten av året och då generera ett sammantaget
överskott på 200 tkr.

2.3 Investeringar
Investeringar är de medel som kommunfullmäktige avsatte i strategisk plan och budget
för 2022 – 2025.
I april beslutar kommunstyrelsen om ombudgetering av medel utifrån
investeringsprojektens utfall år 2021.

2.3.1 Investeringar per projekt
Barn- och utbildningsnämnden
Pr
oje
kt
Nr

Ack
Utfall
2022

Budget
2022

Tilläggs
anslag
&
ombud
geterin
g

Summa
budget
2022

Progno
s 2022

Avvikel
se
Utfall /
Budget

50 000

50 000

0

25 000

50 000

50 000

0

25 000

25 000

25 000

0

Inventarier Kulturskolan

900
10

0

50 000

Inventarier Forsen skolområde

900
97

37 000

25 000

Inventarier CRT

900
11

29 000

Inventarier Treklövern

900
15

0

100 000

25 000

125 000

125 000

0

Inventarier Rudbecksgymnasiet

900
17

0

100 000

100 000

200 000

200 000

0

Inventarier
KompetensCentrum

900
18

0

25 000

25 000

25 000

0

Inventarier Hellidsskolans
skolomr.

900
98

0

400 000

400 000

400 000

0

Inventarier Utbildningskontoret

900

0

10 000

47 000

47 000

0
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09
Inentarier Rosenberg

930
91

212

215 000

Inventarier Förskolor

901
18

47

100 000

66 259

1 000 0
00

Summa
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215 000

215 000

0

111 000

211 000

211 000

0

348 000

1 348 0
00

1 348 0
00

0
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Kultur- och fritidsnämnd
Maj 2022
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1 Inledning
Denna månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden avser perioden 1 januari - 31 maj
2022.
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2 Ekonomi
2.1 Budgetram och investeringsmedel
Kommunfullmäktige fastställer och tilldelar nämnden en budgetram och
investeringsmedel. Budgetramen är de medel som tilldelas en nämnd för dess
driftsbudget.
Nämndens verksamhetsplan redogör för hur nämnden har beslutat att fördela
driftsbudgeten till nämndens olika verksamheter under året. Fördelningen benämns
detaljbudget.
Nämndens investeringsbudget anger hur nämnden har beslutat att fördela dess
investeringsmedel under året.
Nämnden ansvarar för att beslutade mål och åtaganden uppnås inom tilldelat
budgetram. Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den budget som
kommunfullmäktige har fastställt. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och
oförutsedda utgifter ansvarar nämnden för genom omprioriteringar och
omfördelningar inom tilldelad budget.
Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen
som nämnden själv beräknar och de prioriteringar som nämnden själv vill göra, för att
utifrån kommunfullmäktiges beslut om mål och budget bedriva en bra och effektiv
verksamhet och ha en ekonomi i balans. Nämnden ska ha en långsiktighet i sina
prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig
utveckling måste beaktas.

2.2 Redovisning
Utfallet för kultur- och fritidsnämnden under perioden januari – maj 2022 motsvarar
en budget i balans.
Helårsprognosen för kultur- och fritidsnämnden motsvarar en budget i balans.
Helårsprognosen är oförändrad jämfört med föregående prognos (daterad april
månad).
Jan
Helårsprognos

Feb

Apr

Maj

34,7

34,7

34,7

34,7

Budgetr
am

34,7

34,7

34,7

34,7

Avvikels
e
(mnkr)

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

Avvikels
e (%)

X

Mar

0

Ju
n

Jul

0

0

Aug

0

Sep

Okt

0

0

Nov

De
c

0

0

2.2.1 Helårsprognos nämnd
Prognos
2022
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Budget 2022

Avvikelse
Prognos Budget

Utfall 2021

4(6)

Verksamhetens intäkter

10 729

11 129

-400

6 273

Verksamhetens kostnader

-45 463

-45 863

400

-40 906

- varav personalkostnader

-21 512

-21 912

400

-19 111

Verksamhetens nettokostnader

-34 734

-34 734

0

-34 633

34 734

34 734

0

34 478

0

0

0

-155

Budgetram
Nämndens avvikelse

Det finns en viss osäkerhet kring intäkterna för Vulcanen och Badhuset. Detta
beroende på påverkan av pandemin för Badhuset och försenat öppnande av Vulcanen.
Intäkterna i Badhuset fick ett avbrott i början av året på grund av pandemin, men är nu
tillbaka på budgeterade nivåer och med ett bra sista halvår kan budget nås.
Bedömningen i nuläget är att minskade intäkter täcks av minskade kostnader på
personalsidan och att helårsprognosen blir enligt budget.
Åtgärdsplan

Verksamhet

Förändring

Månad
genomfö
rd

Inklud
erad i
progn
os
(ja/nej
)

2022
(tkr)

2023
(tkr)

2024
(tkr)

Beskriv hur
åtgärden ska
genomföras

Totalt

2.3 Investeringar
Investeringar är de medel som kommunfullmäktige avsatte i strategisk plan och budget
för 2022 – 2025.
I april beslutar kommunstyrelsen om ombudgetering av medel utifrån
investeringsprojektens utfall år 2021.
Ombudgetering av medel för ismaskin har skett i april 2022 med 1 300 tkr.

2.3.1 Investeringar per projekt
Kultur- och fritidsnämnden
Pr
oje
kt
Nr

Ack
Utfall
2022

Budget
2022
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Tilläggs
anslag
&
ombud

Summa
budget
2022

Progno
s 2022

Avvikel
se
Utfall /
Budget
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geterin
g
Inventarier kultur- och
fritidsnämnd

900
24

1 000

Ismaskin
Summa kultur- och
fritidsnämnd

1 000

1 000

1 000

1 300

1 300

1 300

1 300

2 300

2 300

För ismaskin fanns 2021 en investeringsbudget på 1,3 miljoner kronor, men denna
förbrukades inte eftersom nuvarande ismaskin kunde förlängas en säsong.
Ombudgetering av ismaskin har skett under april .
Kultur- och fritidsnämnden planerar under 2022 att använda investeringsmedel till olika
mindre insatser som till exempel färdigställande av utställningsytor i Vulcanen,
arkivdatasystem samt digitala lösningar.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-08-24
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§ 85 Beslut om hantering av
samhällsbyggnadsnämndens anpassningsåtgärder
KS 2022/159

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
•

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att:
o avslå samhällsbyggnadsnämndens begäran om att få 3 miljoner kronor tillskjutna
för 2022 för den delen av nämndens underskott som rör kostnader inom
internhyres- och måltidsverksamheten till följd av oförutsedda omvärldsfaktorer.
o avsluta ärendet.

Sammanfattning av ärendet
När kommunstyrelsen hanterade månadsrapport för Tidaholms kommun på sitt sammanträde
2022-04-06 konstaterade kommunstyrelsen att samhällsbyggnadsnämnden prognostiserade ett
underskott på 4 miljoner kronor för år 2022. Nämnden hade inte tagit fram någon åtgärdsplan för
att komma i balans. Kommunstyrelsen beslutade, § 57/2022, att uppdra till
samhällsbyggnadsnämnden att omgående inkomma med anpassningsåtgärder inom nämndens
verksamheter avseende år 2022 för att nå en budget i balans för innevarande år.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-04-21, § 58/2022, att anta en åtgärdsplan.
Åtgärdsplanen täckte dock inte hela det prognostiserade underskottet. Efter beslutad åtgärdsplan
visade samhällsbyggnadsnämndens helårsprognos på ett underskott mot budget motsvarande 1,9
miljoner kronor.
Kommunstyrelsen beslutade därefter 2022-05-11, § 83/2022, att uppdra till
samhällsbyggnadsnämnden att omgående inkomma med ytterligare anpassningsåtgärder inom
nämndens verksamheter avseende år 2022 för att nå en budget i balans för innevarande år.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-05-19, § 66/2022, att godkänna upprättad
månadsrapport (avseende april) samt att föreslå kommunstyrelsen att tillskjuta 3 miljoner kronor
för år 2022 för den delen av nämndens underskott som rör kostnader inom internhyres- och
måltidsverksamheten till följd av oförutsedda omvärldsfaktorer.
Kommunstyrelsen beslutade 2022-06-15, § 110/2022, att återemittera ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden för tydliggörande av vilka anpassningsåtgärder som är beslutade av
nämnden samt en uppmaning till nämnden att inkludera anpassningsåtgärder av strukturell
karaktär som säkerställer nämndens möjligheter att ha en budget i balans över tid.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade därefter 2022-06-23, § 85/2022 att godkänna upprättad
helårsprognos men att inte genomföra de åtgärder som samhällsbyggnadsförvaltningen har
föreslagit. Helårsprognosen för nämnden visar ett underskott på 1,9 miljoner.
Kommunens ekonomistyrprinciper anger att ”Nämnden ansvarar för att beslutade mål och
åtaganden uppnås inom tilldelat budgetram. Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den
Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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budget som kommunfullmäktige har fastställt. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och
oförutsedda utgifter ansvarar nämnden för genom omprioriteringar och omfördelningar inom
tilldelad budget.”
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över att de av fullmäktige fastställda målen för verksamheten
och ekonomin efterlevs. Varje nämnd ska genomföra resultat- och måluppföljning.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att de verktyg som kommunstyrelsen har för
uppsiktsplikt är uttömda då kommunstyrelsen vid ett flertal tillfällen har begärt kompletteringar
utan att nämnden presenterar åtgärder för att nå en budget i balans. Det underskott som
samhällsbyggnadsnämnden har kommer påverka kommunens totala resultat för år 2022.
Samhällsbyggnadsnämndens ansvar att arbeta för att uppnå budget i balans enligt
ekonomistyrprinciperna kvarstår. Kommunstyrelsen kommer fortsättningsvis följa upp detta i
enlighet med ekonomistyrprinciperna.
Kommunstyrelsen kan inte besluta om att omfördela medel mellan nämnder, det är i så fall en
fråga för kommunfullmäktige. Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att
kommunstyrelsen inte ska föreslå kommunfullmäktige att omfördela medel eftersom övriga
verksamhetsnämnder är i balans och inte har överskott att ta av. Ekonomistyrprinciperna fastslår
att medel endast bör omfördelas i mycket specifika fall, vilket inte bedöms föreligga.

Förslag till beslut
-

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att:
o avslå samhällsbyggnadsnämndens begäran om att få 3 miljoner kronor tillskjutna
för 2022 för den delen av nämndens underskott som rör kostnader inom
internhyres- och måltidsverksamheten till följd av oförutsedda omvärldsfaktorer.
o avsluta ärendet.

Beslutsunderlag









Tjänsteskrivelse ”Anpassningsåtgärder samhällsbyggnadsnämnden”, ekonomichef Louise
Holmvik, 2022-08-09.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 85/2022 ”Beslut om helårsprognos för
samhällsbyggnadsnämnden avseende maj månad år 2022”, 2022-06-23.
Rapport ”Helårsprognos för samhällsbyggnadsnämnden avseende maj månad år 2022”, maj
2022.
Kommunstyrelsens beslut § 110/2022 ”Beslut om uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden
att inkomma med ytterligare anpassningsåtgärder och andra kompletteringar”,
2022-06-15.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 66/2022 ”Beslut om månadsrapport för
samhällsbyggnadsnämnden avseende januari-april år 2022”, 2022-05-19.
Kommunstyrelsens beslut § 83/2022 ”Beslut om uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att
inkomma med ytterligare anpassningsåtgärder och andra kompletteringar”, 2022-05-11.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 58/2022 ”Beslut om helårsprognos för
samhällsbyggnadsnämnden avseende januari – mars år 2022”, 2022-04-21.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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Kommunstyrelsens beslut § 57/2022 ”Beslut om månadsrapport för Tidaholms kommun
avseende januari – februari år 2022”, 2022-04-06.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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Tjänsteskrivelse
Ärendenummer: KS 2022/159
2022-08-08
Handläggare: Louise Holmvik, ekonomichef

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse – Anpassningsåtgärder
samhällsbyggnadsnämnden
Förslag till beslut
-

Kommunstyrelsen beslutar att:
o avslå samhällsbyggnadsnämndens begäran om att få 3 miljoner kronor tillskjutna
för 2022 för den delen av nämndens underskott som rör kostnader inom
internhyres- och måltidsverksamheten till följd av oförutsedda omvärldsfaktorer.
o avsluta ärendet.

Ärendet
När kommunstyrelsen hanterade månadsrapport för Tidaholms kommun på sitt sammanträde
2022-04-06 konstaterade kommunstyrelsen att samhällsbyggnadsnämnden prognostiserade ett
underskott på 4 miljoner kronor för år 2022. Nämnden hade inte tagit fram någon åtgärdsplan för
att komma i balans. Kommunstyrelsen beslutade, § 57/2022, att uppdra till
samhällsbyggnadsnämnden att omgående inkomma med anpassningsåtgärder inom nämndens
verksamheter avseende år 2022 för att nå en budget i balans för innevarande år, dock senast
2022-05-02.
Samhällsbyggnadsnämnden har 2022-04-21 beslutat, § 58/2022, att anta en åtgärdsplan.
Åtgärdsplanen täcker dock inte hela det prognostiserade underskottet. Efter beslutad åtgärdsplan
visar samhällsbyggnadsnämndens helårsprognos på ett underskott mot budget motsvarande 1,9
miljoner kronor.
Kommunstyrelsen beslutade därefter 2022-05-11, § 83/2022, att uppdra till
samhällsbyggnadsnämnden att omgående inkomma med anpassningsåtgärder inom nämndens
verksamheter avseende år 2022 för att nå en budget i balans för innevarande år, dock senast
2022-05-20.
Samhällsbyggnadsnämnden har 2022-05-19 beslutat, § 66/2022, att godkänna upprättad
månadsrapport (avseende april) samt att föreslå kommunstyrelsen att tillskjuta 3 miljoner kronor
för 2022 för den delen av nämndens underskott som rör kostnader inom internhyres- och
måltidsverksamheten till följd av oförutsedda omvärldsfaktorer.
Kommunstyrelsen beslutade 2022-06-15, § 110/2022, att återemittera ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden för tydliggörande av vilka anpassningsåtgärder som är beslutade av
nämnden samt uppmaning till nämnden att inkludera anpassningsåtgärder av strukturell karaktär
som säkerställer nämndens möjligheter att ha en budget i balans över tid.

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se
0502-60 60 00

57

Sida 2 av 3

Samhällsbyggnadsnämnden har därefter 2022-06-23 beslutat, §85/2022 att godkänna upprättad
helårsprognos och inte genomföra de åtgärder som samhällsbyggnadsförvaltningen har föreslagit.
Helårsprognosen för nämnden är ett underskott på 1,9 miljoner.
Kommunens ekonomistyrprinciper anger att ”Nämnden ansvarar för att beslutade mål och
åtaganden uppnås inom tilldelat budgetram. Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den
budget som kommunfullmäktige har fastställt. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och
oförutsedda utgifter ansvarar nämnden för genom omprioriteringar och omfördelningar inom
tilldelad budget.”
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över att de av fullmäktige fastställda målen för verksamheten
och ekonomin efterlevs. Varje nämnd ska genomföra resultat- och måluppföljning.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att de verktyg som kommunstyrelsen har för
uppsiktsplikt är uttömda då kommunstyrelsen vid ett flertal tillfällen har begärt kompletteringar
utan att nämnden presenterar åtgärder för att nå en budget i balans. Det underskott som
samhällsbyggnadsnämnden har kommer påverka kommunens totala resultat för 2022.
Samhällsbyggnadsnämndens ansvar att arbeta för att uppnå budget i balans enligt
ekonomistyrprinciperna kvarstår. Kommunstyrelsen kommer fortsättningsvis följa upp detta i
enlighet med ekonomistyrprinciperna.
Kommunstyrelsen kan inte besluta om att omfördela medel mellan nämnder, det är i så fall en
fråga för kommunfullmäktige. Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att
kommunstyrelsen inte ska föreslå kommunfullmäktige att omfördela medel eftersom övriga
verksamhetsnämnder är i balans och inte har överskott att ta av. Ekonomistyrprinciperna fastslår
att medel endast bör omfördelas i mycket specifika fall, vilket inte bedöms föreligga.

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.

Beslutsunderlag








Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 85/2022 ”Beslut om helårsprognos för
samhällsbyggnadsnämnden avseende maj månad år 2022”, 2022-06-23.
Rapport ”Helårsprognos för samhällsbyggnadsnämnden avseende maj månad år 2022”, maj
2022.
Kommunstyrelsens beslut § 110/2022 ”Beslut om uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden
att inkomma med ytterligare anpassningsåtgärder och andra kompletteringar”,
2022-06-15.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 66/2022 ”Beslut om månadsrapport för
samhällsbyggnadsnämnden avseende januari-april år 2022”, 2022-05-19.
Kommunstyrelsens beslut § 83/2022 ”Beslut om uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att
inkomma med ytterligare anpassningsåtgärder och andra kompletteringar”, 2022-05-11.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 58/2022 ”Beslut om helårsprognos för
samhällsbyggnadsnämnden avseende januari – mars år 2022”, 2022-04-21.
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§ 85 Beslut om uppföljning av helårsprognos för
samhällsbyggnadsnämnden avseende maj månad år
2022
SBN 2022/126

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
•

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättad helårsprognos samt att
överlämna den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har upprättat en helårsprognos för samhällsbyggnadsnämnden avseende maj år
2022, med tillhörande förslag på anpassningsåtgärder för att nå prognosticerad budget i balans.
Nämnden beslutade 2022-04-21 att genomföra anpassningsåtgärder enligt förvaltningens förslag
uppgående till 2,1 mnkr, vilka sedan dess verkställs av förvaltningen. Nämnden beslutar att inte
genomföra förvaltningens förslag på ytterligare åtgärder för 1,9 mnkr i helårsprognos för
samhällsbyggnadsnämnden avseende maj månad år 2022, utan att det kvarstående prognosticerade
underskottet i stället ska hanteras genom långsiktiga strukturella förändringar.
Dessa förändringar består i huvudsak av föreslagna justeringar i riktlinje för Internhyra, gällande
framför allt hantering av elkostnader, samt framtagande av riktlinjer inom Måltidsenheten där
hänsyn tas till kostnadsvariationer inom innevarande år. Nämnden avser även att genomlysa
möjliga organisatoriska förändringar inom förvaltningen för att nå en budget i balans.

Förslag till beslut
-

-

Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att:
o godkänna upprättad helårsprognos samt att överlämna den till kommunstyrelsen,
o anta upprättad åtgärdsplan samt att uppdra till förvaltningen att verkställa den.
Ordföranden föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att godkänna upprättad
helårsprognos samt att överlämna den till kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, ställer förslagen mot varandra och
finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.

Beslutsunderlag
〉
〉

Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppföljning av helårsprognos för samhällsbyggnadsnämnden
avseende maj månad år 2022”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2022-06-01.
Helårsprognos för samhällsbyggnadsnämnden avseende maj månad år 2022, 2022-06-23.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnden, 2022-06-23
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〉

Kommunstyrelsens beslut § 110/2022 ”Beslut om uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden
att inkomma med ytterligare anpassningsåtgärder och andra kompletteringar”,
2022-06-15.
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1 Inledning
Varje månad behandlar nämnden en rapport som följer upp utvecklingen vad gäller
nämndens ekonomi, verksamhet och personal. I mars, september och november
innehåller rapporten endast den ekonomiska helårsprognosen vilken beskriver ett
förväntat utfall i förhållande till nämndens budget. Vid avvikelser mot budget skall
nämnden besluta om en åtgärdsplan.
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2 Ekonomi
2.1 Budgetram och investeringsmedel
Kommunfullmäktige fastställer och tilldelar nämnden en budgetram och
investeringsmedel. Budgetramen är de medel som tilldelas en nämnd för dess
driftsbudget.
Nämndens verksamhetsplan redogör för hur nämnden har beslutat att fördela
driftsbudgeten till nämndens olika verksamheter under året. Fördelningen benämns
detaljbudget.
Nämndens investeringsbudget anger hur nämnden har beslutat att fördela dess
investeringsmedel under året.
Nämnden ansvarar för att beslutade mål och åtaganden uppnås inom tilldelat
budgetram. Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den budget som
kommunfullmäktige har fastställt. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och
oförutsedda utgifter ansvarar nämnden för genom omprioriteringar och
omfördelningar inom tilldelad budget.
Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen
som nämnden själv beräknar och de prioriteringar som nämnden själv vill göra, för att
utifrån kommunfullmäktiges beslut om mål och budget bedriva en bra och effektiv
verksamhet och ha en ekonomi i balans. Nämnden ska ha en långsiktighet i sina
prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig
utveckling måste beaktas.

2.2 Redovisning
Helårsprognosen för Samhällsbyggnadsnämnden under perioden januari - maj 2022 är
en negativ avvikelse på 1,9 mnkr. Avvikelsen motsvarar 5,5 procent av nämndens
budgetram för år 2022. Ser vi till den totala kostnadsmassan blir avvikelsen mot budget
ca 1,2 procent.
VA-Avfall
VA-Avfall Samhällsbyggnadsnämnden har även ansvaret för verksamheterna VattenAvlopp (VA) samt Avfall/(Renhållningen) inom Tidaholms kommun.
I dagsläget motsvarar de båda verksamheternas kostnader och intäkter en budget i
balans, detta redovisas dock inte i övriga ekonomitabeller i rapporten.
Jämfört med föregående prognos (april 2022) har underskottet mot budget ökat med
1,9 mnkr. Förändringen beror på att prognosen för april förutsatte en budget i balans
med åtgärder för 1,9 mnkr vilka ej beslutades att genomföras av nämnden.
Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Helårsprognos

38,6

36,5

34,6

36,5

Budgetr
am

34,6

34,6

34,6

34,6

Avvikels
e
(mnkr)

-4,0

-1,9

0,0

-1,9

Ju
n
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Aug

Sep

Okt

Nov

De
c
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Avvikels
e (%)

0

-11,6

-5,5

0

-5,5

0

0

0

0

0

0

0

2.2.1 Helårsprognos nämnd
Prognos
2022
Verksamhetens intäkter

Budget 2022

Avvikelse
Prognos Budget

Utfall 2021

126 248

126 248

0

129 318

Verksamhetens kostnader

-162 788

-160 888

-1 900

-165 996

- varav personalkostnader

-70 946

-70 946

0

-47 125

Verksamhetens nettokostnader

-36 540

-34 640

-1 900

-36 678

Budgetram

34 640

34 640

0

32 438

Nämndens avvikelse

-1 900

0

-1 900

-4 240

I denna rapport redovisas Internhyresenheten och Måltidsenheten separat för att
tydliggöra respektive verksamhets kostnader och intäkter.
Helårsprognos Internhyresenheten:
Internhyresenheten

Prognos 2022

Budget 2022

Avvikelse
Prognos - Budget

Verksamhetens intäkter

81 448

81 448

0

Verksamhetens kostnader

-82 448

-81 448

-1 000

- varav personalkostnader

-13 258

-13 258

0

Verksamhetens nettokostnader

-1 000

0

-1 000

Budgetram

0

0

0

Avvikelse

-1 000

0

-1 000

Måltidsenheten

Prognos 2022

Budget 2022

Avvikelse
Prognos - Budget

Verksamhetens intäkter

40 459

40 459

0

Verksamhetens kostnader

-41 459

-40 459

-1 000

- varav personalkostnader

-23 794

-23 794

0

Verksamhetens nettokostnader

-1 000

0

-1 000

Budgetram

0

0

0

Nämndens avvikelse

-1 000

0

-1 000

Helårsprognos Måltidsenheten:

Anpassningsuppdraget inom fastighetsområdet handlar om en översyn av de fastigheter
och byggnader som inte fullt ut används i kommunal regi. Målsättningen är genom flera
olika aktiviteter anpassa innehav och nyttjande som ger en helårseffekt på 1,2 miljoner
kronor. För 2022 gör vi en bedömning av en negativ avvikelse på ca 1 miljon kronor
innan alla uppdrag har genomförts.
För Samhällsbyggnadsnämndens övriga verksamheter ser vi farhågor med en ökande
kostnadsutveckling med tanke på rådande omvärldsfaktorer för bl a energi och
livsmedel. Stigande energipriser för både bränsle och el kommer att påverka nämnden
resultat för 2022. Läget är svårbedömt men vi räknar med en ökning av våra
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elkostnader för våra fastigheter med ca 1 miljon kronor samt för vår trafikbelysning
med ca 0,5 mnkr, som totalt sett kommer att ge en negativ avvikelse på 1,5 mnkr.
Även våra trafikresor påverkas av bränslepriset och här bedömer vi att dessa
kostnader kommer att öka, den negativa avvikelsen blir då ca 0,5 mnkr.
Inom Måltidsenheten kommer budgeten bli svår att hålla med tanke på
kostnadsutvecklingen för våra livsmedel, vilket kommer att leda till en negativ avvikelse
på ca 1 mnkr.
Förvaltningen kan även fortsatt påverkas av ett antal engångseffekter inom t ex
skogsvård.
Totalt sett bedöms Samhällsbyggnadsnämnden 2022 ha kostnader över budget på 4
mnkr.
Tabell: smst av kostnadspåverkande avvikelser.
Enhet

Prog apr

Not

2200 Samhällsbyggnadsnämnden

0

2201 Samhällsbyggnadskontoret

0

2202 Hållbar utveckling (HU)

-500

2203 Stabsfunktion serviceavdelningen

0

2204 Fastighetsområde 1 (FO1)

-500

El

2205 Fastighetsområde 2 (FO2)

-500

El

2208 Park och gata (P&G)

-500

El

2209 Måltidsenhet

-1 000

Livsmedel

2211 Fastighetsöversyn

-1 000

Fastighetsstrategi

Totalt

-4 000

Bränsle

Fastigheterna inom Interhyresenheten finns organiserade inom respektive
Fastighetsområde 1 och 2.
Åtgärdsplan
Åtgärdsplan i mars, beslutade åtgärder:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i samband med mars-rapporten att genomföra ett
antal åtgärder för 2,1 mnkr för att minska nämndens underskott.
Aktiviteter

Belopp

Kommentar

Bedömning/Konsekvens

500

Effekt inom näringsliv,
exploatering

OK. Kortsiktigt hanterbart.
Effekt inom SBN:s verksamhet
där planerad utveckling av
bostads och
verksamhetstomter påverkas.
Arbete som får fortsätta att
utföras av främst
förvaltningschef och
nämndssekreterare. GIS arbete
som krävs för exempelvis
lantmäteri påverkas
kvalitetsmässigt.

Utveckling
Vakans GIS/ mark- & exp-ing
året ut

Fastighet
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Aktiviteter

Belopp

Kommentar

Bedömning/Konsekvens

Fördröjning av start av
ventilation,

100

Risk att verksamheterna
påverkas under den första
timmen av dagen.

OK för skola & stadshus, ej
boende. Effekt hos alla övriga
nämnder. Kommuniceras med
verksamhetsnämnder.

FO1 sänka värme apr - dec, fjv
5%

50

5 % = 1 gr, normvärde 20 C,
lagkrav

OK. Sänkning 1 grad generellt
men aldrig under 20 grader
(lagkrav).

FO2 sänka värme apr - dec, fjv
5%

75

5 % = 1 gr, normvärde 20 C,
lagkrav

OK. Sänkning 1 grad generellt
men aldrig under 20 grader
(lagkrav).

Släcka inre belysning inom
internhyresfastigheter

50

Helt släckt 23-05

OK. Påverkan av övriga
nämnder samt trygghet. Påtaglig
risk för ökad skadegörelse och
inbrott.

Släcka yttre belysning på
internhyresfastigheter

50

Helt släckt 23-05

OK. Påverkan av övriga
nämnder samt trygghet. Påtaglig
risk för ökad skadegörelse och
inbrott.

Tryckluft

250

Avtal med hyresgäst, Bruket.

OK. I linje med övergripande
avtal. Hyresgästdialog.

475

Mindre kött & fisk.

OK. Ej riskera näringsnivåer.
Effekt inom alla nämnder.
Kommunikation viktigt.

Snöberedskap. Starta senare,
avsluta tidigare.

100

helårseffekt 200 tkr

OK, invånare påverkas.
Klagomål hanteras
kommunikativt.

Ta bort beredskap park/gata,
sopning

50

Ingen inställelse vid
motorträffar

OK, invånare påverkas.
Klagomål hanteras
kommunikativt

100

Inköp som kan avvaktas med
stoppas.

OK, ger kortsiktig effekt.
Påverkan på alla övriga
nämnder, framförallt
tidsförskjutning.

100

50 tkr per nämnd i snitt, 25 tkr
per au i snitt

OK. SBN.

Föreslå Kommunstyrelsen en
försäljning av Grafiska
verkstaden, Tvättstugan,
Ingenjörsvillan.

200

Försäljningsintäkt centralt,
driftspåverkan SBN

OK. Bereds i SBN. Synkas med
beslut inom SON förstudie.

Summa

2 100

Måltidsenheten
Ändrade menyer måltid

Gata-Park

SBN
Inköpsstopp april-dec

Nämnd
Nämnd, 4 halvdagar under
2022

Övrigt
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Åtgärdsplan i april:
I april-rapporten föreslog förvaltningen åtgärder för ytterligare 1,9 mnkr för att nå en
budget i balans. Nämndens förslag för att nå en budget i balans var istället att yrka på
ersättning för de omvärldspåverkande kostnader på 3 mnkr som nämnden inte har
rådighet över från kommunreserven.
Åtgärdsplan i maj, förslagna åtgärder för beslut:
Då nämnden inte fått gehör för sin äskning av 3 mnkr från kommunreserven, se
justerat protokoll från KS 2022-06-15, § 110/2022, föreslår förvaltningen återigen att
följande åtgärder för 1,9 mnkr ska genomföras för att nå en budget i balans.
Aktiviteter

Belopp

Kommentar

Bedömning/Konsekvens

Avvakta exploatering Ekedalen
bostad, nyproduktion

100

minskad kapitalkostnad

Påverkan på strategiska mål.
Minskad skatteintäkt. Kan ge
möjlighet för privat initiativ att
sälja tomter istället.

Avvakta nyproduktion av GCvägar & parkmiljöer

100

minskad kapitalkostnad

Påverkan på strategiskt mål.
Stor efterfrågan hos
medborgare.

Sluta handlägga försäljningar av
fastigheter åt
Kommunstyrelsen, Längre
handläggningstid yttranden,
rapporter till nämnd för SAM,
intern kontroll.

300

Avvakta vakansåterfyllnad till ny
budget 2023.

Minskad intäkt för
fastighetsförsäljningar för
kommunen på i
storleksordningen 2 mnkr.

210

Helt släckt 23-05, samtliga
gatljuspunkter

Risken avseende kraftigt
försämrad trygghet påtaglig.
Går emot strategiska mål och
medborgarlöfte.

Ta bort bussturslinje till Hjo

250

Helårseffekt 500 tkr, halvår
250 tkr

Påverkar gymnasiets
verksamhet med attraktivitet
för Hjo-elever. Kommer
troligen öka kostnad i
Västtrafiks kommande
omläggning.

Ta bort seniorkort

60

Helårseffekt 120tkr, halvår
60 tkr

Medborgare besvikna.

Minska konsultkostnader inom
planarbete,

220

Detaljplaner som kräver
konsultinsats försenas minst 6
månader. Exempelvis
markundersökning förskola
Madängsholm

Minska konsultkostnader inom
miljöarbete

110

Ingen möjlighet att ta in
konsultativ hjälp vid behov i
miljöärenden.

Utveckling

Fastighet
Släcka belysning offentlig plats
natt

Hållbar utveckling

SBN
Intern återvinning av
förpackningsmaterial

200

Minskad frekvens i hämtning i
våra internhyresfastigheter.
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Aktiviteter

Belopp

Kommentar

Bedömning/Konsekvens
klagomål

Övrigt
Ta bort 2 poolbilar

150

Föreslå en delegation att ha
möjlighet att sälja inventarier,
gatsten etc på auktion

200

Summa

1 900

OK, effekt 150 tkr i hela
systemet. Sänkt ambitionsnivå
resande.
Försäljningsintäkt
förbrukningsmaterial SBN.
Försäljning genomförs i höst.

OK. Beslut i fall till fall.

Nämnden beslutar att inte genomföra förvaltningens förslag på åtgärder enl ovan.
Nämnden anser att underskottet på 1,9 mnkr ska hanteras genom långsiktiga
strukturella förändringar bestående av föreslagna justeringar i riktlinjerna för
Internhyra gällande framför allt hantering av elkostnaderna samt framtagande av
riktlinjer inom Måltidsenheten där hänsyn tas till kostnadsvariationer inom innevarande
år. Nämnden avser även att genomlysa möjliga organisatoriska förändringar inom
förvaltningen för att nå en budget i balans.
Utöver detta pekar nämnden på olika initiativ som ger strukturella förändringar för
kommunen som helhet som förstudie SÄBO samt översyn av fastighetsförvaltning.
Av den negativa avvikelsen på - 4 mnkr har nämnden beslutat om åtgärder på 2,1 mnkr
i mars vilka finns inarbetade i Samhällsbyggnadsnämnden helårsprognos för maj 2022.

Verksamhet

Förändring

Fastighet

Månad
genomfö
rd

Inklud
erad i
progn
os
(ja/nej
)

jan 2023

ja

2023
(tkr)

2024
(tkr)

Beskriv hur
åtgärden ska
genomföras

0

1 200

1 200

Fastighetsstrategi

2022
(tkr)

SBN

Anpassning enl
lista

maj 2022

ja

2 100

1 800

1 800

Åtgärder beslutade i
mars.

SBN

Anpassning enl
lista

juni 2022

nej

1 900

1 000

1 000

Åtgärder ej beslutade i
maj

4 000

4 000

4 000

Totalt

Av den från började negativa avvikelsen på - 4 mnkr har nämnden hittat åtgärder för
2,1 mnkr i mars. Samhällsbyggnadsnämnden har en negativ avvikelse på 1,9 mnkr som
nämnden avser att åtgärda genom långsiktiga strukturella förändringar.
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2.3 Investeringar
Investeringar är de medel som kommunfullmäktige har avsatt i Strategisk plan och
budget 2022–2024.
I april beslutade kommunstyrelsen om ombudgetering av medel utifrån
investeringsprojektens utfall år 2021.

2.3.1 Investeringar per projekt
Samhällsbyggnadsnämnden
Uppföljning av investeringsprojekt
Budget 2022
Samhällsbyggnadsnämnd
Skattefinansierad
verksamhet

Avvikelse
helår 2022

Prognos 2022

118 588

21 033

118 588

0

118 588

21 033

118 588

0

13 535

730

13 535

0

9 639

212

9 639

0

23 174

942

23 174

0

141 762

21 975

141 762

0

Vatten- och avloppsverk
Renhållningsenhet
Affärdrivande verksamhet
Totalt

Ack Utfall

Framtida bostadsområden
Projektnamn

Projek
t Nr

Framtida
bostadsområden

93099

Total
budget

Ack
Budget

9 680

Ack Utfall

9 680

3 908

Återstår

5 772

Följer
tidsplan
?

Följer
budget?

Ja

Ja

Följer
tidsplan
?

Följer
budget?

Ja

Ja

Följer
tidsplan

Följer
budget?

Planerat fastighetsunderhåll
Projektnamn

Projek
t Nr

Planerat
Fastighetsunderhål
l

93044

Total
budget

10 098

Ack
Budget

Ack Utfall

10 098

2 615

Återstår

7 483

Planerat underhåll - gata/park
Projektnamn

Projek
t Nr

Total
budget

Ack
Budget

Ack Utfall
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Återstår
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?
Planerat underhåll
- gata/park

93101

4 981

4 981

1 802

3 179

Ja

Ja

Följer
tidsplan
?

Följer
budget?

Ja

Ja

Följer
tidsplan
?

Följer
budget?

Ja

Ja

Återstå
r

Följer
tidsplan
?

Följer
budget?

Förskola Ekedalen
Projektnamn

Projek
t Nr

Förskola Ekedalen

93092

Total
budget

Ack
Budget

500

Ack Utfall

500

Återstår

21

479

Utredning pågår, finns olika förslag som diskuteras. Budgetmedel för
utredning/projektering.

Förskola Madängsholm
Projektnamn

Projek
t Nr

Förskola
Madängsholm

93096

Total
budget

Ack
Budget

4 965

Ack Utfall

4 965

Återstår

18

4 947

Affärsdrivande verk: Vatten och Avlopp
Projek
t Nr

Total
budge
t

Ack
Budget

Reservvattentäkt

95019

6 704

6 704

0

6 704

Ja

Ja

Reinvesteringar

95029

6 831

6 831

730

6 101

Ja

Ja

13 535

13 535

730

12 805

Följer
tidsplan
?

Följer
budget?

Summa

Ack
Utfall

Affärsdrivande verk: Renhållningsenhet
Projek
t Nr

Total
budge
t

Ack
Budget
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Ack
Utfall

Återstå
r
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Sluttäckn deponianl

96002

0

0

7

-7

Ja

Ja

Farligt avfall

96014

683

683

0

683

Ja

Ja

Grönt kort

96019

488

488

0

683

Ja

Ja

Planerat underhåll renhållning

96021

8 468

8 468

205

3 263

Ja

Ja

9 639

9 639

212

4 622

Summa

Slutredovisning av investeringsprojekt
Projektnamn

Projekt Nr

Slutdatum / Projektavslut

Kommentar:

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden
Proj
ekt
Nr

Ack
Utfall
2022

Budget
2022

Tilläggs
anslag
&
ombud
g

Summa
budget
2022

Progno
s 2022

Avvikel
se
Utfall/
Budget

Inventarier
Samhällsbyggnadsnämnde
n

9000
3

300

2 000

-74

1 926

1 926

0

Broar renovering

9004
9

0

0

176

176

176

0

GC-väg o trafikreglering enl.
program

9007
7

0

4 000

1 341

5 341

5 341

0

Planerat
fastighetsunderhåll

9304
4

2 615

6 500

3 598

10 098

10 098

0

Tidan, omläggning kajkant

9305
3

0

0

410

410

410

0

Förskola Rosenberg

9306
5

1 451

0

2 203

2 203

2 203

0

Byte värmekälla, Midgård

9306
9

331

0

471

471

471

0

Barnens Hus renovering

9307
7

642

0

-242

-242

-242

0

Cirkulationsplats Ringvägen

9308
2

4 642

0

2 278

2 278

2 278

0

Hyresgästanpassningar

9309
0

1 080

1 500

-677

823

823

0

Förskola Ekedalen

9309
2

21

0

500

500

500

0

Förskola Madängsholm

9309
6

18

2 500

2 465

4 965

4 965

0
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Proj
ekt
Nr

Ack
Utfall
2022

Budget
2022

Tilläggs
anslag
&
ombud
g

Summa
budget
2022

Progno
s 2022

Avvikel
se
Utfall/
Budget

Investeringar/underhåll Bruket

9309
8

1 510

1 500

762

2 262

2 262

0

Framtida bostadsområden

9309
9

3 908

5 000

4 680

9 680

9 680

0

Strategiskt markinköp

9310
0

0

2 000

0

2 000

2 000

0

Planerat underhåll gata/park

9310
1

1 802

4 000

981

4 981

4 981

0

Måltidsenhet - renovering kök

9310
3

1 995

4 000

-600

3 400

3 400

0

Förskola Fröjered

9310
4

0

2 500

0

2 500

2 500

0

Lokallösning
dagligverksamhet

9310
5

89

5 000

-35

4 965

4 965

0

Lokallösning hemtjänst

9310
6

89

10 000

0

10 000

10 000

0

Framtidens äldreomsorg

9310
7

71

5 000

0

5 000

5 000

0

Renovering badhus

9310
9

7

20 000

0

20 000

20 000

0

Renovering ishall

9311
0

443

10 000

2 852

12 852

12 852

0

Idrottshallen iordningställande

9311
1

18

3 000

0

3 000

3 000

0

Konstgräsplanen

9311
2

0

5 000

0

5 000

5 000

0

Exploatering industriområden

9311
3

2

3 000

0

3 000

3 000

0

9311
4

0

1 000

0

1 000

1 000

0

21 034

97 500

21 089

118 589

118 589

0

Gröna investeringar

Summa
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Kommunstyrelsen, 2022-06-15
Sida 1 av 3

§ 110 Beslut om uppdrag till
samhällsbyggnadsnämnden att inkomma med
ytterligare anpassningsåtgärder och andra
kompletteringar
KS 2022/159

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen beslutar att återemittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för
tydliggörande av vilka anpassningsåtgärder som är beslutade av nämnden samt uppmaning
till nämnden att inkludera anpassningsåtgärder av strukturell karaktär som säkerställer
nämndens möjligheter att ha en budget i balans över tid. Redovisning ska ske till
kommunstyrelsen senast 2022-06-24.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 11 maj 2022, § 83/2022, att:
o uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att omgående, dock senast 2022-05-20, inkomma
med:
- ytterligare anpassningsåtgärder inom nämndens verksamheter avseende år 2022 för
att nå en budget i balans för innevarande år.
- bedömning kring anpassningsåtgärdernas eventuella påverkan på nämndens mål och
kommunens strategiska mål.
- risk- och konsekvensbeskrivning.
o uppdra till kommunstyrelsens presidie att genomföra fördjupad dialog med
samhällsbyggnadsnämndens presidie om nämndens underskott och åtgärdsplaner för år
2022.
Efter inkommen redovisning av ytterligare anpassningsåtgärder är det upp till kommunstyrelsen att
bedöma om ärendet kan avslutas eller om kommunstyrelsen behöver vidta ytterligare åtgärder
inom ramen för sin uppsiktsplikt.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med
månadsrapport avseende januari-april 2022. I rapporten föreslås anpassningsåtgärder av
samhällsbyggnadsförvaltningen som tar samhällsbyggnadsnämnden till en budget i balans för år
2022. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade, § 66/2022, att godkänna upprättad månadsrapport och
att överlämna den till kommunstyrelsen samt att föreslå kommunstyrelsen besluta att tillskjuta 3
miljoner kronor till samhällsbyggnadsnämnden för den del av nämndens underskott som rör
kostnader inom internhyres- och måltidsverksamheten till följd av oförutsedda omvärldsfaktorer.
Kommunledningsförvaltningen kan inte bedöma vilka, eller om några, åtgärder är beslutade av
nämnden på grund av beslutsformuleringen. Den andra beslutsformuleringen från
samhällsbyggnadsnämnden om att begära medel bedöms vara det underskott som kvarstår att
hantera för nämnden. Därmed konstaterar kommunledningsförvaltningen att

Ordförandes signatur
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Justerares signatur
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samhällsbyggnadsnämnden inte har beslutat om åtgärder som tar nämnden till en budget i balans
för år 2022.
Anpassningsåtgärderna har kortfattade risk- och konsekvensbeskrivningar och
samhällsbyggnadsnämnden bedömer själv att vissa åtgärder har direkt påverkan på nämndens och
kommunens måluppfyllnad. Kommunledningsförvaltningen kan utifrån nämndens egen bedömning
av påverkan konstatera att de föreslagna åtgärderna påverkar kommunens strategiska mål.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att samhällsbyggnadsnämndens beslut om att be
kommunstyrelsen tillskjuta medel inte är förenligt med kommunens beslutade
ekonomistyrprinciper. Endast kommunfullmäktige kan besluta om att omdisponera medel mellan
nämnder vilket ska ske i mycket specifika fall. Kommunledningsförvaltningen bedömer att detta
ska ske först när nämndens egna förslag till anpassningsåtgärder är uttömda. Kommunfullmäktige
har inte beslutat om att omdisponerat medel mellan nämnder tidigare.
En dialog mellan kommunstyrelsens presidie och samhällsbyggnadsnämndens presidie har ägt rum.
Ytterligare ett dialogmöte är inplanerat och vid det mötet kommer även tjänstepersoner närvara.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att ärendet inte kan avslutas än då det inte framgår vilka
anpassningsåtgärder som är beslutade och då samhällsbyggnadsnämnden inte har en budget i
balans.

Förslag till beslut
-

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att återemittera ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden för tydliggörande av vilka anpassningsåtgärder som är beslutade
av nämnden samt uppmaning till nämnden att inkludera anpassningsåtgärder av strukturell
karaktär som säkerställer nämndens möjligheter att ha en budget i balans över tid.
Redovisning ska ske till kommunstyrelsen senast 2022-06-24.

Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att inkomma med
ytterligare anpassningsåtgärder och andra kompletteringar”, ekonomichef Louise Holmvik,
2022-05-25.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 66/2022 ”Beslut om månadsrapport för
samhällsbyggnadsnämnden avseende januari – april år 2022”, 2022-05-19.
Tjänsteskrivelse ”Beslut om månadsrapport för samhällsbyggnadsnämnden avseende
januari – april år 2022”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2022-05-11.
Kommunstyrelsens beslut § 83/2022 ”Beslut om uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att
inkomma med ytterligare anpassningsåtgärder och andra kompletteringar”, 2022-05-11.
Kommunstyrelsens beslut § 57/2022 ”Beslut om månadsrapport för Tidaholms kommun
avseende januari – februari år 2022”, 2022-04-06.

Reservation
Ambjörn Lennartsson reserverar sig mot beslutet.
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§ 83 Beslut om uppdrag till
samhällsbyggnadsnämnden att inkomma med
ytterligare anpassningsåtgärder och andra
kompletteringar
KS 2022/159

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen beslutar att:
o uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att omgående, dock senast 2022-05-20,
inkomma med:
- ytterligare anpassningsåtgärder inom nämndens verksamheter avseende år
2022 för att nå en budget i balans för innevarande år
- bedömning kring anpassningsåtgärdernas eventuella påverkan på
nämndens mål och kommunens strategiska mål
- risk- och konsekvensbeskrivning
o uppdra till kommunstyrelsens presidie att genomföra fördjupad dialog med
samhällsbyggnadsnämndens presidie om nämndens underskott och åtgärdsplaner
för år 2022.

Sammanfattning av ärendet
När kommunstyrelsen hanterade månadsrapport för Tidaholms kommun på sitt sammanträde
2022-04-06 konstaterade kommunstyrelsen att samhällsbyggnadsnämnden prognostiserade ett
underskott på 4 miljoner kronor för år 2022. Nämnden hade inte tagit fram någon åtgärdsplan för
att komma i balans.
Kommunstyrelsen beslutade, § 57/2022, att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att omgående
inkomma med anpassningsåtgärder inom nämndens verksamheter avseende år 2022 för att nå en
budget i balans för innevarande år, dock senast 2022-05-02.
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat, § 58/2022, att anta en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen täcker
dock inte hela det prognostiserade underskottet. Efter beslutad åtgärdsplan visar
samhällsbyggnadsnämndens helårsprognos på ett underskott mot budget motsvarande 1,9
miljoner kronor. Kommunledningsförvaltningen konstaterar därmed att åtgärderna inte är
tillräckliga för att nå en budget i balans för året.
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över att de av fullmäktige fastställda målen för verksamheten
och ekonomin efterlevs. Varje nämnd ska genomföra resultat- och måluppföljning.
Kommunens ekonomistyrprinciper anger att ”Nämnden ansvarar för att beslutade mål och
åtaganden uppnås inom tilldelat budgetram. Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den
budget som kommunfullmäktige har fastställt. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och
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oförutsedda utgifter ansvarar nämnden för genom omprioriteringar och omfördelningar inom
tilldelad budget.”
Kommunledningsförvaltningen anser att kommunstyrelsen, i och med sin uppsiktsplikt, bör
säkerställa att åtgärderna som samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram är förenliga med beslutade
ekonomistyrprinciper. Förvaltningen konstaterar att samhällsbyggnadsnämnden inte har
presenterat risk- och konsekvensbeskrivning eller beskrivning av eventuell påverkan på nämndens
mål och kommunens strategiska mål avseende år 2022 för förslagen i den framtagna åtgärdsplanen.
Detta gör att det är svårt för kommunstyrelsen att göra en sådan bedömning. Förvaltningen
föreslår därför att kommunstyrelsen, förutom att begära in ytterligare anpassningsåtgärder för att
täcka upp för de 1,9 miljoner kronor som den första åtgärdsplanen inte täckte, även ska begära in
ytterligare kompletteringar från nämnden.
Förvaltningen föreslår också, som ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt, att kommunstyrelsens
presidie omgående inleder en fördjupad dialog med samhällsbyggnadsnämndens presidie kring
underskott och åtgärdsplaner för år 2022. Förvaltningen rekommenderar att dialogen kring
hantering av underskott har ett långsiktigt perspektiv samt att den inkluderar analys av eventuella
åtgärders påverkan dels på nämndens mål men också på kommunens strategiska mål.
Efter inkommen redovisning av ytterligare anpassningsåtgärder är det upp till kommunstyrelsen att
bedöma om ärendet kan avslutas eller om kommunstyrelsen behöver vidta ytterligare åtgärder
inom ramen för sin uppsiktsplikt.

Förslag till beslut
-

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att:
o uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att omgående, dock senast 2022-05-20,
inkomma med:
- ytterligare anpassningsåtgärder inom nämndens verksamheter avseende år
2022 för att nå en budget i balans för innevarande år
- bedömning kring anpassningsåtgärdernas eventuella påverkan på
nämndens mål och kommunens strategiska mål
- risk- och konsekvensbeskrivning
o uppdra till kommunstyrelsens presidie att genomföra fördjupad dialog med
samhällsbyggnadsnämndens presidie om nämndens underskott och åtgärdsplaner
för år 2022.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse ”Anpassningsåtgärder samhällsbyggnadsnämnden”, ekonomichef Louise
Holmvik, 2022-04-27.
Kommunstyrelsens beslut § 57/2022 ”Beslut om månadsrapport för Tidaholms kommun
avseende januari – februari år 2022”, 2022-04-06.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 58/2022 ”Beslut om helårsprognos för
samhällsbyggnadsnämnden avseende januari – mars år 2022”, 2022-04-21.
Rapport ”Helårsprognos för samhällsbyggnadsnämnden avseende mars månad år 2022”,
mars 2022.
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§ 66 Beslut om månadsrapport för
samhällsbyggnadsnämnden avseende januari – april
år 2022
SBN 2022/126

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
•

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
o godkänna upprättad månadsrapport samt att överlämna den till kommunstyrelsen,
o föreslå kommunstyrelsen besluta att tillskjuta 3 miljoner kronor till
samhällsbyggnadsnämnden för den delen av nämndens underskott som rör
kostnader inom internhyres- och måltidsverksamheten till följd av oförutsedda
omvärldsfaktorer.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har upprättat en månadsrapport för samhällsbyggnadsnämnden avseende januari –
april år 2022, med tillhörande förslag på anpassningsåtgärder för att nå prognosticerad budget i
balans.
I dialog mellan samhällsbyggnadsnämndens presidium och kommunstyrelsens presidium, i enlighet
med kommunstyrelsens beslut § 83/2022, har framkommit möjligheten för
samhällsbyggnadsnämnden möjligheten att begära tillskjutande av medel för den delen av
underskottet som rör kostnader inom internhyres- och måltidsverksamheten som har uppstått till
följd av oförutsedda omvärldsfaktorer vad gäller el-, bränsle- och livsmedelspriser.

Förslag till beslut
-

-

Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att:
o godkänna upprättad månadsrapport samt att överlämna den till kommunstyrelsen,
o anta upprättad åtgärdsplan samt att uppdra till förvaltningen att verkställa den.
Ordföranden föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att:
o godkänna upprättad månadsrapport samt att överlämna den till kommunstyrelsen,
o föreslå kommunstyrelsen besluta att tillskjuta 3 miljoner kronor till
samhällsbyggnadsnämnden för den delen av nämndens underskott som rör
kostnader inom internhyres- och måltidsverksamheten som uppstått till följd av
oförutsedda omvärldsfaktorer.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, ställer förslagen mot varandra och
finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.

Beslutsunderlag
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Tjänsteskrivelse ”Beslut om månadsrapport för samhällsbyggnadsnämnden avseende
januari – april år 2022”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2022-05-11.
Månadsrapport för samhällsbyggnadsnämnden avseende januari – februari år 2022,
2022-05-19.
Kommunstyrelsens beslut § 83/2022 ”Beslut om uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att
inkomma med ytterligare anpassningsåtgärder och andra kompletteringar”, 2022-05-11.

Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur

82

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnd, 2022-04-21
Sida 1 av 2

§ 58 Beslut om uppföljning av helårsprognos för
samhällsbyggnadsnämnden avseende mars månad
år 2022
SBN 2022/126

Samhällsbyggnadsnämnds beslut
•

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
o godkänna upprättad helårsprognos samt att överlämna den till kommunstyrelsen,
o anta upprättad åtgärdsplan samt att uppdra till förvaltningen att verkställa den.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har upprättat en helårsprognos för samhällsbyggnadsnämnden avseende mars år
2022.
I enlighet med samhällsbyggnadsnämndens beslut § 39/2022 har förvaltningen även upprättat ett
tillhörande förslag på anpassningsåtgärder, med kommentarer och synpunkter från nämndens
arbetsutskott.

Förslag till beslut
-

Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att:
o godkänna upprättad helårsprognos samt att överlämna den till kommunstyrelsen,
o anta upprättad åtgärdsplan samt att uppdra till förvaltningen att verkställa den.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppföljning av helårsprognos för samhällsbyggnadsnämnden
avseende mars månad år 2022”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2022-04-13.
Helårsprognos för samhällsbyggnadsnämnden avseende mars månad år 2022, 2022-04-21.

Protokollsanteckning
Roger Lundvold (KD) lämnar följande protokollsanteckning: ”Samhällsbyggnadsnämnden har bl.a.
ansvar för drift av kommunens fastigheter och måltider. Pga. omvärldsfaktorer har priserna för el,
bränsle och livsmedel ökat mer än budgeterat och ger följande prognoserade avvikelser 2022:
fastigheter -1,0 mkr, trafikbelysning -0,5 mkr, trafikresor 0,5 mkr, måltider -1,0 mkr.
Samhällsbyggnadsnämnden kan inom ramen för interna överenskommelser för verksamheternas
fastigheter och måltider inte öka debiteringen motsvarande vilket innebär negative avvikelser för
Samhällsbyggnadsnämnden som utförande nämnd. Jag välkomnar en helhetssyn inom kommunen
vid hantering av avvikelser där utförande nämnd belastas av kostnadsökningar pga.
omvärldsfaktorer som ligger utanför kommunens rådighet. Ska avvikelser som detta hanteras inom
uppdraget för den verksamheten nämnden har uppdraget att utföra (måltider och fastigheter) eller
ska utförande nämnd (även) dra ner på andra.”
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§ 86 Beslut om förstudie för investeringsprojekt
långsiktig lokalplanering för särskilt boende
KS 2022/228

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:
o godkänna upprättad förstudierapport och uppdra till samhällsbyggnadsnämnden
att tillsammans med social- och omvårdnadsnämnden projektera alternativet som
benämns 2b.
o uppdra till social- och omvårdnadsnämnden att tillsammans med
samhällsbyggnadsnämnden besluta att godkänna projekteringen senast 1 mars
2023.

Sammanfattning av ärendet
Social- och omvårdnadsnämnden beslutade 2021-11-23, SON § 102/2021, att starta en förstudie
om Solviks äldreboende med anledning av att äldreboendet har fått ett föreläggande efter senaste
brandskyddstillsynen. Boendet saknar vattensprinklers och varje avdelning måste byggas om för att
skapa fler och mindre brandceller.
Social- och omvårdnadsnämnden har även gett social- och omvårdnadsförvaltningen ett uppdrag
att utreda en långsiktig lokalplanering för kommunens särskilda boenden (SÄBO) samt införande
av demensboende. En förutsättning är att Lindängen förbereds för att öppna som SÄBO igen,
enligt beslut 2022-03-22 (SON § 2022/25)
Kommunfullmäktige beslutade i strategisk plan och budget 2023-2025 att avsätta 150 miljoner
kronor under åren 2023-2024 för investering i renoveringar avseende äldreomsorgens särskilda
boenden (KF § 75/2022).
Social- och omvårdnadsnämnden har som beställarnämnd tagit fram och beslutat om att godkänna
en förstudierapport Solvik äldreboende och långsiktig lokalplanering för SÄBO (SON § 2022/72).
Social- och omvårdnadsnämnden har överlämnat rapporten till kommunstyrelsen för vidare
hantering enligt investeringsprocessen.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att förstudien innehåller de delar som förväntas av en
förstudie.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar vidare att:
•
•
•

Förstudierapporten behandlar en komplex fråga som har påverkan på andra verksamheter
som bör ske i flera steg.
Deltagandet i förstudien har inkluderat extern kompetens, fackliga representanter samt
sakkunniga tjänstepersoner.
Rapporten som social- och omvårdnadsförvaltningen har beskrivit inkluderar 3 olika
huvudspår av ombyggnationer/nybyggnationer som löser brandföreläggandet. De varianter
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•
•
•

och kombinationslösningar som har undersökts medför olika nivåer av
samordningseffekter och påverkan på andra verksamheter. Respektive huvudspår finns
beskrivet med kvalitativa fördelar och nackdelar. De samordningsvinster och tillfällig
överkapacitet som finns på respektive spår finns inte beräknade, vilket försvårar att fullt ut
jämföra den sammantagna ekonomiska effekten.
Det finns avgränsningar i förstudien som är noterade.
Konsekvensen av att inte genomföra renoveringsåtgärder finns beskrivet i
förstudierapporten.
Beskrivning av tidplan för genomförande saknas men det finns beskrivning av när åtgärder
avseende brandskyddet måste vara åtgärdat.

Kommunledningsförvaltningen har tagit del av den beslutade förstudien och underliggande
rapporter, varpå en samlad bedömning är gjord på:
•
•
•
•
•

social- och omvårdnadsnämndens beslut,
social- och omvårdnadsförvaltningens rekommendation till inriktning, arbetsmiljö och
fackliga representanters bedömningar
kvalitativa och ekonomiska nyttor,
driftskostnader och investering
uppfyllnad av kommunens strategiska målområden

Nämndens beslut
Kommunledningsförvaltningen kan inte bedöma om beslutet från social- och omvårdnadsnämnden
innebär att både alternativ 2a och 2b ska projekteras. I utredningen berörs demensboende som
ett pågående uppdrag samt nämndens avsikt att tillgodose en långsiktig lokalplanering av SÄBO.
Kommunledningsförvaltningens bedömning av beslutsformuleringen är att det saknas en
sammantagen och samlad inriktning för den långsiktiga lokalplaneringen för SÄBO. Beslutet
omfattar en projektering av ombyggnation av Solvik.
Förvaltningens rekommendation
Kommunledningsförvaltningen bedömer att social- och omvårdnadsförvaltningens
rekommendation speglar en samlad bedömning av de olika aspekterna som beaktats och utretts i
förstudien. Ekonomiskt är rekommendationen driftmässigt mest fördelaktigt på lång sikt för
nämnden. Kommunledningsförvaltningen kan inte med befintligt underlag och utan konkreta
lösningsförslag för övriga berörda verksamheter bedöma om det skulle innebära positiva eller
negativa ekonomiska effekter som konsekvens av social- och omvårdnadsförvaltningens
rekommenderade lösning.
Kvalitativa och ekonomiska nyttor
Respektive huvudspår finns beskrivet med kvalitativa fördelar och nackdelar. De
samordningsvinster och tillfälliga överkapaciteter som finns på respektive spår finns inte
beräknade, vilket försvårar att fullt ut jämföra den sammantagna ekonomiska effekten.
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Med större enheter och samordning finns kvalitativa, ekonomiska och miljömässiga nyttor där en,
få eller färre enheter ger större effekt:
-

-

-

Personalförsörjning; få eller färre enheter ger bättre förutsättningar att säkerställa
bemanning och kompetensförsörjning.
Matförsörjning; med ett centraliserat tillagningskök samt en samlokalisering av samtliga
SÄBO ges ökad kvalitativ nytta med likvärdig matkvalitet och färre mattransporter vilket
medför minskad miljöpåverkan.
Samlokalisering av äldreomsorgens övriga verksamheter; minskad restid som antingen kan
läggas på omsorg/vård eller effektivisering (sjuksköterskor, aktiviteter, hemvård,
hemsjukvård, arbetsterapeuter).
Ändamålsenliga lokaler; vid nybyggnation finns större möjlighet/flexibilitet till effektiva,
moderna verksamhetslokaler med god arbetsmiljö.

Driftskostnader
Förstudierapporten beskriver social- och omvårdnadsnämndens årliga driftskostnad (inklusive
kapitalkostnader) per boendeplats när full effekt och genomförandet är klart, för respektive
huvudspår. Kommunledningsförvaltningen bedömer att en sådan uppskattning av driftskostnaden
är en rimlig nivå för en förstudie och underlag för ett inriktningsbeslut. Om förstudien godkänns
behöver projekteringen inkludera beräkning av de årliga driftskostnaderna fram till färdigställandet
för respektive år. Detta för att kunna säkerställa beredskap för tillfälliga kostnadsavvikelser och att
den tilldelade årliga budgetramen hålls.
Investering
I Strategisk plan och budget 2023-2025 som antogs av kommunfullmäktige 2022-06-27 inkluderas
150 miljoner kronor avseende detta projekt, vilket har stor påverkan på kommunens lånebehov
och totala investeringsbudget 2023-2025.
Strategiska målområden
Kommunledningsförvaltningen bedömer att alternativ 3b är strategiskt mest i linje med
kommunens strategiska mål om god ekonomi. Det vill säga att kontinuerligt effektivisera
lokalutnyttjandet, samt att aktivt avyttra fastigheter som ägs av kommunen där egen verksamhet ej
bedrivs.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att det finns en stor komplexitet, vilket kräver uthållighet,
långsiktighet och samordning i planeringen med andra verksamheter för att uppnå den målbild och
de effekter som beskrivs. De beskrivna effekterna bedöms vara i linje med Strategisk plan och
budget ”I Tidaholms kommun är den ekonomiska planeringen långsiktig och strategisk”.
Newsec påpekar i rapporten vid eventuella försäljningar att en paketering är viktig för att erbjuda
näringslivet attraktiva samhällsfastigheter, vilket också medför ett utökat utbud av varierat boende.
Båda aspekter ligger i linje med kommunens uttalade strategier om Ett starkt och växande
näringsliv och Attraktiv kommun.
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Rekommendationer
Kommunledningsförvaltningens samlade bedömning och rekommendation utifrån ovan utredning
är att föreslå en projektering av alternativ 3b, samt att i projekteringen nogsamt identifiera de
”kringeffekter” som projekteringen identifierar. Därför rekommenderas att projektgruppens
inkluderar samtliga berörda förvaltningar i kommunen.
Investeringsmedlen bör revideras och det bör avsättas 200 miljoner kronor för projektet, det vill
säga en ökning med 50 miljoner kronor. Den sammantagna investeringsbudgeten för åren 20232024 bör omprioriteras för att inrymma den ökade investeringsbudgeten och/eller
konsekvensbeskriva vad den totala ökningen medför i ökade räntekostnader.
Kommunledningsförvaltningen betonar vikten av en projektorganisation som fångar upp och
signalerar eventuell påverkan på andra verksamheter som behöver utredas och hanteras. I
driftsbudgeten för år 2023 och år 2024 finns 1 miljon kronor avsatt för respektive år för en
verksamhetsprojektledare som bör ha i uppdrag att hantera ovanstående.

Förslag till beslut
-

-

-

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:
o godkänna upprättad förstudierapport och uppdra till samhällsbyggnadsnämnden
att tillsammans med social- och omvårdnadsnämnden projektera alternativet som
benämns 3b.
o uppdra till social- och omvårdnadsnämnden att tillsammans med
samhällsbyggnadsnämnden besluta att godkänna projekteringen senast 1 mars
2023.
o revidera investeringsmedlen som finns avsatt i budgeten till 200 miljoner kronor.
Johan Liljegrahn (M) föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:
o godkänna upprättad förstudierapport och uppdra till samhällsbyggnadsnämnden
att tillsammans med social- och omvårdnadsnämnden projektera alternativet som
benämns 2b.
o uppdra till social- och omvårdnadsnämnden att tillsammans med
samhällsbyggnadsnämnden besluta att godkänna projekteringen senast 1 mars
2023.
Anna-Karin Skatt (S) föreslår arbetsutskottet besluta att återremittera ärendet till socialoch omvårdnadsnämnden för komplettering av förstudien med följande alternativ:
- Alternativ 1: Nybyggnation Solvik och nybyggnation Hellidshemmet, med sammanlagt
140 platser. Lindängen och Midgård används inte som särskilt boende.
- Alternativ 2: Nybyggnation Solvik och om- och tillbyggnation Hellidshemmet, med
sammanlagt 140 platser. Lindängen och Midgård används inte som särskilt boende.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag, förvaltningens och Liljegrahns förslag till beslut
och Skatts förslag om återremiss.
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Ordföranden ställer först Skatts förslag om återremiss under proposition och finner att
arbetsutskottet beslutar att avslå detta.
Ordföranden ställer sedan förvaltningens och Liljegrahns förslag mot varandra och finner att
arbetsutskottet beslutar att bifalla Liljegrahns förslag.

Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse ”Beslut om förstudie Solvik äldreboende och långsiktig lokalplanering för
SÄBO”, ekonomichef Louise Holmvik, 2022-07-06.
Kommunfullmäktiges beslut § 75/2022 ”Beslut om strategisk plan och budget för år 20232025”, 2022-06-27.
Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 72/2022 ”Beslut om inriktning för Solviks
äldreboende och långsiktig lokalplanering för SÄBO”, 2022-06-21
Rapport ”Förstudierapport – Solvik äldreboende och långsiktig lokalplanering för SÄBO”,
2022-06-22
Rapport ”Newsec – Marknadsanalys Tidaholm 2022-04-26”, 2022-04-26

Reservation
Anna-Karin Skatt (S) och Hajrudin Abdihodzic (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.
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Tjänsteskrivelse
Ärendenummer: KS 2022/228
2022-07-06
Handläggare: Louise Holmvik, ekonomichef

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Beslut om förstudie Solvik
äldreboende och långsiktig lokalplanering för SÄBO
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
-

-

godkänna upprättad förstudierapport och uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att
tillsammans med social- och omvårdnadsnämnden projektera alternativet som benämns
3b
uppdra till social- och omvårdnadsnämnden att tillsammans med
samhällsbyggnadsnämnden besluta om att godkänna projekteringen senast 1 mars 2023
revidera investeringsmedlen som finns avsatt i budgeten till 200 miljoner kronor

Ärendet
Social- och omvårdnadsnämnden beslutade 2021-11-23, SON § 102/2021, att starta en förstudie
på Solvik äldreboende med anledning av att äldreboendet har fått ett föreläggande efter senaste
brandskyddstillsynen. Boendet saknar vattensprinklers och varje avdelning måste byggas om för att
skapa fler och mindre brandceller.
Social- och omvårdnadsnämnden har även gett social- och omvårdnadsförvaltningen ett uppdrag
att utreda en långsiktig lokalplanering för kommunens särskilda boenden (SÄBO) samt införande
av demensboende. En förutsättning är att Lindängen förbereds för att öppna som SÄBO igen,
enligt beslut 2022-03-22 (SON § 2022/25)
Kommunfullmäktige beslutade i strategisk plan och budget 2023-2025 att avsätta 150 miljoner
kronor (under 2023-2024) för investering i renoveringar avseende äldreomsorgens särskilda
boenden (KF § 75/2022).
Social- och omvårdnadsnämnden har som beställarnämnd tagit fram och beslutat om att godkänna
en förstudierapport Solvik äldreboende och långsiktig lokalplanering för SÄBO (SON § 2022/72).
Social- och omvårdnadsnämnden har överlämnat rapporten till kommunstyrelsen för vidare
hantering enligt investeringsprocessen.

Utredning
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att förstudien innehåller de delar som förväntas av
en förstudie och hänvisar till innehållet i förstudien. Investeringsmedel finns avsatta i
investeringsbudgeten för 2023-2024 och uppgår till 150 miljoner kronor.
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Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att:
•
•
•

•
•
•

Förstudierapporten behandlar en komplex fråga som har påverkan på andra verksamheter
som bör ske i flera steg.
Deltagandet i förstudien har inkluderat extern kompetens, fackliga representanter samt
sakkunniga tjänstepersoner.
Rapporten som social- och omvårdnadsförvaltningen har beskrivit inkluderar 3 olika
huvudspår av ombyggnationer/nybyggnationer som löser brandföreläggandet. De varianter
och kombinationslösningar som har undersökts medför olika nivåer av
samordningseffekter och påverkan på andra verksamheter. Respektive huvudspår finns
beskrivet med kvalitativa fördelar och nackdelar. De samordningsvinster och tillfällig
överkapacitet som finns på respektive spår finns inte beräknade, vilket försvårar att fullt ut
jämföra den sammantagna ekonomiska effekten.
Det finns även avgränsningar i förstudien som är noterade.
Konsekvensen av att inte genomföra renoveringsåtgärder finns beskrivet i
förstudierapporten.
Beskrivning av tidplan för genomförande saknas men det finns beskrivning av när åtgärder
avseende brandskyddet måste vara åtgärdat.

Kommunledningsförvaltningen har tagit del av den beslutade förstudien och underliggande
rapporter, varpå en samlad bedömning är gjord på
•
•
•
•
•

nämndens beslut,
förvaltningens rekommendation till inriktning, arbetsmiljö och fackliga representanters
bedömningar
kvalitativa och ekonomiska nyttor,
driftskostnader och investering
uppfyllnad av kommunens strategiska målområden

Nämndens beslut
Kommunledningsförvaltningen kan inte bedöma om beslutet från social- och omvårdnadsnämnden
innebär att både alternativ 2a och 2b skall projekteras. I utredningen berörs demensboende som
ett pågående uppdrag samt nämndens avsikt att tillgodose en långsiktig lokalplanering av SÄBO.
Kommunledningsförvaltningens bedömning av beslutsformuleringen är att det saknas en
sammantagen och samlad inriktning för långsiktiga lokalplaneringen för SÄBO. Beslutet omfattar
en projektering av ombyggnation av Solvik.
Förvaltningens rekommendation
Kommunledningsförvaltningen bedömer att social- och omvårdnadsförvaltningens
rekommendation speglar en samlad bedömning av de olika aspekterna som beaktats och utretts i
förstudien. Ekonomiskt så är rekommendationen driftsmässigt mest fördelaktigt på lång sikt för
nämnden. Kommunledningsförvaltningen kan inte med befintligt underlag och utan konkreta
lösningsförslag för övriga berörda verksamheter bedöma om det skulle innebära positiva eller
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negativa ekonomiska effekter som konsekvens av social- och omvårdnadsförvaltningens
rekommenderade lösning.
Kvalitativa och ekonomiska nyttor
Respektive huvudspår finns beskrivet med kvalitativa fördelar och nackdelar. De
samordningsvinster och tillfälliga överkapaciteter som finns på respektive spår finns inte
beräknade, vilket försvårar att fullt ut jämföra den sammantagna ekonomiska effekten.
Med större enheter och samordning så finns kvalitativa, ekonomiska och miljömässiga nyttor, där
en, få eller färre enheter ger större effekt.
-

-

-

Personalförsörjning; få eller färre enheter ger bättre förutsättningar att säkerställa
bemanning och kompetensförsörjning
Matförsörjning; med ett centraliserat tillagningskök samt en samlokalisering av samtliga
SÄBO ger ökad kvalitativ nytta med likvärdig matkvalitet och färre mattransporter vilket
medför minskad miljöpåverkan.
Samlokalisering av äldreomsorgens övriga verksamheter; minskad restid som kan antingen
läggas på omsorg/vård eller effektiviseras (sjuksköterskor, aktiviteter, hemvård,
hemsjukvård, arbetsterapeuter)
Ändamålsenliga lokaler; vid nybyggnation så finns större möjlighet/flexibilitet till effektiva,
moderna verksamhetslokaler med god arbetsmiljö.

Driftskostnader
Förstudierapporten beskriver social- och omvårdnadsnämndens årliga driftskostnad (inklusive
kapitalkostnader) per boendeplats när full effekt och genomförandet är klart, för respektive
huvudspår. Kommunledningsförvaltningen bedömer att en sådan uppskattning av driftskostnaden
är en rimlig nivå för en förstudie och underlag för ett inriktningsbeslut. Om förstudien godkänns
så behöver projekteringen inkludera beräkning av de årliga driftskostnaderna fram till
färdigställandet för respektive år. Detta för att kunna säkerställa beredskap för tillfälliga
kostnadsavvikelser och att den tilldelade årliga budgetramen hålls.
Investering
I Strategisk plan och budget 2023-2025 som antogs av kommunfullmäktige den 2022-06-27 så
inkluderas 150 miljoner kronor avseende detta projekt, vilket har stor påverkan på kommunens
lånebehov och totala investeringsbudget 2023-2025.
Strategiska målområden
Kommunledningsförvaltningen bedömer att alternativet 3b är strategiskt mest i linje med
kommunens strategiska mål om god ekonomi. Det vill säga att kontinuerligt effektivisera
lokalutnyttjandet, samt att aktivt avyttra fastigheter som ägs av kommunen där egen verksamhet ej
bedrivs.
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Kommunledningsförvaltningen bedömer att det finns en stor komplexitet, vilket kräver uthållighet,
långsiktighet och samordning i planeringen med andra verksamheter för att uppnå den målbild och
effekter som beskrivs. De beskrivna effekterna bedöms vara i linje med Strategisk plan och budget
”I Tidaholms kommun är den ekonomiska planeringen långsiktig och strategisk”.
Newsec påpekar i rapporten vid eventuella försäljningar att en paketering är viktig för att erbjuda
näringslivet attraktiva samhällsfastigheter, vilket också medför ett utökat utbud av varierat boende.
Båda aspekter ligger i linje med kommunens uttalade strategier om Ett starkt och växande
näringsliv och Attraktiv kommun.
Rekommendationer
Kommunledningsförvaltningens samlade bedömning och rekommendation utifrån ovan utredning
är att föreslå en projektering av alternativet 3b, samt att i projekteringen nogsamt identifiera de
”kringeffekter” som projekteringen identifierar så rekommenderas att projektgruppens inkluderar
samtliga berörda förvaltningar i kommunen.
Investeringsmedlen bör revideras och avsätta 200 miljoner för projektet, det vill säga en ökning
med 50 miljoner kronor. Den sammantagna investeringsbudgeten för 2023-2024 bör
omprioriteras för att inrymma den ökade investeringsbudgeten och/eller konsekvensbeskriva vad
den totala ökningen medför i ökade räntekostnader.
Kommunledningsförvaltningen betonar vikten av en projektorganisation som fångar upp och
signalerar eventuell påverkan på andra verksamheter som behöver utredas och hanteras. I
driftsbudgeten för 2023 och 2024 finns 1 miljon kronor avsatt för respektive år för en
verksamhetsprojektledare, som bör ha i uppdrag att hantera ovanstående.

Barnrättsbedömning
Barnrättsbedömningen sker i verksamhetsnämnden.

Beslutsunderlag





Kommunfullmäktiges beslut §75/2022 ”Beslut om strategisk plan och budget för år 20232025”, 2022-06-27.
Social- och omvårdnadsnämndens beslut §72/2022 ”Beslut om inriktning för Solviks
äldreboende och långsiktig lokalplanering för SÄBO”, 2022-06-21
Rapport ”Förstudierapport – Solvik äldreboende och långsiktig lokalplanering för SÄBO”,
2022-06-22
Rapport ”Newsec – Marknadsanalys Tidaholm 2022-04-26”, 2022-04-26

Sändlista
Social- och omvårdnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se
0502-60 60 00
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Social- och omvårdnadsnämnden, 2022-06-21
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§ 72 Beslut om inriktning för Solviks äldreboende
och långsiktig lokalplanering för SÄBO
SON 2022/101

Social- och omvårdnadsnämndens beslut
•

Nämnden beslutar att:
o godkänna upprättad förstudie Solvik äldreboende och långsiktig lokalplanering för
SÄBO,
o överlämna den till kommunstyrelsen för vidare hantering enligt
investeringsprocessen,
o föreslå kommunfullmäktige besluta att projektering ska genomföras om
ombyggnation av Solvik.
o en projektledare tillsätts

Sammanfattning av ärendet
Social- och omvårdnadsnämndens beslutade 2021-11-23, §2021/102-SON, att starta en förstudie
på Solvik äldreboende med anledning av att äldreboendet har fått ett föreläggande efter senaste
brandskyddstillsynen. Boendet saknar vattensprinklers och varje avdelning måste byggas om för att
skapa fler och mindre brandceller. Social- och omvårdnadsnämnden har även gett social- och
omvårdnadsförvaltningen ett uppdrag att utreda en långsiktig lokalplanering för kommunens
särskilda boenden (SÄBO) samt införande av demensboende. En förutsättning är att Lindängen
förbereds för att öppna som SÄBO igen, enligt beslut 2022-03-22 (§2022/25-SON)
Social- och omvårdnadsförvaltningen samt samhällsbyggnadsförvaltningen rekommenderar att gå
vidare med scenario 3b och starta en projektering för det scenariot. I projekteringen skall en
förprojektering göras för att vidare utreda alternativ av scenariot. Utifrån de olika scenarierna är
det ett nybyggnadscenario som får fler fördelar ur många perspektiv utan att ge dyrare
driftskostnader än de scenarierna med lägre investeringskostnader. Scenario 3b innebär 143
boendeplatser fördelat på 15 avdelningar. Detta alternativ är den mest kostnadseffektiva lösningen
då den budgeterade driftskostnaden beräknas till totalt 90 miljoner kronor och driftskostnad per
plats blir 632 000 kronor.

Förslag till beslut
-

Förvaltningen föreslår nämnden besluta att:
o godkänna upprättad förstudie Solvik äldreboende och långsiktig lokalplanering för
SÄBO,
o överlämna den till kommunstyrelsen för vidare hantering enligt
investeringsprocessen,
o föreslå kommunfullmäktige besluta att projektering ska genomföras i enlighet med
scenario 3b i förstudien.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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-

Ordförande föreslår nämnden besluta att:
o godkänna upprättad förstudie Solvik äldreboende och långsiktig lokalplanering för
SÄBO,
o överlämna den till kommunstyrelsen för vidare hantering enligt
investeringsprocessen,
o föreslå kommunfullmäktige besluta att projektering ska genomföras om
ombyggnation av Solvik.
o en projektledare tillsätts
- Anna Zöögling (S) föreslår nämnden besluta:
o om ett inriktningsbeslut med nybyggnation på Solvik
o att förstudien kompletteras med ett alternativ utan Lindängen och Midgård som
SÄBO
o att en projektledare tillsätts så snart det är möjligt
Motivering: Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anser att det bästa för Tidaholms kommun är
nybyggnation. Vid nybyggnation får vi lägre driftskostnader och ett boende som är bättre
anpassade för dagens verksamhet och för att möta framtidens äldreomsorg till exempel lokaler
anpassade för demensboende. Tidaholms kommun har inte investerat i ett nytt äldreboende sedan
1980 talet och en nybyggnation på Solvik skulle även möjliggöra en bättre arbetsmiljö för
personalen och på så sätt stärka Tidaholms kommun som arbetsgivare. Vi ser också behovet av
fler investeringar inom äldrevården framåt och då med inriktning på Hellidens område
Vi ser också behov av ett trygghetsboende, gärna i anslutning till Solvik och med vårt kommunala
bostadsbolag som ägare.
Midgård och Lindängen avvecklas som SÄBO och utreds för att se hur de kan nyttjas på bästa sätt
till annan kommunal verksamhet. Inom vår nämnds verksamhet är vi i behov av lokaler för
hemvårdens personal och lokaler för att kunna samordna dagligverksamhet vilket vi vill se utrett
om det kan lokaliseras till Midgård. Där finns också centralköket som servar samtliga våra
boenden samt brukare inom hemtjänsten.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut.
Ordföranden ställer varje förslag under proposition och finner att nämnden beslutar att bifalla
ordförandens förslag.
Omröstning begärs.
Ordföranden beslutar att förvaltningens förslag ska utgöra huvudförslag.
Ordföranden ställer först ordförandens förslag mot Zööglings förslag för att få fram ett motförslag
till förvaltningens förslag.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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Nämnden godkänner följande propositionsordning:
JA:
Bifall till ordförandens förslag.
NEJ:
Bifall till Zööglings förslag
Omröstning utfaller med:
JA: 6
NEJ: 5
Följande röstar JA:
Peter Friberg (M), Mai-Liis Emanuelsson (MP), Josette Rask (C), Birgitta Andersson (L), Fredrik
Kvist (M), Per Nordström (SD)
Följande röstar NEJ:
Anna Zöögling (S), Ingvar Jansson (S), Emma Graaf (S), Håkan Joelsson (S), Alexander Lagerholm
(S)
Ordföranden ställer sedan förvaltningens förslag mot ordförandens förslag.
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
JA:
Bifall till förvaltningens förslag.
NEJ:
Bifall till ordförandens förslag.
Omröstningen utfaller med:
JA: 0
NEJ: 6
AVSTÅR: 5
Följande röstar NEJ:
Peter Friberg (M), Mai-Liis Emanuelsson (MP), Josette Rask (C), Birgitta Andersson (L), Fredrik
Kvist (M), Per Nordström (SD)
Följande AVSTÅR:
Anna Zöögling (S), Ingvar Jansson (S), Emma Graaf (S), Håkan Joelsson (S), Alexander Lagerholm
(S)

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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Beslutsunderlag






Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 2022/57, ”Beslut om inriktning för Solviks
äldreboende och långsiktig lokalplanering för SÄBO”, 2022-05-24
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2022/101, ”Beslut om inriktning
för Solviks äldreboende och långsiktig lokalplanering för SÄBO”, 2022-05-10
Tjänsteskrivelse ”Inriktningsbeslut Solviks äldreboende och långsiktig lokalplanering för
SÄBO”
Förstudierapport – Solviks äldreboende och långsiktig lokalplanering för SÄBO
Tidaholms kommun marknadsanalys april 2022, Newsec

Reservation
Anna Zöögling (S), Ingvar Jansson (S), Emma Graaf (S), Håkan Joelsson (S) och Alexander
Lagerholm (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Protokollsanteckning
Per-Eric Thurén (S), Angelica Holst (S), Nils Werner (S) och Patricia Axelsson (V) ställer sig
bakom reservationen

Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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Social- och omvårdnadsförvaltningen
Ärendenummer: SON 2022/101
Upprättad: 2022-05-05
Senast reviderad:

Förstudierapport – Solvik
äldreboende och långsiktig
lokalplanering för SÄBO
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Bakgrund
Social- och omvårdnadsnämndens beslutade 2021-11-23, §2021/102-SON, att starta en förstudie på
Solvik äldreboende med anledning av att äldreboendet har fått ett föreläggande efter senaste
brandskyddstillsynen. Boendet saknar vattensprinklers och varje avdelning måste byggas om för att
skapa fler och mindre brandceller. Social- och omvårdnadsnämnden har även gett social- och
omvårdnadsförvaltningen ett uppdrag att utreda en långsiktig lokalplanering för kommunens särskilda
boenden (SÄBO) samt införande av demensboende. En förutsättning är att Lindängen förbereds för
att öppna som SÄBO igen, enligt beslut 2022-03-22 (§2022/25-SON).
Ambitionen är att förstudien skall ge beslutsunderlag att välja ett av tre huvudscenarion i syfte att
förvaltningarna skall starta en projektering av det alternativet. I projekteringen bör mer detaljerade
lösningar för övriga SÄBO samt övriga behov (LSS, hemtjänst, kontor etc) utredas.
Det finns fyra särskilda boenden (SÄBO) i Tidaholms kommun. Totalt finns 206 platser varav 145
platser används till särskilt boende och 19 kortvårdsplatser. Bedömningen är att behovet av antal
SÄBO-platser år 2032 är 125 SÄBO-platser och 20 kortvårdsplatser (inklusive växelvård). Nedgången
är prognosticerad utifrån en utvecklingstrend där andelen som bor i ordinärt boende jämfört med
SÄBO fortsätter att öka.

Förstudiens uppdrag och avgränsningar
•

•
•
•
•
•
•
•

En plan för hur äldreomsorgens lokaler och verksamheter bäst ska utformas för en långsiktig,
perspektiv på 10 år (2032) och kvalitetssäkrad verksamhet, utifrån tidigare utredning om
framtidens äldreomsorg
Brandskyddsåtgärder på Solvik och troligtvis om ett par år på Hellidshemmet
Lämplig utformning av lägenheterna
Rekommenderat antal boende per avdelning.
En modern arbetsmiljö anpassad utifrån vårdbehov är mer attraktiv som arbetsplats och
underlättar kommande rekrytering av personal.
Hur Lindängens lokaler kan nyttjas bäst - SÄBO enligt beslut efter folkomröstning
Lagar som styr och påverkar kommunens ansvar och uppdrag.
Potentialer såsom välfärdsteknik, digitalisering, synergier, övriga samhällseffekter för en
kvalitetssäkrad verksamhet i framtidens äldreomsorg

Medverkande i förstudien
Social- och omvårdnadsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har gemensamt format en
arbetsgrupp bestående av:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Johan Elgh, samhällsbyggnadschef
Johan Claesson, fastighetsförvaltare
Peter Eriksson, projektledare
Marie Bengtzon, planarkitekt
Ninni Hellqvist, bygglovshandläggare
Pema Malmgren, tf socialchef
Maria Wänerstig, kvalitetsutvecklare och socialt ansvarig samordnare
Ola Pettersson, förvaltningsekonom
Huvudskyddsombud Marie Kling Kommunal, samt skyddsombud Camilla Järlström
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•

Huvudskyddsombud Mimmi Pirttilä Vision

Därutöver har gruppen kompletterats med extern kompetens som tagit fram underlag:
• Arkitekt: AGE
• Sakkunning fastighetsmarknadsanalys: Newsec

Lagar och regler
Socialtjänstlagen (SoL)

I 5 kap SoL står bland annat följande: ”4 § Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre
personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). Socialnämnden ska verka för
att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en
aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Lag (2010:427).
5 § Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder och ska därutöver ge dem
som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. Kommunen ska inrätta
särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd.
Kommunen får även inrätta särskilda boendeformer för äldre människor som främst behöver stöd
och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service och som därutöver har behov av att bryta
oönskad isolering.
Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och
annan lättåtkomlig service ska ges. Lag (2018:1724

Arbetsmiljölagen
Arbetsmiljön för personalen regleras i arbetsmiljölagen (AML) och i arbetsmiljöverkets föreskrifter
(AFS), arbetsmiljöverket har specificerat måttkrav i skriften ”Särskilt boende för äldre – Arbetsmiljö”.
Här beskrivs också andra krav med hänvisning till gällande regelverk.

Brandlagstiftning
Brandlagstiftningen beskriver vilka regler som finns gällande brandskyddet inom ett särskilt boende
för äldre.

Livsmedelsbestämmelser
Lagstiftning och bestämmelser som man måste ta hänsyn till är livsmedelslagen (SFS 2006:804),
livsmedelsförordningen (SFS2006:813), Livsmedelsverkets författningssamling (LIVSFS) och EUförordningar.

Plan- och bygglagen, PBL
I PBL finns bestämmelser om byggande där det bland annat ställs krav på tillgänglighet.

Boverkets byggregler, BBR
BBR innehåller föreskrifter och allmänna råd till vissa krav i plan- och bygglagen, PBL, och plan- och
byggförordningen, PBF Standarder Flertalet standarder följs, gäller för både verksamhetsmässiga krav
samt byggnadstekniska krav.
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Metod
Utgångspunkten i arbetet har varit Solvik och det konkreta brandföreläggande som föreligger. Utifrån
dessa krav har ett antal varianter av ombyggnad som löser brandföreläggandet utretts. Tre huvudspår
har utkristalliserats till 1.grundåtgärder, 2.ombyggnation samt 3.nybyggnation. Sedan har ytterligare
underalternativ undersökts.

Givet dessa alternativ har kombinationslösningar med övriga SÄBON skett, där ambitionen har varit
att konkretisera antal platser per boende på ett rationellt sätt och på ett så bra sätt som möjligt
uppnå målet om 125 SÄBO-platser samt 20 kort-/växelvårdsplatser.
Utifrån dessa kombinationslösningar har andra verksamheter kombinerats vidare, såsom LSS,
hemtjänst, kontor etc. Detta steg kopplar an till att lokallösningar för dessa verksamheter inte har ett
akut behov utan bör lösas under perioden 2027-2032.

Nulägesanalys
Det finns fyra särskilda boenden i Tidaholms kommun. Från storlek 23 till 81 aktiva platser. Två av
kommunens SÄBO har sprinklersystem; Midgård och Lindängen. Ett boende, Solvik, har fått en
brandföreläggande som kräver installation av sprinklers och mindre brandceller. Det fjärde boendet,
Hellidshemmet, kan komma att få ett liknande föreläggande inom en nära framtid.
Samtliga av kommunens äldreboende har stora utmaningar gällande byggnadernas utformning,
planlösning, inom- och utomhusmiljö mm. Lindängen, Hellidshemmet, Midgård och Solvik är uppförda
under 1950-, 60-, 70- respektive 80-talet och har genomgått delvis omfattande renoveringar i slutet
av 1990 och början av 2000-talet.
•

•

Solvik, 7960 kvm (inkl Disponentvillan), är störst med 5,5 avdelningar med totalt 17 platser
per avdelning, totalt 96 platser. Ursprungligen fanns 6 avdelningar med 17 platser, totalt 102.
En halv avdelning används för LSS daglig verksamhet. Enligt tidigare beslut används endast 14
rum per avdelning då man gjort bedömningen om att 17 boende per avdelning inte är
lämpligt. I praktiken 81 SÄBO-platser, och 15 tomma platser. Därutöver är Solvik hemvist för
enheten för hälso- och sjukvård/Rehab som har sina arbetsplatser där.
Midgård, 6193 kvm, är näst störst med 37 SÄBO-platser och 4 platser som idag är tomma
platser efter en beslutad anpassningsåtgärd samt 19 kortvårdsplatser. Totalt 60 platser
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•
•

Hellidshemmet, 3675 kvm, har 27 SÄBO-platser och 7 platser som LSS-boende. Totalt 34
platser. Dessutom bedrivs dagverksamhet för äldre i lokalerna.
Lindängen, 2689 kvm har totalt 23 SÄBO-platser som är tomma idag, men där det finns
beslut om att förbereda för återöppnande.

Antal platser inom äldreomsorg i Tidaholms kommun

Midgårds äldreboende har en småskalighet sedan sista ombyggnationen när det gällande avdelning
Idun, Tor och Frigg som alla har tio platser vardera. De gemensamma ytorna ger möjlighet till en bra
översikt utan längre korridorer. Lokalerna på avdelning Balder, Brage och Heimdal har en annan
planlösning som inte ger möjlighet till samma uppsikt då dessa renoverades mer sparsamt. Dessa
används idag till kort- och växelvårdsplatser totalt 19 (8+11) förutom Heimdal som används som
särskilt boende med 11 platser. Byggnaden har under åren haft flera vattenskador, som nu är
åtgärdade. I nuläget har boendet en utmaning för att leva upp till Socialstyrelsens rekommendationer
gällande en anpassad utomhusmiljö för personer med demenssjukdom. Då byggnaden är uppdelad i
tre plan finns hiss men den är för liten för att transportera någon som är sängliggande. En del fönster
sitter för högt upp för att personer som sitter i rullstol ska kunna ta del av vad som händer utanför
boendet. Boendet har ett väl fungerande brandskydd. Boendet har totalt 60 platser. Centralköket
ligger i nära anslutning.
Lindängens äldreboende är ett småskaligt boende och omfattar tre avdelningar om totalt 23
lägenheter (7+6+10). Boendet ligger i markplan och har tillgång till natur tätt intill boendet.
Lindängen har ett bra och väl fungerande brandskydd. Boendet består också av långa och korta
korridorer vilket gör att det är svårt för personer med demens att orientera sig på boendet.
Solviks äldreboende har under åren genomgått flera funktionella renoveringar sedan uppstarten
1983. Dagens avdelningar på Solvik består av 17 rum som är 28 kvm stora, förutom avdelning fem
som har elva rum. Toaletterna upplevs som trånga och svårarbetade. Rummen är trivsamma, men
små och det saknas ”pentry” med diskho. Övriga förvaringsmöjligheter är väldigt begränsade. I dag
finns ett större gemensamhetsutrymme som fungerar som kök, matsal, allrum och TV-rum. Efter en
brandskyddsgenomgång 2021-10-26 har fastigheten fått ett föreläggande. Brandskyddet ska vara
åtgärdat till årsskiftet 2023/2024 annars riskerar boendet att stängas. Förutom brandskyddet har
fastigheten ett stort behov av att åtgärda avloppssystemet. Även installationskomponenter såsom el,
ventilation och värme behöver förbättras inom en nära tid.
Hellidshemmet har en småskalighet i antalet rum per avdelning (10+10+7+7), men långa
korridorer präglar fortfarande boendet som också har utmaningar när det gällande anpassade inomoch utomhusmiljöer för personer med demenssjukdom. De gemensamma ytorna skulle behöva vara
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större och kunna avgränsas. En brandsskyddsgenomgång kommer vara aktuell inom tre år vilket
kommer innebära ett nedslag på brandskyddet då varje boenderum saknar vattensprinklers.

Behovsanalys av antal platser på särskilt boende
Tidaholms kommun har jämfört med andra kommuner en hög andel invånare som bor i särskilda
boendeformer. Andelen invånare 65+ i särskilt boende i Tidaholm var år 2020 5,0 procent,
motsvarande andel i liknande kommuner var 3,7 procent.

Nämnden har under år 2019 – 2021 genomfört stora anpassningar i verksamheterna för att nå en
budget i balans. Antalet platser på särskilt boende har minskats. Tidaholms kommun har även efter
genomförda anpassningar en hög andel invånare i särskilda boendeformer jämfört med andra
kommuner.

Prognos, behov av antal platser på särskilt boende år 2032
Uppskattning behov av antal platser på särskilt boende är baserad på befolkningsprognos för
Tidaholms kommun samt utvecklingen av andel brukare på särskilt boende i Tidaholms kommun och i
kommungrupp C7(pendlingskommun till mindre tätort), där Tidaholms kommun ingår.

Prognos antal invånare 80+
Antal invånare 80+ har varit ungefär 800 personer i
Tidaholms kommun mellan år 2010-2015. Från år
2016 har antal invånare 80+ ökat. Enligt
befolkningsprognos kommer antal invånare 80+ att
vara 1 177 personer år 2030. Ökningen är som
störst under åren fram till år 2028 för att sedan
plana ut.
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Prognos andel invånare i särskilt boende
Andel invånare 80+ i särskilt boende har minskat
sedan år 2010. I Tidaholms kommun har andelen
minskat från 18,7 procent år 2010 till 15,0 procent
år 2020. I kommungrupp C7 har andelen invånare
80+ i särskilt boende under samma period minskat
från 14,6 procent år 2010 till 10,8 procent år 2020.
Utvecklingen är tydlig under perioden 2010-2020.
Andel invånare 80+ i särskilt boende minskar.
Prognos för antal platser i särskilt boende som kommer att behövas år 2032 är baserad på
antagandet att andel invånare i särskilt boende fortsätter att minska. Enligt prognos kommer andel
invånare 80+ i särskilt boende i kommungrupp C7 vara ca 8,0 procent år 2032.

Prognos behov av platser i särskilt boende
Beräkning av prognos av antal platser i särskilt boende är en kombination av befolkningsprognos och
prognos av andel invånare i särskilt boende. Diagrammet nedan visar hur många platser som skulle
behövas i Tidaholms kommun om kommunen skulle ha samma andel invånare i särskilt boende som
kommungrupp C7.
Behovet av platser i Tidaholms kommun bedöms vara ca 125 platser på särskilt boende år 2032.
Om ökningen av antalet äldre planar ut efter år 2030 kan behovet av platser minska ytterligare fram
till år 2040.
När den här rapporten skrivs (2022 april) har kommunen ingen kö till särskilt boende.
Tilldelning av resurser sker utifrån referenskostnader och volymförändringar. Nämnden tilldelas
resurser som skall räcka till att driva lika god äldreomsorg som i övriga kommuner i landet. Med
nuvarande resurstilldelning behöver ambitionsnivån inom äldreomsorgen harmonisera med övriga
kommuner.

105

Antal invånare med hemtjänst
Prognos andel invånare med hemtjänst i
ordinärt boende
Andel invånare 80+ med hemtjänst i ordinärt
boende i Tidaholms kommun har under perioden
2015-2020 varit ca 13,0 procent. I kommungrupp
C7 har andelen varit ca 20,0 procent under samma
period. Tidaholms kommun har en lägre andel
invånare med hemtjänst i ordinärt boende än
genomsnittet i kommungrupp C7.
Andel invånare med hemtjänst i ordinärt boende
har inte ändrats under perioden 2010-2015. Om
trenden fortsätter är prognos andel invånare med hemtjänst i ordinärt boende i Tidaholms kommun
13,0 procent år 2032. Då förändringen även i liknande kommuner varit liten görs antagandet att
andelen invånare med hemtjänst i ordinärt boende i liknande kommuner är 19,0 procent år 2030.
Antagandena är baserade på en kort tidsperiod vilket gör prognosen mer osäker.
Av diagrammen framgår att Tidaholms kommun har en hög andel invånare i särskilt boende, och en
låg andel invånare med hemtjänst i ordinärt boende, jämfört med andra kommuner.

Prognos antal invånare med hemtjänst i ordinärt boende
Prognos antal invånare med hemtjänst i ordinärt
boende är beräknad på befolkningsprognos och
andel invånare med hemtjänst i ordinärt boende.
Diagrammet nedan visar utveckling av nuvarande
trend där antal invånare med hemtjänst i Tidaholms
kommun fortsätter att vara lägre än genomsnittet i
kommungrupp C7. Röd prickad linje markerar antal
invånare med hemtjänst om Tidaholms kommun
skulle ha samma andel invånare med hemtjänst som
genomsnittet i kommungrupp C7.
Med befolkningsprognosens ökning av antal invånare
80+ och andel invånare med hemtjänst i ordinärt boende oförändrat på 13,0 procent kommer antal
invånare med hemtjänst i ordinärt boende att öka under perioden fram till 2030.
Prognosen är att antal invånare med hemtjänst kommer att vara inom intervallet i diagrammet och
närma sig kommungruppen. Enligt prognos kommer Tidaholms kommun att ha 200-300 invånare med
hemtjänst i ordinärt boende år 2032.
Ökningen innebär att det inom hemvården kommer att behövas större lokaler med fler
omklädningsrum, kontor, förråd och parkeringsplatser med laddningsmöjlighet.
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Omvärldsbevakning
I kringliggande kommuner finns många exempel på hur man har byggt nytt under senare tid. Lidköping
håller på att bygga nytt demenscenter Villa Videbeck som beräknas stå klart 2023, Götene byggde
Ceciliagården 2008, Hjo byggde Sigghusberg 2018, Falköping byggde Tåstorps demenscenter 2020,
Skövde har byggt Ekedal och Skara håller på att bygga Teglagården.
Efter analys av ett antal färdigställda särskilda boenden beräknar man ca 79 kvm byggnadsyta per
boende varav 33-38 kvm är själva boenderummet med pentry, förråd och toalett.
Nedan finns bild på ett rum på Solvik idag och exempel på utformning och storlek av rum:

Demensboende
I rapporten till social- och omvårdnadsnämnden i november 2021: ”Förutsättningar för ett
demensboende/demensavdelningar i Tidaholms kommun” framgår nedanstående angående lokalernas
beskaffenhet:
I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för demens rekommenderas att socialtjänsten bör
erbjuda ett särskilt boende som är anpassat för personer med demenssjukdom.
Boendena ska då vara småskaliga och ha en inkluderande boendemiljö, vilket innebär
att personalen bekräftar individens upplevelse av tillvaron och understödjer dennas
personlighet. En inkluderande boendemiljö främjar möjlighet till delaktighet och
känslan av att vara välkommen i dagliga aktiviteter, till exempel genom arkitektur och
färgsättning. Vidare innebär det en miljö som känns bekant för personen med
demenssjukdom, vilket till exempel leder till att hon eller han kan hitta till toaletten så
självständigt som möjligt. I en inkluderande boendemiljö är det övergripande tempot
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lugnt och vårdarbetet tar utgångspunkt i individens personliga rytm.
Ett småskaligt boende enligt socialstyrelsens riktlinjer består av ett begränsat antal
(fysiskt avgränsade) lägenheter, med vissa gemensamma utrymmen såsom dagrum och
matsal. Flera sådana boenden kan finnas i samma fastighet. Det finns inte några
bestämmelser om hur många som kan bo i ett småskaligt boende för att det ska få
kallas just småskaligt. Däremot omfattar 75 procent av alla särskilda boenden som är
anpassade för personer med demenssjukdom 10 lägenheter eller färre.
Socialstyrelsens bedömning är att många särskilda boenden är småskaliga redan i dag.
De kommuner som inte har småskaliga särskilda boenden behöver se över hur det
särskilda boendets storlek påverkar möjligheten att erbjuda personcentrerad vård och
omsorg för personer med demenssjukdom. På kort sikt kan detta innebära ökade
kostnader för socialtjänsten. På längre sikt kan det dock bland annat leda till en mer
anpassad boendemiljö som kan minska förekomsten av beteendemässiga och psykiska
symptom vid demens.
Personer med demenssjukdom, både de i ordinärt boende och de i särskilt boende,
har samma behov som andra av att vara en del av samhället och möta andra i sin
närmiljö. Denna grupp kan dock ha begränsad möjlighet till en trygg utomhusvistelse,
till exempel på grund av nedsatt orienteringsförmåga, minnesfunktion, uppmärksamhet
och balans. Utevistelse kan dock bidra till positiva effekter på hälsan och skapa mening
i tillvaron. Behovet av stöd för att möjliggöra en trygg utomhusvistelse kan tillgodoses
på olika sätt, till exempel genom tillgänglighetsanpassning av utemiljön vid vård- och
omsorgsboende, erbjudande av tekniska eller kognitiva hjälpmedel och möjlighet till
sällskap vid utevistelsen. Att röra sig eller vistas ute kan dessutom upprätthålla
rörelseförmågan och muskelstyrkan och stimulera sinnena. Det är dock viktigt att
utomhusvistelsen struktureras och anpassas till den enskilda personen och sker på ett
tryggt och säkert sätt.
Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör socialtjänsten kunna erbjuda anpassad
måltidsmiljö, exempelvis i små grupper, tillräckligt med tid för att kunna äta i lugn och
ro och möjlighet att själv komponera måltiden, till personer med demenssjukdom.
Avgörande för rekommendationen är att åtgärden bidrar till minskade ätproblem,
förbättrad funktion och ökad livskvalitet.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gav 2013 ut ett kunskapsmaterial
tillsammans med en checklista som handlar om hur miljöanpassningar i särskilda
boenden kan bidra till att underlätta aktivitet och delaktighet för personer med
demenssjukdom och minimera begränsningsåtgärder så som t.ex. låsta dörrar.
Vid planering av införande av ett demensboende/demensavdelningar är det viktigt att
tänka på boendets utformning, planeringen av rum, gemensamma utrymmen, ljud, ljus,
färgsättning, materialval, utsmyckning, säkerhet, sysselsättning och utemiljön. Flera
kommuner har upprättat program för sina vård- och omsorgsboende där flera viktiga
aspekter lyfts rörande utformning, inom- och utomhusmiljön mm.

Golv
Golven ska ha de egenskaper som regleras i nationell byggstandard ex Boverkets
byggregler samt, i förhållande till de boendes behov, uppfylla följande krav:
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Undvik mönster som, av personer med nedsatt kognitiv förmåga, kan uppfattas som
någonting annat än vad det är. Hala golvytor får inte förekomma. Det ska samtidigt
inte innebära att golvet blir svårstädat på grund av ojämn yta. Golvet ska inte bidra till
att ljus från lampor och fönster reflekteras på ett sådant sätt att det utgör ett hinder
eller störning av upplevelsen av rummet.

Ytskikt
Ytskikten ska ha de egenskaper som regleras i nationell byggstandard samt, i
förhållande till de boendes behov, uppfylla följande krav:
Utformning så att de bidrar till att göra den boende mer självständig
Mönster och färger som bidrar till att den boende kan orientera sig.

Ljus
Belysningen ska ha de egenskaper som regleras i nationell byggstandard samt, i
förhållande till de boendes behov, uppfylla följande krav: Belysningen ska kompensera
för nedsatt syn (tillräckligt ljus, rätt ljus, inga reflektioner). Belysningen ska ha
egenskaper som under dagtid bidrar till vakenhet och därmed ger förutsättningar för
en god nattsömn. Belysningen ska ge de boende vägledning i olika situationer (till
exempel vägleda till toalett nattetid så att fall kan undvikas).
Belysningen ska ha energisparfunktion då den inte används/behövs.
Belysningen ska ingå i en helhet tillsammans med arkitektur, färgsättning och inredning
Uttag förberett för dekorationer och pynt vid fönsterbänkar och ovanför fönster

Funktioner som belysningen ska ha:
Installationer som är flexibla och som enkelt kan styras och regleras av boende och
personal utifrån aktuella behov och förutsättningar. Belysningen ska vara vägledande i
lägenheter och korridorer. Sensorstyrning ska kunna användas vid behov

Ljud
Hörselslinga ska finnas i gemensamma utrymmen
Ljuddämpning som ger en behaglig ljudmiljö

Ventilationssystem
Ventilation ska styras med luftkvalitetsgivare i de gemensamma lokalerna
Displayer med information om luftkvalitet ska finnas. Temperaturen ska kunna regleras
för varje lägenhet. Krävs det svalare luft när uteluften är 20° C eller mer så krävs även
installation av komfortkyla. Komfortkyla är den kyla som används för att sänka
byggnaders inomhustemperatur för människors komfort.

Värmesystem
Värmen i varje lägenhet ska kunna styras och regleras av personal. Värmen ska kunna
styras och regleras av personal i de gemensamma lokalerna. Displayer med information
om temperatur ska finnas tillgänglig.

Lås- och larmsystem
Larmsystem avseende vård- och omsorgsboende ska utformas enligt senaste teknik.
Funktioner som lås och larmsystem ska ha: Installationer som är sensorstyrda och som
känner av boendes position
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Säker nyckelhantering och/eller behörighetshantering. Loggning på individ vid öppning
av dörrar, nyckelskåp och medicinskåp. Samtliga dörrar som avgränsar brandceller ska
automatisk stängas vid brandlarm. Vid brandlarm ska samtliga dörrar och grindar
automatiskt låsas upp utan att registrering/loggning av vilka som passerar, stängs av. Till
individlarmet ska olika typer av sensorer kunna kopplas in enligt ”plug and play”
princip. Installationen av larm för såväl brand, skalskydd och individ ska vara
oberoende av extern kraftkälla och externt IT- nätverk (internet) under minst 60
timmar.

IT, el data/tele
Byggnaden ska vara förberedd för framtidens informations- och
kommunikationsteknologi. Det innebär att det ska finnas en heltäckande struktur för
såväl trådlös som trådbunden kommunikation som kan användas av såväl
verksamheten som boende och besökare och vara oberoende av vilken personbunden
hårdvara som den enskilde använder. Byggnaden ska: Tillhandahålla möjligheten för
personal att nå verksamhetssystem via både trådbundet som trådlöst nätverk.
Tillhandahålla möjligheten för personal att kunna nyttja telefoni genom fast förbindelse
(ex fax). Ge möjlighet för boende att kunna beställa egna tjänster från
fibernätleverantörer i form av TV, Internet samt telefoni. Utrustas med uttag för att
koppla till dieselaggregat vid elavbrott.
Utrymme för teknikrum. Plats i byggnaden där kablage och IT-infrastruktur kan
kopplas samman. Utrymmet ska vara låsbart. Vid delat teknikrum med extern
verksamhet så ska även korskopplingsstativ gå att låsa.

Vatten
Nödvattenanslutning
Installationsmöjlighet för legionellasanering

Avfallshantering
Inomhus ska sortering för följande sorteringsmöjligheter finnas: plast, papper,
brännbara hushållssopor, komposterbart. På varje avdelning finns ett kylt soprum eller
annan lösning för inkontinensskydd. Utrymme för större lagring ska finnas för: plast,
papper, brännbara hushållssopor, komposterbart, kartong, glas, wellpapp, metall,
batterier, deponi samt träpallar.

Ekonomiska faktorer
Årlig merkostnad för att driva en avdelning med tio platser som demensavdelning är beräknad till
900 000 kronor jämfört med en ordinär avdelning. Avdelningen har då samma bemanning såväl vardag
som helg och kväll.
Åtta procent av alla som är 65 år eller äldre och nästan hälften av alla som är 90 år eller äldre har en
demenssjukdom, vilket innebär en stor framtida utmaning för samhället. Personer med omfattande
fysiska eller kognitiva besvär kan behöva insatser dygnet runt, vilket kan erbjudas vid ett särskilt
boende eller då det inte längre är möjligt att bo kvar i det egna hemmet trots hjälp av olika
stödinsatser. Personer som flyttar till särskilt boende är ofta multisjuka och det är inte ovanligt att de
utvecklar en demenssjukdom under perioden.
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Nya eller renoverade lokaler som är anpassade utifrån vårdbehov och modern arbetsmiljö gör
lokalen som arbetsplats mer attraktiv och underlättar kommande rekrytering av personal.

Konsekvensanalys
Om inga åtgärder vidtas för att åtgärda brandskyddet kommer Solvik äldreboende att behöva stängas
vilket kommer att innebära att det finns för få särskilda boenden i kommunen. Att då inte kunna
verkställa beslut om särskilt boende skulle kunna bidra till att kommunen får köpa plats i en annan
kommun samt att risken för vite ökar med tanke på att det kommer vara svårt att verkställa beslut.
Att förbättra arbetsmiljön på Solvik, som idag upplevs som bristfällig, vilket i sin tur påverkar
möjligheten för personalrekrytering och kommunens möjlighet till att vara en attraktiv arbetsgivare,
kan öka möjligheten att uppnå trygg och säker vård.
Vid om- eller nybyggnation finns stor potential att inkorporera framtidens äldreomsorg genom
välfärdsteknik.

Ekonomiska konsekvenser
Bedömningen är att behovet av antal SÄBO-platser och boenden år 2032 är 125 SÄBO-platser och
20 kortvårdsplatser (inklusive växelvård). Att harmonisera antalet boendeplatser där Tidaholms
kommun fortsätter närma sig övriga kommuner i förhållandet andel invånare på särskilt boende/andel
invånare med hemvård kan ge de ekonomiska förutsättningar som krävs för att kunna driva
demensavdelningar. Om antal boendeplatser fortsätter att vara betydligt högre än övriga kommuner
kommer det att krävas förändringar i budgetarbetet med ökad ambitionsnivå för äldreomsorgen med
ökad tilldelning av budgetmedel.
I det bostadsstrategiska programmet identifieras behovet av fler lägenheter och trygghetsboenden. I
sin tur leder detta till flyttkedjor som påverkar tillväxt och utveckling i hela kommunen.

Evakuering under byggprocess.
I scenario 1och 2 kan två avdelningar på Solvik evakueras samtidigt för byggnation. Sedan 31 mars
2022 råder intagningsstopp på Solvik vilket innebär att antalet boende kommer att minska successivt
för att frigöra två avdelningar. Allteftersom avdelningarna blir klara sker omflyttningar inom boendet.
För att kompensera intagningsstoppet öppnas Lindängen en avdelning i taget. En osäkerhetsfaktor är
om Solvik går att färdigställa inom tidsramen och då behöver dispens sökas.
I scenario 3 kan Solvik fortsätta att fungera som boende till dess att nytt boende står klart och då
sker flytt. Dock kräver detta att man får en dispens efter 31december 2023 och då är det fördelaktigt
om inte alla 81 platser är fyllda utan att man använder Lindängen.

Alternativa lösningar
Förstudien har under arbetets gång konkretiserats i tre olika scenarion:
1. Solvik med 81 platser, något större badrum, brandskyddsåtgärder och uppdaterade
installationskomponenter
2. Solvik med 60 platser, ombyggnation med omfattande lokalförbättringar
3. Nybyggnation med 60 eller 120 platser
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Investeringsbeloppen för de tre scenariona är olika. Förstudien har lagt stort fokus på totalkostnad,
där hela kostnadsbilden för Tidaholms kommun fokuseras på driftskostnad och ett långsiktigt
perspektiv. Se nedan totalkostnadskalkyl.
Även tidsaspekter är förhållandevis olika mellan de tre olika alternativen. Total tid för genomförande
är lägst för alternativ 1 och högst för alternativ 3. Under en övergångsperiod behöver alla särskilda
boenden finnas kvar i alla scenarier.
Flertalet aspekter har värderats i en jämförelse i syfte att sammanväga alla perspektiv och nå en
rekommendation.

Scenario 1 – Solvik med 81 platser, nödvändiga åtgärder
I förslaget så görs de åtgärder som föreskrivs i brandföreläggandet, samt åtgärder av de sedan tidigare
kända problemen med installationskomponenter på Solvik. Dessutom flyttar man väggen till
badrummen något för att öka rymligheten i badrummen. I övrigt sker inga förändringar av lokalernas
disposition. Detta innebär en investering på Solvik och senare eventuellt på Hellidshemmet.
Åtgärden kräver att avdelningarna utryms. Eftersom Solvik är det största boendet så kan inte alla
avdelningar evakueras samtidigt. När åtgärderna är klara kommer Solvik fortsatt att ha 81
boendeplatser, 15 tomma platser och avdelningar med 14 boende. Vilket är stora avdelningar då det
rekommenderade antalet är max 10 boende per avdelning.
I detta scenario kan man välja att ha 20 SÄBO-platser ANTINGEN på Midgård ELLER på
Hellidshemmet för att nå till det bedömda behovet 2032. Dessa alternativ benämns 1a och 1b.
Fackliga parter har medverkat i förstudien. Utifrån de underlag som finns nu framtaget så
rekommenderas inte alternativ Solvik med 81 platser. De huvudsakliga argumenten är avdelningar
med för många boende och utmaningar i att ha en god arbetsmiljö när man ska bedriva vård i rum
som är 28 kvadratmeter med trånga badrum.
Boende

avdelningar

Solvik
Alternativ 1a
Midgård

5,5
2

Rum per
avdelning
14
10

Alternativ 1b
Hellidshemmet

2

10

Lindängen
TOTALT

3
10,5

6-11
6-14

Tomma platser
15
21
Möjlig annan
användning LSSboende eller
kontor.
7
Möjlig annan
användning för
Hellidshemmet
är LSS daglig
verksamhet,
dagverksamhet
för äldre, skola
eller del av
hemtjänst.
0
22-36
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Totalt antal
SÄBO-platser
81
20

20

23
124

Kommentar
19
kortvårdsplatser

19
kortvårdsplatser
på Midgård och
LSS-boende

19
kortvårdsplatser

Scenario 2 – ombyggnation
Dagens avdelningar på Solvik byggs om till 10 rum per avdelning och rummen blir då 42 kvm. Detta
skulle innebära en avsevärd förbättring av arbetsmiljön och höja kvalitén på boendemiljön med
”pentry” med diskho och bättre förvaringsmöjligheter. I förslaget så görs de åtgärder som föreskrivs i
brandföreläggandet, samt åtgärder av de sedan tidigare kända problemen med avloppet.
Omklädningsrum för personalen skulle finnas på varje avdelning. Detta innebär en investering på
Solvik och senare eventuellt på Hellidshemmet
Åtgärden kräver att avdelningarna utryms. Eftersom Solvik är det största boendet så kan inte alla
avdelningar evakueras samtidigt. När åtgärderna är klara kommer Solvik fortsatt att ha 60 platser och
avdelningar med 10 boende.
I detta scenario kan man välja att ha 41 SÄBO-platser ANTINGEN på Midgård ELLER 34 SÄBOplatser på Hellidshemmet. Dessa alternativ benämns 2a och 2b. Om man väljer Hellidshemmet
innebär det ett lägre antal platser än det bedömda behovet 2032 samt att man måste ta de sju LSSplatserna på Hellidshemmet i anspråk.
Fackliga parter har medverkat i förstudien. Utifrån de underlag som finns nu framtaget med förslag på
rum så kan de ställa sig bakom alternativ Solvik med 60 platser och ombyggnation.
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Boende

avdelningar

Tomma platser

6
4

Rum per
avdelning
10
10 (11)

Solvik
Alternativ 2a
Midgård
Alternativ 2b
Hellidshemmet

4

7-10

41 tomma
platser på
Midgård

34

Lindängen
TOTALT

3
13

6-11
6-10

0
41

23
117-124

0
0

Totalt antal
SÄBO-platser
60
41

Kommentar
19
kortvårdsplatser
19
kortvårdsplatser
på Midgård
LSS- boendet
Linden får
placeras på
annan plats
19
kortvårdsplatser

Scenario 3 - nybyggnation
Tre olika alternativ av nybyggnation där hela eller halva Solvik avyttras för att byggas om till annan
boendelösning, förslagsvis för en äldre målgrupp - trygghetsboende. Detta innebär att man antingen
river halva Solvik för att bygga en helt ny byggnad med 60 boendeplatser eller att man helt lämnar
Solvik som SÄBO och bygger ett nytt boende antingen i anslutning till Midgård ELLER ett helt nytt
stort boende på plats i tätorten. Vid nybyggnation räknar man med ca 79 kvm per boende varav 3338 kvm är själva boenderummet med pentry, förråd och toalett. 60 platser motsvarar då knappt 5
000 kvm.
Alternativ 3a
•

Riva och bygga nytt av
•
”halva” Solvik i två våningar

Alternativ 3b
I kvarteret Midgård görs
nybyggnation med 6
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Alternativ 3c
•

Nytt SÄBO byggs med
central placering .

•

•

•

•

med 6 avdelningar med 10
rum per avdelning totalt 60
SÄBO-platser
Andra halvan av Solvik säljs i
syfte att konverteras till
trygghetsboende eller
liknande.
Komplettera ANTINGEN
med Midgård med 41
SÄBO-platser samt 19
kortvårdsplatser. Totalt 60 •
platser
ELLER Hellidshemmet med
34 SÄBO-platser samt 19
kortvårdsplatser på Midgård •
Totalt 53 platser (vilket
•
innebär ett lägre antal än
det bedömda behovet
2032)
Kompletterar med
Lindängen med 23 SÄBO- •
platser
•

avdelningar med 10 rum per
avdelning, totalt 60 SÄBOplatser. Genom att riva
”Täppan” och bygga 5000
kvm i två eller tre plan i
anslutning till Midgårds
•
äldreboende. Innebär att
kunna nyttja närhet till
centralköket, samt behov att
skapa gröna utomhusmiljöer •
Kompletterar med Midgård
med 41 SÄBO-platser samt
19 kortvårdsplatser. Totalt 60 •
platser
Kompletterar med Lindängen
med 23 SÄBO-platser
Solvik säljs i syfte att
konverteras till
trygghetsboende eller
liknande.
Hellidshemmet säljs
alternativt konverteras till
annat kommunalt ändamål.
Stadshuset kan då
konverteras för alla SOF:s
kontor, lokaler för hemtjänst,
lokaler för övrig verksamhet
inom hälso- och sjukvård;
sjuksköterskor och rehab
samt biståndsenheten.

Nybyggnation i två eller tre
plan med 12 avdelningar
med 10 rum per avdelning,
totalt 100 SÄBO-platser
samt 20 kortvårdsplatser
Solvik och Midgård säljs i
syfte att konverteras till
trygghetsboende eller
liknande.
Hellidshemmet säljs
alternativt konverteras till
annat kommunalt ändamål.
Kompletterar med
Lindängen med 23 SÄBOplatser

Kartan visar möjlig placering av byggnad på kvarteret Midgård (alternativ 3b)

115

Totalkostnadskalkyl
Driftskostnadskalkyl
Tidaholms kommun driver år 2022 164 boendeplatser med äldreomsorg (särskilt boende och
korttidsvård) fördelat på 15 avdelningar. Den budgeterade driftskostnaden är totalt 100 miljoner
kronor och driftskostnad per plats är 609 000 kronor.
I driftskostnadskalkylen ingår:




Lokalkostnad; drift & underhåll, kapitalkostnad, internränta
Personalkostnad; omvårdnadspersonal på avdelningarna dag, kväll, helg och natt
Övriga kostnader; förbrukningsmaterial för att driva avdelningarna

I driftskostnadskalkylen ingår inte:




Personalkostnad; chef, arbetsledare, biståndshandläggare, vaktmästare
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
Äldreboendens andel av gemensamma övergripande kostnader

Varje scenarios driftskostnad är beräknad med samma metod och visar vad kostnaden skulle ha varit
för respektive scenario i 2022 års budget. Syftet är att kunna jämföra hur olika alternativ påverkar
nämndens driftskostnader.

Äl dreboende 2022, nul ä ge

Driftskostnad
totalt kr/år
100 000 000

Driftskostnad
per plats kr/år
609 000

Antal
platser
164

Antal
avdelningar
15

s cena ri o 1a
s cena ri o 1b

Sol vi k å tgä rda t bra nds kydd
Sol vi k å tgä rda t bra nds kydd

91 000 000
90 000 000

633 000
655 000

143
138

13
13

s cena ri o 2a
s cena ri o 2b

Sol vi k ombyggna ti on
Sol vi k ombyggna ti on

92 000 000
90 000 000

642 000
660 000

143
136

15
15

s cena ri o 3a
s cena ri o 3b
s cena ri o 3c

Sol vi k nybyggna ti on
Mi dgå rd nybyggna ti on
Nybyggna ti on, ett nytt s ä rs ki l t boende i tä tort

91 000 000
90 000 000
98 000 000

636 000
632 000
684 000

143
143
143

15
15
15

Investering Solvik med 81 platser, åtgärdat brandskydd, scenario 1a och 1b
I scenario 1a och 1b åtgärdas brandskyddet på Solvik äldreboende samt att lägenheternas
badrumsvägg flyttas för att öka utrymmet i badrummen. Fastigheten står även inför renoveringsbehov
av byggnads- och installationskomponenter, vilket är medräknat i investeringen då det måste göras
samtidigt.





Yta: 6000 m2
Kostnad per m2: 18 000 kr, varav 5000 kr brandskydd
Investering: 108 miljoner kronor
Sammanvägd avskrivningstid: 17 år

I scenario 1b tillkommer investeringskostnader för kommande åtgärd av brandskydd på
Hellidshemmet; investering 12,5 miljoner kronor, avskrivningstid 17 år.
Investering Solvik med 60 platser, ombyggnation, scenario 2a och 2b
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I scenario 2a och 2b sker en ombyggnation av Solvik äldreboende. Efter ombyggnation kommer Solvik
äldreboende att ha 60 platser fördelat på 6 avdelningar med tio platser vardera. Fastigheten kommer
att ha ett fullgott brandskydd. Uppgradering av byggnad- och installationskomponenter kommer att
utföras i samband med ombyggnationen.





Yta: 6000 m2
Kostnad per m2: 25 000 kronor
Investering: 150 miljoner kronor
Sammanvägd avskrivningstid: 24 år

I scenario 2b tillkommer investeringskostnader för att kommande åtgärd av brandskydd på
Hellidshemmet; investering 12,5 miljoner kronor, avskrivningstid 17 år.
Investering Solvik nybyggnation, scenario 3a
I scenario 3a delas Solvik äldreboende upp i två delar. Fastigheten består idag av två skepp med tre
avdelningar vardera. Ett skepp rivs och ersätts med nybyggnad äldreboende i två plan med 60 platser
fördelat på 6 avdelningar med 10 platser. Ett skepp kan avyttras eller nyttjas till annan kommunal
verksamhet.





Yta: 5000 m2
Kostnad per m2: 40 000 kronor
Investering: 200 miljoner kronor
Sammanvägd avskrivningstid: 30 år

I scenario 3a kan tillkomma investeringskostnader för att kommande åtgärd av brandskydd på
Hellidshemmet; investering 12,5 miljoner kronor, avskrivningstid 17 år.
Investering Midgård nybyggnation, scenario 3b
I scenario 3b kompletteras Midgård äldreboende med en intilliggande nybyggnation. Nybyggnation i
två eller tre plan med 60 platser fördelat på 6 avdelningar med 10 platser.





Yta: 5000 m2
Kostnad per m2: 40 000 kronor
Investering: 200 miljoner kronor
Sammanvägd avskrivningstid: 30 år

Investering nybyggnation, ett nytt särskilt boende i tätort
I scenario 3c byggs ett nytt äldreboende i Tidaholms tätort med 120 platser fördelat på 12
avdelningar med 10 platser.





Yta: 10 000 m2
Kostnad per m2: 40 000 kronor
Investering: 400 miljoner kronor
Sammanvägd avskrivningstid: 30 år

Det finns idag ingen förberedd mark för en så stor nybyggnation. En så stor nybyggnation behöver
föregås av en mer omfattande utredning av mark- och planförutsättningar än övriga scenarion.
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Rekommenderad lösning
I syfte att skapa en rekommendation har varje scenario analyserats utifrån fördelar och nackdelar.
Fördelar och nackdelar bedöms sammantaget för hela Tidaholms kommun då förstudien antas av
Kommunfullmäktige. De delar som Social- och omvårdnadsnämnden påverkas av direkt har
kvantifierats i påverkan på driftsekonomi. Delar som ger indirekt påverkan på social- och
omvårdnadsnämnden samt påverkan på övrig nämnd eller Tidaholms kommuns totala ekonomi har ej
kvantifierats utan kommenteras endast.
Newsec som i sin rapport (bilaga) lagt stort fokus på fastighetsmarknad benämner det scenariot som
”hybrid”. (Newsec har för övrigt vänt på scenario 1 och 2 kontra denna rapport).

Fördelar

Då de tre olika alternativen av är förhållandevis olika utgår fördelar/nackdelar nedan från scenario 3b
som bedöms som mest rationellt.
Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

+

+

+

Scenariot ger minst
effekt inom
lokalbeståndet för
Social- och
omvårdnadsnämnden
och Tidaholms
kommun i helhet.
Efter genomförd
investering samma
läge som innan
avseende platser,
fördelning, använda
boenden. Mer
omfattande beslut
om förändringar
skjuts på framtiden.

+

Solvik är ett populärt
SÄBO med bra
lokalisering som
utvecklas med samma
syfte i framtiden.
Rummen förbättras
väsentligt både ur
boendeperspektiv och
arbetsmiljöperspektiv
även om
byggnadskropparna ger
fortsatt långa
korridorer som är en
utmaning.
Boendet bör kunna
utformas för att möta
framtidens krav på
digitalisering,
utformning för
demensvård,
tillgänglighet.

+

+

+
+

+
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Ett samlat äldrecenter
kring fastigheten Midgård
ses som positivt för att ge
såväl brukare, anhöriga
som personal bra
förutsättningar till bra
miljöer.
Nästa steg efter SÄBOimplementeringen bedöms
ha god potential i detta
scenario:
Möjlighet att sälja Solvik
för ett ändamål som
stödjer SON:s
verksamheter för äldre.
Alternativen för
Hellidshemmet ses som
möjliga att utveckla.
Ett framtida nyttjande av
Solkullen (dagens
stadshus) bedöms till stor
del kunna ske i SON:s
verksamhet (hemvård,
sjuksköterskor, bistånd
etc). Verksamhet som
rimligen kan kombineras
på ett bra sätt med dagens
socialkontor.
Minskar resor,
transporter och ledtider
med
samordning/effektivisering
inom social- och
omvårdnadsnämndens
verksamheter. Positiv

+

Nackdelar

+

−

−

−

Arbetsmiljö, miljö för −
de äldre, fackliga
inspel. Scenariot
påverkar lokalen ur
flera aspekter och
vissa förbättringar
sker, men
−
bedömningen är att
åtgärdernas
omfattning ger
förhållandevis låg
effekt ur dessa
perspektiv.
Utifrån den
utmanande situation
som föreligger kring
att attrahera personal
till omvårdnadsyrken
bedöms detta
scenario som negativt
då arbetsmiljön inte
bidrar till ökad
−
attraktivitet.
Demensboende är
inte möjligt då
avdelningar är för
stora. Då Solvik antal
platser kommer

Genom att bygga om
Solvik till 60 platser
istället för dagens antal
nås ingen rationalisering
avseende
kvadratmeter/plats.
Genomförandet är
utmanande då en hel
byggnadskropp måste
friställas för att
rationellt byggas om.
Generellt finns det
utmaningar i att bygga
om i befintliga lokaler
exempelvis
konstruktionslösningar.
Brandföreläggandet ger
en tidplan som inte
bedöms hållas i detta
scenario. Kräver
dispens avseende tid.
En kökslösning
tillsammans med
Midgårds centralkök
permanentas om inte
ett tillagningskök skall
planeras in på Solvik
vilket kräver utbyggnad.
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−

effekt för
hållbarhetsarbetet.
Scenariot gör att
centralköket på Midgård
kan användas på ett
rationellt sätt och kvalité
kan utvecklas vidare inom
ett område som är
betydande för framtidens
äldrevård.
Möjlighet men inte krav
att på ett betydande sätt
påverka
fastighetsmarknaden totalt
i Tidaholm på ett
omfattande sätt. Olika
affärsmodeller kan ge
såväl långsiktigt ägande
som bidrag till övriga
fastighetsmarknaden. En
potential som Newsec
pekar på som möjlig för
en ort som Tidaholm.
Scenariona kräver dispens
från brandföreläggande då
ledtiden är lång. Dock
bedöms den möjligheten
finnas då den slutliga
lösningen ger en
betydande förbättring
inom brandområdet, där
kraven uppfylls direkt.

−

−

−

bestå av mer än
hälften av Tidaholms
kommuns SÄBOplatser, samtidigt som
antalet brukare med
demens i framtiden
är fler än hälften,
uppfylls inte
förstudiens mål på
den punkten.
Innebär ett lägre
antal boendeplatser
än det bedömda
behovet 2032
Genomförande
kommer påverka
verksamheten
betydande då
renovering skall ske
parallellt med
pågående verksamhet
Renovering i befintligt
bestånd i begränsad
skala (ej stomrent)
har visat sig riskabelt
ekonomiskt
historiskt.

Centralkök för SÄBO
bör då vara en långsiktig
lösning.

Rekommendation
Social- och omvårdnadsförvaltningen samt Samhällsbyggnadsförvaltningen rekommenderar att gå
vidare med scenario 3b och starta en projektering för det scenariot. I projekteringen skall en
förprojektering göras för att vidare utreda alternativ av scenariot.
Utifrån de olika scenarierna är det ett nybyggnadscenario som får fler fördelar ur många perspektiv
utan att ge dyrare driftskostnader än de scenarierna med lägre investeringskostnader.
Utifrån bedömning om möjliga effektiviseringar och samordningseffekter skulle kvarteret Midgård
med en nybyggnation av 60 platser kunna ge ett centrum för äldreomsorg där hemtjänst, hälso- och
sjukvård/rehab och biståndsenheten skulle kunna samordnas med ett SÄBO som har 120 platser
inklusive 20 platser för kortvård. Detta skulle kunna lösa flera av de utmaningar som social- och
omvårdnadsnämnden står inför med trångboddhet för hemvård och HSL/rehab. Det innebär en
närhet mellan de olika verksamheterna som kan leda till en mer attraktiv arbetsplats, effektivare
arbetssätt och färre transporter. Dessutom innebär närheten till centralköket att det kan nyttjas till
full kapacitet och mängden mattransporter minskar.
Samtidigt frigörs Solvik för annan boendeform eller verksamhet. På sikt frigörs även Hellidshemmet
för annan verksamhet.
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Förväntad effekt
För minskade driftskostnader och ökad bemanningseffektivitet bör ett boende ha minst 60 platser.
Detta innebär att för att öka effektiviteten så bör Tidaholms tätort ha ett eller max två boenden mot
dagens tre boenden. Om två boenden placeras tillsammans på kvarteret Midgård kan man uppnå ett
antal effektiviseringar. Centralköket finns redan på plats. Bemanning kan samordnas, likaså inköp,
transporter och aktiviteter. Om ytterligare delar av kommunens lokaler i kvarteret Midgård kan
ställas om för att användas för hemtjänsten, biståndsenheten och sjuksköterskeenheten så skulle ett
äldrevård- och demenscentra kunna vara ett nästa steg för att samordna resurser och öka kvaliteten.
•

•
•
•
•
•
•

Förslaget innebär en plan med långsiktigt perspektiv på 10 år (2032) för hur äldreomsorgens
lokaler och verksamheter bäst ska utformas för och kvalitetssäkrad verksamhet, utifrån
tidigare utredning om framtidens äldreomsorg
Kommunens särskilda boenden kommer efter åtgärder att ha ett fullgott brandskydd.
En arbetsgrupp tar fram förslag på lämplig storlek och utformning av lägenheterna med ,
välfärdsteknik, digitalisering och inredning.
Förstudien rekommenderar ett max antal boende per avdelning i enlighet med
Socialstyrelsens rekommendationer.
En modern arbetsmiljö anpassade utifrån vårdbehov bedöms som mer attraktiv som
arbetsplats och kan underlätta kommande rekrytering av personal.
Lindängens äldreboende är en del av de lösningar som presenteras
I scenarierna beskrivs möjligheter till samordning och synergier.

Projektets mål
Framtidens äldreomsorg med ändamålsenliga lokaler
Driftskostnad för SÄBO ska inte öka
Förbättrad arbetsmiljö, attraktiv arbetsplats

Beröringspunkter och beroenden till andra projekt, arbeten och
tillgångar
•

•

•
•

Hemvårdens lokaler, bedömningen är att hemvårdens verksamhet kommer att öka. Trenden i
riket, liknande kommuner och Tidaholms kommun pekar i samma riktning. Hemvården har sina
lokaler på övre plan i Disponentvillan. Dessa lokaler har sedan flera år varit otillräckliga och inte
fullt anpassade för nuvarande behov. Dessa behov har identifierats och investeringsmedel för
lokaler för hemvården är avsatta i investeringsplanen och uppdrag om en förstudie beslutades av
social- och omvårdnadsnämnden 25 maj 2021. Förhyrning av lokaler sker i ”Tändstickan” som en
kortsiktig lösning i avvaktan på en mer långsiktig lokallösning.
Lokaler för övrig verksamhet inom hälso- och sjukvård; sjuksköterskor och rehab. Dessa
verksamheter har sina arbetsplatser på Solvik, som idag är för få, för utspridda och inte
ändamålsenliga.
Biståndsenheten finns idag i extern lokal på Telefongatan. Skulle med fördel kunna samordnas
nära Hemvård och HSL
LSS, daglig verksamhet, boenden och kontor/arbetsledning. Det finns daglig verksamhet för LSS i
en del av Solvik. Det finns ett LSS-boende i Hellidshemmet och kontor/arbetsledning för LSS finns
i Ingenjörsvillan. Alla dessa lokaler kan behöva ersättas. Dessutom är behovet av ytterligare LSSboende stort.
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•
•
•
•

Dagverksamhet för äldre är idag i Hellidshemmets lokaler. Om Hellidshemmet inte ska användas
som SÄBO kan nya lokaler behövas för verksamheten, som är en biståndsbedömd verksamhet.
Stödformer, öppen verksamhet finns idag på entréplan i Disponentvillan. Denna verksamhet kan
också behöva nya lokaler beroende på vilka beslut som fattas.
Köksorganisationen, idag finns centralköket i Midgård. Framtida köksorganisation kan komma att
innebära tillagningskök på alla SÄBO.
Behovet av fastighetsunderhåll minskar avsevärt vid nybyggnation, som innebär en föryngring av
fastighetsbeståndet.

Intressenter
Allmänheten
Social- och omvårdnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunledning, övriga förvaltningar/stadshus

Omfattning i tid
Brandföreläggandet innebär att åtgärder måste vidtas före 31 dec 2023. Scenariona kräver dispens
från brandföreläggande då ledtiden är lång. Dock bedöms den möjligheten finnas om den slutliga
lösningen ger en betydande förbättring inom brandområdet, där kraven uppfylls direkt.
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BAKGRUND OCH METOD
Bakgrund
Tidaholms kommun har inlett en förstudie kring sina lokal- och fastighetslösningar för
social- och omvårdnadsnämnden. Målsättningen med förstudien är att med ett tioårigt
perspektiv hitta lösningar som är ändamålsenliga för en social och omvårdnadsverksamhet
för framtiden. Kommunens utredning kommer att fokusera på ett vård- och ett
byggperspektiv och för att komplettera utredningen behövs kompetensförstärkning inom
vissa områden.

Newsec Advisory Sweden AB, org.nr 556695-7592 (”Newsec”) har av Tidaholms kommun
fått i uppdrag att stötta kommunens utredning med kompetensförsörjning inom strategi
och Fastighetsutveckling. Newsec kommer även att genomföra en marknadsanalys och
utifrån ett antal uppsatta scenarion ge marknadsmässiga bedömningar och råd gällande
hur olika val av fastighetsstrategier kan påverka kommunen på sikt.
Innehållet är strikt konfidentiellt.

Metod
Marknadsanalysen har sammanställts på basis av information från Tidaholms kommun,
Newsecs interna kunskaper och erfarenheter samt andra källor som Newsec bedömer som
tillförlitliga. Som en del av marknadsanalysen har Newsec genomfört en extern
marknadsundersökning av omkring tio bostads- och fastighetsutvecklares syn på Tidaholm.
Newsec har utifrån insamlat material analyserat och utvecklat potentiella hypoteser och
rekommendationer för Tidaholms kommun. Vidare har även inspel från utförda
avstämningar samt besök i Tidaholm med utvalda personer från Tidaholms kommun tagits i
beaktning.
Newsec friskriver sig från felaktigheter eller avvikelser.
3
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MARKNADSANALYS TIDAHOLMS KOMMUN

SAMMANFATTNING
Tidaholm är en stabil kommun med låg arbetslöshet i en stark region med Jönköping och
Skövde som draglok. Kommuner i regionen lockar nya medborgare och förmår behålla
etablerade med såväl arbete som livskvaliteter och goda boendemiljöer till
konkurrenskraftiga
priser.
De
större
arbetsgivarna
i
kommunen
och
arbetsmarknadsregionen har en stabil tillväxt och bidrar till de positiva prognoser som ligger
till grund för kommunens utvecklingsplaner.
Kommunen har initierat en översyn av sina lokalförsörjningsbehov, inte minst mot bakgrund
av att fler äldre bor hemma längre med en effektiv hemsjukvård. Det genererar en
överkapacitet på platser inom de kommunala omsorgsboendena över tid. Därtill saknar två
av kommunens särskilda boenden fullständigt lagstadgat brandskydd vilket påskyndar
behovet av en genomlysning, prioritering och beslut om väg framåt.
Newsec redovisar i den här rapporten värdeindikationer samt en marknadsundersökning
med fokus på samhällsfastigheter och bostäder som kan ligga till grund för kommande
prioriteringar. Resultatet av analyserna pekar ut konsekvenser för tre alternativa vägar
framåt. En offensiv väg innebär att marknaden bjuds in att bidra till att skapa lösningar för
hela det kommunala behovet och samtidigt skapa nya bostadsmiljöer. I en defensiv lösning
behåller kommunen beståndet till stor del i egen ägo och investerar själv för att säkra upp
myndighetskraven för boende inom SÄBO. Newsec ger också sina rekommendationer kring
en hybrid möjlighet som öppnar upp attraktiva möjligheter på marknaden samtidigt som
man hushåller med ändliga resurser i form av mark.
Det som behöver ske i första hand är att Tidaholms kommun tar ett beslut om vilken av
dessa vägar som ska tas framöver. Om Tidaholms kommun är redo för att anta den mer
offensiva eller den hybrida vägen framåt så finns ett flertal fortsatta insatser som Newsec
föreslår för att komma vidare i arbetet. Dessa insatser inkluderar att detaljstudera och
räkna igenom alternativen, samt att sondera marknaden i en konkret marknadsdialog med
utgångspunkt i objekten och tänkbart upplägg.
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1. INTRODUKTION TIDAHOLM
Tidaholm är en tätort och centralort i Tidaholms kommun. Kommunen är belägen i de östra
delarna av Västergötland och är omgiven av kommunerna Habo, Mullsjö, Falköping, Skövde
och Hjo. Med sitt geografiska läge så är Tidaholm en kommun som möjliggör pendling till
flertalet kommuner och städer så som Skövde, Skara, Falköping med flera.
I kommunen finns det en centralort, två tätorter och flera mindre samhällen. Ån Tidan
rinner genom hela kommunen och binder samman skön natur med charmig stadsmiljö.
Folkmängden i Tidaholms kommun är cirka 13 000 invånare och kommunen har en
arbetslöshet omkring 2,8 procent.

1.1 NÄRINGSLIV
Tidaholm är en småstad med en lång tradition som industristad. Kommunen har totalt cirka
1400 företag. Staden växte fram runt Vulcans Tändsticksfabrik och Tidaholms Bruk i slutet
av 1800-talet och dessa industrier präglar än idag Tidaholms näringsliv. Det finns en rad
specialiserade bolag i Tidaholm, framförallt inom verkstadsindustrin, som för
industritraditionen vidare. Tidaholms mest välkända varumärken representeras av Swedish
Match och Nobia, med deras tillverkning av tändstickor och Marbodal-kök.
Det finns en levande landsbygd kring centralorten med många företag inom lant- och
skogsbruk. Kommunen har även flertalet hängivna entreprenörer och ett varierat utbud av
caféer, restauranger och butiker. För många aktörer, stora som små, så är besöksnäringen
en viktig del av Tidaholms näringsliv.
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1.2 BEBYGGELSE
Stadsbebyggelsen i Tidaholm består främst av villabebyggelse. I en av Tidaholms
stadsdelzoner finns kriminalvård och i de övriga två stadsdelzonerna finns det primärt
bostäder. Det finns ingen välutvecklad bostadsrättsmarknad utan boenden i Tidaholm består
främst av villor och hyreslägenheter. Det pågår detaljplanearbete där föreslagen plan ska
fördubbla antalet bostäder.

1.3 PÅGÅENDE PROJEKT
Tidaholms kommun har många projekt på gång och är nu inne i en expansiv fas. En del av
dessa projekt utvecklar och ansvarar kommunen själv för. Två av de större projekten som
pågår är utvecklingen av den nya stadsdel Rosenberg samt utvecklingen kring
stationshuset.

1.3.1 ROSENBERG
Stadsdelen Rosenberg har ett vackert naturnära läge längs med Tidan och där utvecklas ett
bostads- och skolområde. Stadsdelen består av skola, förskola, och villatomter samt
promenadvänliga naturområden. Kommunen beskriver stadsdelen som ett område med fina
kvalitéer; Granne med staden, nära naturen!
Älvsbyhus har byggt 20 parhus som ska bilda bostadsrättsförening i området och de första
ägarna kan flytta in under våren 2022. Tidaholms kommun har i området 47 stycken
villatomter där intresset har varit stort och majoriteten av tomterna är sålda. Tomterna för
småhus varierar i storlek och kostar 200SEK per kvadratmeter. Därefter tillkommer
anslutningskostnader för vatten och avlopp, el samt fiber. Ett tjugotal familjer har redan
flyttat in i sina nybyggda hus och fler tillkommer då de endast är en handfull tomter kvar till
salu.

9
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1.3.1 UTVECKLING KRING STATIONSHUSET
Tidaholms kommun utreder en framtida utveckling kring stationsområdet i de centrala
delarna av Tidaholm tillsammans med fastighetsbolaget Sigurd Larsson AB. Den privata
utvecklingsaktören fick sommaren 2021 en direktanvisning för mark i området kring gamla
stationshuset och en planprocess har initierats. Syftet med planen är att utreda
busstationens nuvarande placering och möjlighet till förtätning i området kring
Godsmagasinet och Stationen.

I direkt anslutning till markanvisningsområdet är ett par av Sigurd Larssons ABs fastigheter
belägna. De har inkluderats i arbetet för att undersöka dess utvecklingsförutsättningar. Då
Tidaholms kommun idag äger en del av marken inom området så är kommunen en viktig
part för en eventuelll utveckling av platsen. I utvecklingsarbetet har fyra parallella förslag
tagits fram och efter prioritering vidtar detaljplaneläggning samt eventuella
fastighetsförsäljningar. För att inhämta synpunkter från kommunens invånare så genomförs
även en medborgardialog kring de fyra förslagen.
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2. NULÄGE OCH POTENTIAL FÖR TIDAHOLMS OMSORGSBOENDEN
2.1 INTRODUKTION
I detta kapitel presenteras information om
nuläget för omsorgsboenden i Tidaholm, där
respektive omsorgsboende kommer att
presenteras separat. Utöver Tidaholms
omsorgsboenden
så
kommer
även
kommunens andra lokallösningar kopplade
till socialkontor och andra vårdrelaterade
verksamheter
att
inkluderas.
Newsec
kommer även att presentera respektive
boendes framtida potential, i form av möjliga
utveckling- och användningsområden.

2.2. SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE
I Tidaholm finns för skrivande stund fyra
stycken Särskilda boende för äldre (SÄBO).
Solvik,
Lindängen,
Midgård
och
Hellidshemmet heter dessa boenden och är
belägna runt om i kommunen. Totalt sett har
Tidaholms kommun en överkapacitet på
platser på dessa boenden. De olika boendena
varierar i popularitet och det är framförallt
boendena i de mer centrala delarna av
Tidaholm som är populära.

2.2.1. SOLVIK
Solviks äldreboende är beläget längs med ån
Tidan med natursköna omgivningar med
närhet till Stallängsskogen samt centrum
med butiker och caféer. Boendet består av
78 lägenheter samt gemensamma lokaler
för måltider, social samvaro och aktiviteter.

Det finns även en gemensam uteplats för de
boende. Lägenheterna är omkring 28
kvadratmeter och består av rum med toalett
och dusch, och vissa av dem har även egen
uteplats. Boendet togs i bruk sommaren 1984
och volymerna anses idag som omoderna
med för stora avdelningar där respektive
avdelning
innefattar
17
stycken
lägenheter/rum. De stora avdelningarna
medför även svårigheter med att rekrytera
då det medför hård arbetsbelastning.

Solvik har potential för flera framtida
användningsområden.
Om
kommunen
beslutar att låta Solvik kvarstå som ett SÄBO
så finns även möjligheten att detta byggs ut
för att kunna erbjuda fler platser. Därmed
kan det bli ett boende med cirka 60 eller 80
platser. Fastigheten har även potential att
omvandlas till radhus eller trygghetsboende.
Vid en sådan konvertering så kan det vara
fördelaktigt för kommunen att sälja
fastigheten med syftet att en privat aktör
bygger
och
upplåter
radhus/trygghetsboendet.

2.2.2. HELLIDSHEMMET
Vid
foten
av
Hellidsberget
ligger
äldreboendet Hellidshemmet. Boendet har en
naturskön omgivning med både gång- och
cykelvägar som leder fram till vattendrag
och Hellidens slott. Boendet renoverades
2001 och består av 27 lägenheter. Likt Solvik
så erbjuder även detta äldreboende
gemensamma lokaler för måltider, social
samvaro, aktiviteter och en gemensam
uteplats.
Lägenheterna är 23-36 kvadratmeter och
inkluderar
rum
med
toalett, dusch,
diskmöjlighet och kylskåp. Hellidshemmet
upplevs av
boende,
besökare
samt
medarbetare som långt borta och ocentralt.
Hellidshemmet är i gott skick och har
potential
för
flertalet
olika
användningsområden. Möjlig användning för
fastigheten är LSS daglig verksamhet,
dagverksamhet för äldre, skola eller så skulle
hemsjukvården kunna ta del av fastigheten.
Ett annat alternativ är att omvandla
fastigheten till radhus i hyresrättsform. I och
med byggnadens goda skick bör den inte
rivas utan istället konverteras om i sådana
fall. Skulle det dessutom finnas ytterligare
byggrätter att nyttja på fastigheten kan
radhusen byggas i en större volym.

Boendet står inför ett brandföreläggande där
brandåtgärder krävs vilket innefattar att ett
sprinklersystem
måste
installeras.
Kommunen har till sista december 2023 på
134
sig att åtgärda detta.
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2.2.3 MIDGÅRD
Äldreboendet Midgård är centralt beläget i
Tidaholm med närhet till caféer och affärer.
Boendet totalrenoverades 2004 och består
av 41 lägenheter. Lägenheterna är 22-27
kvadratmeter stora och inkluderar rum med
toalett, dusch, och de flesta av dem har även
diskmöjligheter och kylskåp. Boendet har
även gemensamma lokaler för social
samvaro, måltider och aktiviteter samt
gemensam balkong/uteplats. Utöver det så
har Midgårds äldreboende även en öppen
matservering dit många daglediga och
seniorer kommer för att äta i gemenskap
med andra. Äldreboendet Midgård sitter ihop
med stadshuset.
Då Midgård inhyser både stadshuset, i form
av kontorslokaler, och äldreboende så är
användningsområdet redan i befintligt skick
varierande. Potentialen för fastigheten är
därmed stor för att utveckla till andra
användningsområden. Ett alternativ är att
modernisera Midgård för att få in ytterligare
kontorsändamål genom att samla samtliga
kommunala verksamheter som önskas ha i
stadshuset. SÄBO-delen av Midgård kan
kvarstå men det är viktigt att den delen
särskiljs från den övriga kontorsdelen. En
sådan modernisering kräver en effektiv
lokallösning med cirka 10-15 kvadratmeter
per
anställd.
Moderna
kontorslokaler
attraherar talanger och bidrar till att göra
kommunen till en attraktiv arbetsgivare.
Andra användningsområden som skulle
kunna vara möjliga för fastigheten är att
omvandla det till LSS-boende alternativt att
sälja det med syftet att det konverteras till
radhus/trygghetsboende.

2.2.4. LINDÄNGEN
I
september
2021
genomfördes
en
folkomröstning
i
Tidaholm
gällande
äldreboendet
Lindängens
verksamhet.
Frågan som Tidaholms befolkning skulle ta
ställning till var: ”Tycker du att det särskilda
boendet/äldreboendet Lindängen ska vara
kvar?”.

Resultatet av folkomröstningen var tydligt,
då 83,80 procent röstade för att boendet
skulle kvarstå. På Lindängen finns 22 stycken
platser till förfogande, det finns dock ingen
efterfrågan för dessa platser.
Då Lindängen är ett litet SÄBO beläget
utanför centrala Tidaholm så är det kostsamt
att driva i jämförelse med ett större boende.

2.3 ANDRA TYPER AV VERKSAMHETER
Utöver kommunens särskilda boenden för
äldre så har de ytterligare verksamheter som
kräver olika typer av lokallösningar. I
kommande avsnitt presenteras andra
befintliga lokallösningar och behov för
kommunala verksamheter.

2.3.1 STADSHUS
Tidaholms stadshus är beläget på Torggatan
26A i Tidaholm. Stadshuset har en bra
lokalisering, endast en kort promenad från
Tidaholms torg vilket gör det lättillgängligt.
Stadshuset är inte ett optimalt disponerat för
de behov som förvaltningsledning och stab
har. Halva byggnaden på fastigheten
disponeras för kontor och stadshusfunktioner och resterande del består av
vårdboende
och
lokaler
för
socialförvaltningens verksamhet för individ- och
familjeomsorg. Att ha dessa verksamheter i
samma byggnad är inte optimalt på grund av
säkerhetsrisker.
Kontorsytorna
som
ursprungligen var vårdboende nyttjas till
stora delar av kommunens staber som har
sin placering i stadshuset.
Kommunen har tidigare utrett stadshuset
och sett över olika typer av möjligheter för
hur stadshuset bäst kan nyttjas och
utvecklats.
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2.3.2 LSS
Lokallösningen för Tidaholms LSS-verksamhet består i dagsläget av inhyrda lösningar vilket
enligt kommunen fungerar bra. Tidaholms LSS-boende Siggetorp är beläget i Stallängsskogen
och ägs av det kommunala bostadsbolaget Tidaholms Bostadsaktiebolag.
Läget för LSS-boendet är inte fel utifrån behovet, men som en framtida möjlighet kan
kommunen kliva ur detta boende och istället lägga LSS-boendet i en vanlig bostadsmiljö,
kanske i en trapphusmiljö där det även går att hysa in vanliga bostäder. LSS-boenden kan
lösas på flera olika sätt och kan integreras med vanliga bostäder för att inte särskildgöra det.

2.3.3 DAGLIG VERKSAMHET
Tidaholms kommun erbjuder daglig verksamhet som är rehabiliterande och
livskvalitetshöjande. Verksamheterna är utspridda i olika hyrda lokallösningar runt om i
kommunen.

2.3.4 HEMTJÄNST
Tidaholms hemtjänstverksamhet hyr i dagsläget lokaler på Solvik. De är i dagsläget
trångbodda i Solvik och kommer därmed att hyra nya lokaler i vårdcentralen av SBB
framöver. Hyresavtalet sträcker sig i fem år med en marknadshyra på 750SEK per
kvadratmeter.
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3. SVENSK FASTIGHETSMARKNAD
3.1 INTRODUKTION
Detta avsnitt kommer att presentera hur fastighetsmarknaden ser ut idag i Sverige. Bland
annat kommer Newsec att presentera de största fastighetssegmenten och geografierna.
Detta avsnitt är menat att ge kommunen en förståelse för nuläget på fastighetsmarknaden
ur ett investerarperspektiv som ett stöd i beslut om försäljningar av fastigheter och vid
sökandet av etableringar.

3.2 SVENSK FASTIGHETSMARKNAD
Transaktionsvolym uppdelat på Europeiska länder
Transaktioner >= 40 Mkr
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Den svenska fastighetsmarknaden noterade under 2021 den högsta volymen som hittills
uppmätts för ett enskilt år. Transaktionsvolymen för helåret 2021 uppgick till cirka 400
miljarder kronor, vilket medför att Sverige blev Europas tredje största transaktionsmarknad
före Frankrike och efter Tyskland och Storbritannien. Således är fastighetsmarknaden
väldigt attraktiv bland investerare.
Fastighetsmarknaden i Sverige drivs framförallt av inhemskt kapital tillskillnad från t.ex.
Finland och likviditet finns således på marknaden oberoende av internationella aktörer.
Under 2021 föll andelen internationella investerare från 26 procent under föregående år till
17 procent av transaktionsvolymen.
Transaktionsmarknaden i Sverige noterade både små och stora transaktioner under 2021
som även blev ett rekordår för flest antal transaktioner. Fastighetsmarknaden fortsatte att
gynnas
av
det
makroekonomiska
klimatet
med
låga
realräntor,
goda
finansieringsmöjligheter och stor kapitaltillgång under 2021. Klimatet fortsätter in i 2022
men orosmoln skuggar marknaden i början av året i samband med stigande inflation,
geopolitisk oro, höjningar av räntor och en ökad risk för kapitalåtstramning. Med det sagt så
har marknaden varit fortsatt starkt under det första kvartalet 2022 och fastigheter
fortsätter att säljas på historiskt höga nivåer. Utsikterna är således goda för det
inflationsskyddade segmentet.
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3. SVENSK FASTIGHETSMARKNAD
Total transaktionsvolym 2000 – 2022 YTD
Transaktioner >= 40 Mkr
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Sveriges fastighetsmarknad har vuxit under de senaste åren och är en av Europas mest
likvida marknader. Kontorssegmentet har traditionellt dominerat marknaden men under
de senaste decenniet har även de andra segmenten mognat. Idag talas det istället om
bostäder, logistik och samhällsfastigheter. Bostäder har tagit över platsen som största
segment och blev för femte året i rad det största segmentet på fastighetsmarknaden. För
mer information om bostadssegmentet som investerarsegment se sidan. 24.
Samhällsfastigheter blev det fjärde största segmentet under 2021 och är hittills under
2022 det nästa största segmentet efter bostäder. Segmentet har sett en enorm
utveckling över de senaste fem åren och utbudsbrist tros vara den största anledningen
till den relativt sett lägre volymen. Logistik har också haft ett stort intresse, framförallt
från internationella investerare. Segmentet blev det tredje största under 2021.
Transaktionsvolym uppdelat på segment 2000 – 2022 YTD
Transaktioner >= 40 Mkr
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Transaktionsvolym uppdelat på geografi 2015 – 2022 YTD
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Även om 2021 slog volymrekord för i princip alla lägen förblir huvudstaden Stockholm
dominerande på transaktionsmarknaden med uteslutande flest investerarögon på sig.
Intresset för övriga landet är generellt sett lägre på den svenska fastighetsmarknaden
och segmentfördelningen för den geografin ser annorlunda ut där samhällsfastigheter
och bostäder tar en ännu större plats. Den riskjusterade avkastning sjunker drastiskt för
segment som till exempel kontor i dessa lägen men både samhällsfastigheter och
bostäder erbjuder ofta en fortsatt god riskjusterad avkastning även i övriga landet. Med
färre investerare och en, på en ej aggregerad nivå, nästintill obefintlig fastighetsmarknad
är det ofta en utmaning att locka investerare som kan bidra med nybyggnation,
etableringar och kreativa samhällslösningar.
Transaktionsvolym i övriga landet uppdelat på segment
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4. SAMHÄLLSFASTIGHETSMARKNADEN
4.1 INTRODUKTION
Detta avsnitt kommer att presentera hur marknaden ser ut för samhällsfastigheter. Newsec
kommer först ut presentera nuläget för den generella svenska marknaden för att sedan gå
vidare till marknaden för mindre orter och slutligen hur marknaden ser ut i Tidaholm.

4.2 SAMHÄLLSFASTIGHETSMARKNADEN – ETT NYTT SEGMENT
Väsentliga händelser för samhällsfastighetssegmentet 1990 till idag

Samhällsfastigheter är den gemensamma benämningen på fastigheter som till övervägande
del används till skattefinansierad verksamhet och är specifikt anpassade för
samhällsservice. Fastighetstypen kännetecknas av offentliga hyresgäster och nyttjas till
verksamhet såsom vård och omsorg, äldreboende, utbildning, rättsväsende samt andra
myndigheter. Segmentet karaktäriseras av stabil avkastning i relation till risk och med stat,
landsting eller kommun som huvudmän är hyresgästerna mycket kreditvärdiga. Vakanserna
är ofta lägre än för andra fastighetsslag vilket förklaras genom att lokalerna mestadels är
specialanpassade. Detta medför även långa hyresavtal. Segmentet brukar således refereras
till som fastighetsmarknadens stats-obligation med tanke på den stabila och relativt riskfria
intäkten som avtalen och fastighetsslaget medför.
Segmentet är relativt nytt på
investerarmarknaden och definitionen av segmentet etablerades enbart för cirka 8 år
sedan. Under dessa 8 år har segmentet sett en enorm tillväxt och mognat även på den
internationella marknaden.
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4.3 SAMHÄLLSFASTIGHETSMARKNADEN – DRIVKRAFTER I SEGMENTET
Stark befolkningstillväxt
Total tillväxt om >10% sedan 2010

Åldrande befolkning
antalet personer över 65+ är prognostiserade att överskrida 2,5 miljoner 2035

Ökad barnafödsel
Antal födda har ökat nästan obrutet sedan 2000

Skolor och äldreboenden har ett stort investeringsbehov,
Ungefär 50 % av kommuner bedömer en brist på trygghetsbostäder, nästan 45 % bedömer brist på
21 särskilt boende för äldre
seniorbostäder och cirka 25% bedömer en brist på

Strikta lagstiftningar
Växande samhällsfastighetsmarknad
Högre transaktionsvolym, flera aktörer och yieldkompressioner

Samhällsfastighetssegmentet i Sverige har starka bakomliggande faktorer som driver
investerarintresset och således när segmentet under de senaste åren mognat i investerares
ögon har värden stigit och volymer ökat. I graferna nedan representeras tillväxten i
segmentet gentemot fastighetsmarknaden som helhet.

I samband med att marknaden mognat återfinns allt fler aktörer som äger fastighetsslaget.
Nedan är några exempel på sådana aktörer:

Värde samhällsfastigheter:
89,6 mdkr

Värde samhällsfastigheter:
17,0 mdkr
143

Fastighetsvärde:
51 ,0 mdkr
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Vad söker investerare i det som ofta kallas fastigheternas statsobligation?

1.

2.

3.

Stabila och
förutsägbara
kassaflöden

Långa hyresavtal
och låg
hyresgästrisk

God
riskjusterad
avkastning

Kommunen kan påverka värdet och attraktiviteten på fastigheten samt den geografiska
risken

Goda förutsättningar för segmentet har lett till sjunkande direktavkastningskrav.
Direktavkastningskraven är för övriga landet bland de lägsta för samhällsfastigheter jämfört
med andra fastighetssegment. Grafen nedan illustrerar direktavkastningskravens utveckling
för samhällsfastigheter i olika lägen i Sverige samt för kontor i övriga landet. Genom grafen
kan gapet mellan kontor och samhällsfastigheter i övriga landet tydligt avläsas. I Stockholm
är samma gap i princip icke existerande. Fastighetsrisken minskar när långa avtal tecknas
med en säker hyresgäst och således blir den geografiska risken låg och
direktavkastningskrav tenderar att skilja sig mindre mellan olika geografiska lägen
gentemot andra fastighetsslag vilket också kan avläsas från de relativt sett små skillnaderna
i direktavkastningskrav inom segmentet. Således finns det utrymme för kommuner att styra
prisbilden och attraktiviteten på fastigheterna samtidigt som man har möjlighet att ställa
motkrav på en eventuell köpare. Större aktörer som inte redan är etablerade i mindre orter
kräver däremot oftast större volymer även för samhällsfastighetssegmentet.
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5.1 INTRODUKTION
Detta avsnitt kommer att presentera hur
marknaden ser ut för bostadsfastigheter.
Newsec kommer först ut presentera nuläget
för den svenska marknaden generellt för att
sedan gå vidare till marknaden för mindre
orter och slutligen hur marknaden ser ut i
Tidaholm.

5.2 NULÄGE BOSTADSMARKNADEN SVERIGE
Bostadsbristen är fortsatt stor i Sverige och
71 procent av Sveriges kommuner uppger
bostadsbrist, en siffra som visserligen har
sjunkit från 77 procent året innan.
Bostadsbristen beror på en fortsatt stark
demografisk utveckling i samband med ett
uppdämt behov och en relativt låg byggtakt i
relation till behovet. Byggtakten ökade
kraftigt under 2021 samtidigt som prognoser
för befolkningstillväxt skrevs ner av
statistiska centralbyrån. I slutet på året
ändrades
bilden
drastiskt
igen
då
investeringsstödet avskaffades och i början
av året har byggkostnader stigit kraftigt,
detta i samband med geopolitisk oro som lett
till flyktingkris pekar på en återigen förlängd
bostadsbrist i hela landet. De största
anledningarna som nämns som problem till
bostadsbristen
är
höga
produktionskostnader, brist på detaljplan på
attraktiv mark samt svårigheter för
privatpersoner
att
få
lån.
Ur
ett
investerarperspektiv har bostadsbristen och
den demografiska utvecklingen lett till att
segmentet upplevs som säkert och ger en
god riskjusterad avkastning samt även
möjliggör för utveckling inom ett område.

Investeringsaptiten för bostäder var stark,
vilket visat sig i både det totala antalet
genomförda
bostadsaffärer
och även
intresset för portfölj- och strukturaffärer.
Under året genomfördes 205 renodlade
bostadstransaktioner, varav 14 översteg en
transaktionsvolym om 1 miljard kronor.
Intresset för bostäder har varit starkt i så
gott som hela landet och drivs till stor del av
en fortsatt bostadsbrist i kombination med
en ökande befolkning. Transaktionerna som
sker
avser
både
befintliga
och
nyproducerade hyresrätter.
Hemarbetet fortsatte i hög utsträckning
under 2021 och bedöms ha drivit på
efterfrågan på bostäder och i synnerhet
bostäder med tre eller flera rum.
Bostadsrättspriserna för riket ökade i snitt
med cirka 6,5 procent under det gångna året,
medan villapriserna ökade med cirka 14
procent.

Bostadsbrist
Överskott
Balans

71 % av Sveriges
kommuner anger
bostadsbrist

Under 2021 har bostäder fortsatt att se ett
stort intresse från investerare och var under
2021, likt tidigare år, det mest investerade
fastighetssegmentet. Under året stod
segmentet för cirka 35 procent av den totala
transaktionsvolymen, motsvarande cirka 137
miljarder kronor.
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Många olika faktorer ligger till grund för hur vi väljer att bosätta oss. Några av de
grundläggande trenderna som är återkommande handlar om att vi ofta väljer ett område
som upplevs som tryggt, har goda kommunikationer och närhet till både natur och service.
Under pandemin har ett antal megatrender påverkats och uppstått - en förändrad
efterfrågan har således noterats bland människor. Som resultat av att människor i högre
utsträckning har kunnat arbeta hemifrån har det inte längre varit lika viktigt att bo nära
arbetsplatsen. Människor har kunnat spendera mera tid hemma och har således börjat
prioritera ett större boende. Detta har gjort att intresset i exempelvis storstäderna har
diversifierats till att i högre utsträckning inkludera villor, större lägenheter och bostäder
utanför centrum. En ökning av efterfrågan på storlek, natur och trygghet är det som
framförallt noterats på bostadsmarknaden. På grund av dessa trender och
beteendeförändringar har möjligheten för mindre orter att locka invånare och erbjuda
attraktiva boendealternativ till storstaden uppstått.
På investerarmarknaden har direktavkastningskraven sjunkit för samtliga lägen för
bostadssegmentet men framförallt kan man notera att gapet mellan bostäder i
regionstäder/övriga landet och storstäderna har krympt – detta gäller framförallt det äldre
beståndet. För nyproduktion är det svårare framförallt i övriga landet och än mer efter att
investeringsstödet slopades. Dyra byggkostnader och låga normhyror kan leda till
svårigheter att hyra ut dyra nyproducerade bostäder även om betalningskraften finns på
orten så är alternativ kostnader för andra typer av boenden så pass attraktiva att den typen
av boende inte efterfrågas. I småorter är det således framförallt större paket av bostäder i
det äldre beståndet som efterfrågas på investerarmarknaden av större aktörer (som inte
redan finns på orten) även om mindre lokala aktörer också förvärvar mindre bestånd eller
enskilda fastigheter med bara ett fåtal lägenheter. Dessa aktörer har dock oftast inte
möjlighet att ta sig an nybyggnation eller förvärva större bestånd av exempelvis kommunen.

Direktavkastningskrav bostäder 2015 – 2022E
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5.3 AKTÖRER PÅ TIDAHOLMS BOSTADSMARKNAD
Som tidigare nämnts så är Tidaholm främst en kommun med småhus och villor. Det finns
även en del hyreslägenheter och bostadsrätter även om bostadsrättsmarknaden är mycket
liten i kommunen. Den absolut vanligaste bostadstypen är småhus med upplåtelseformen
äganderätt. Kommunen, SBB och Trefast är de absolut största hyresrättsbostadsägarna i
kommunen.

5 största hyresrättsbostadsägarna i Tidaholms kommun
NAMN

ANTAL LÄGENHETER

TAXERAD BOSTADSYTA

KLASSIFICERING AKTÖR

Tidaholms kommun

275

19 942

Kommunal

SBB

241

17 049

Större och börsnoterad

Trefast

209

15 004

Mindre, lokal/regional

Sigurd Larsson
byggnadsaktiebolag

97

11 302

Liten, lokal

Sten Davidsson

32

1 988

Liten, privatperson

Bostadsfördelning på Tidaholms bostadsmarknad
Hyresrätt
23%
Flerbostadshus
36%
Småhus
64%
Äganderätt
59%

Hyresrätt

Bostadsrätt
18%

Bostadsrätt

Äganderätt

Småhus

Flerbostadshus
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6. VÄRDEINDIAKTION & TÄNKBARA SCENARIOS
6.1 INTRODUKTION VÄRDEINDIKATION & SCENARIOS
Tidaholms kommun har utvecklat tre tänkbara huvudscenarios för kommunens framtida
fastighetsbestånd, med primärt fokus på omsorgsboenden och vanliga bostäder. Dessa
scenarios har tagits fram baserat på deras befintliga fastighetsbestånd och de utmaningar
och behov de nu står inför. Samtliga scenarier är uppdelade i två underscenarier.
Då huvudscenario tre är det mest marknadsdrivna scenariot har Newsec valt att att
fokusera mer på att bedöma detta scenario och därefter undersöka om åtgärder och
effekter från detta scenario även kan appliceras och uppnås i något av de andra
scenarierna. Inledningsvis kommer Newsec att presentera en värdeindikation för scenario
tre med avseende på kommunens omsorgsfastigheter.
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Midgård
Area: 6 193 kvm
Antal platser 41 st.

Solvik
Area: 7 960 kvm
Antal platser 78 st.

Hellidshemmet
Area: 3 675 kvm
Antal platser 27 st.

6.1.1 VÄRDEINDIKATION PÅ FASTIGHETERNA
Detta är en värdeindikation på fastigheterna
och avser inte en värdering således kan det
slutgiltiga värdet avvika från Newsecs
värdeindikation i detta scenario. Ett antal
antaganden har tagits. Antagandena
baseras på att kommunen säljer fastigheten
i en sale-leaseback dvs. att fastigheten säljs
och kommunen tecknar ett hyresavtal med
köparen. Som tidigare nämnt sitter ofta
värdet i samhällsfastigheter i kontrakten
snarare en fastigheten. Om kommunen
skulle sälja fastigheterna som tomma
byggnader bedömer Newsec värdet till
mycket lågt och ej tillräckligt för att skapa
ett större värde i nyproduktionen.

Lindängen
Area: 2 689 kvm
Antal platser 22 st.
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3 av 5

Midgård
Antaganden

6 193

Läge

Antal m²

3 av 5

1973/2005

Skick

Byggår

Hyra per kvm

1 600 kr

NOI

999 kr

Yield

WAULT

4,50%
15 år

Hyresgäst

Kommunal

Värdeindikation/kvm

~ 22 500 kr

Värdeindikation

~ 140 000 tkr

Antaganden som hyresbostäder
Antal kvm

5 573

Hyra per kvm*

1 450 kr

NOI

1 150kr

Yield
WAULT

4,50%
-

Hyresgäst

Privat

Vakans

2%

Värdeindikation/kvm

~ 25 000 kr

Värdeindikation

~ 140 000 tkr

*Kallhyra
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4 av 5
Läge

Hellidshemmet
Antaganden*

3 675
Antal m²

3 av 5

2001

Skick

Byggår

Hyra per kvm

1 600 kr

NOI

950 kr

Yield

WAULT

4,25%
15 år

Hyresgäst

Kommunal

Värdeindikation/kvm

~ 22 500 kr

Värdeindikation

~ 82 000 tkr

*Sprinklers och andra krav är uppfyllda enligt denna kalkyl
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5 av 5
Läge

Solvik
Antaganden*

7 960
Antal m²

2 av 5

1983

Skick

Byggår

Hyra per kvm

1 450 kr

NOI

777 kr

Yield

WAULT

4,25%
15 år

Hyresgäst

Kommunal

Värdeindikation/kvm

~ 19 500 kr

Värdeindikation

~ 155 000 tkr

*Sprinklers och andra krav är uppfyllda enligt denna kalkyl

Antaganden som hyresbostäder
Antal kvm

7 164

Hyra per kvm

1 450 kr

NOI

1 150kr

Yield
WAULT

4,50%
-

Hyresgäst

Privat

Vakans

0,5%

Värdeindikation/kvm

~ 25 000 kr

Värdeindikation

~ 180 000 tkr
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1/5

Lindängen
Antaganden

2 689

Läge

Antal m²

4 av 5

1955

Skick

Byggår

Hyra per kvm

1 450 kr

NOI

857 kr

Yield

WAULT

5,0%
15 år

Hyresgäst

Kommunal

Värdeindikation/kvm

~ 17 000 kr

Värdeindikation

~ 46 000 tkr
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6.2 SCENARIO 1A
Scenario 1A innefattar att Solvik byggs om och konverteras till ett boende med cirka 60
platser. Lindängen kommer att kvarstå som SÄBO med 24 platser att erbjuda. Midgård
kommer ha två stycken användningsområde och kommer därmed kunna erbjuda 41 platser
avsedda för SÄBO och 20 platser för kortvård. I detta scenario står Hellidshemmet tomt
vilket öppnar upp för annan typ av användning. Hellidshemmet skulle kunna användas till
annan kommunal verksamhet så som daglig LSS verksamhet, dagverksamhet för äldre, skola
eller hemvård.

Den totala investeringen i detta scenario blir relativt stor då mycket måste åtgärdas i
Solvik, inte bara brandföreläggandet. Då Hellidshemmet blir tomtställt så krävs det ingen
investering i dessa lokaler, vilket det så småningom hade krävts för att även här kunna
bemöta myndigheternas brandskyddskrav.
Med den skarpa deadlinen för brandföreläggandet så krävs det att genomförande av detta
påbörjas inom kort. Under tiden Solvik byggs om och konverteras så kan andra delar av
beståndet användas vid evakuering. Det krävs en stor investering för att ställa om Solvik,
men desto mindre investering för Hellidshemmet då det tomställs.

6.3 SCENARIO 1B
Likt Scenario 1A så kommer även Solvik i detta scenario att byggas om och konverteras till
ett boende med cirka 60 platser och Lindängen kommer även det att kvarstå som SÄBO
med 24 platser att erbjuda. För Midgård ser man möjligheten att erbjuda 20 stycken platser
för kortvård. Skulle Midgård stå tomt så finns det 41 stycken platser som skulle kunna
nyttjas till trygghetsboende alternativt till LSS-boende. Hellidshemmet kan i detta scenario
erbjuda 34 platser.
Detta scenario kräver flera flyttar och en stor investering. Både Solvik och Hellidshemmet
kräver åtgärder och dyra investeringar. Det betyder även att samtliga enheter kvarstår,
Midgård är vakant och att kommunen får stå för driften för samtliga enheter.

6.4 SCENARION 2A
I scenario 2A kommer Solvik likt tidigare scenarier byggas om och konverteras men nu till
cirka 80 platser. SÄBOt Lindängen kommer även här kvarstå med 24 platser att erbjuda.
Midgård ska i detta scenario erbjuda 16 platser för SÄBO och 20 platser för kortvård.
Resterande 25 platser som finns på Midgård står tomma. LSS-boende alternativt kontor är
potentiella användningsområden för de vakanta ytorna. Hellidshemmet står tomt i detta
scenario och kan istället nyttjas för LSS daglig verksamhet, dagverksamhet för äldre, skola
alternativt att delar av ytorna nyttjas av hemvården.
För att kunna genomföra detta så kräver det att Solvik byggs om i etapper. Driftmässigt
kommer Solvik vara effektivt men en sådan stor enhet med så många platser så kommer
arbetsmiljön för personalen att påverkas negativt.
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6.5 SCENARIO 2B
Scenario 2B är till stor del likt scenario 2A, men det som skiljer scenarierna åt är att i detta
scenario står Midgård tomt för att potentiellt nyttjas som trygghetsboende alternativt
kontor. Istället kommer Hellidshemmet att nyttjas som SÄBO med 16 platser och som
kortvårdsboende med 20 platser.
Även i detta scenario bör Solvik byggas i etapper och konverteringen av Hellidshemmet bör
ske löpande. Likväl som föregående scenario så kommer detta scenario vara effektivt
driftsmässigt för Solvik, men även här kommer arbetsmiljön att påverkas negativt.

6.6 SCENARIO 3A
Utgångspunkten i scenario 3A är att ett helt nytt SÄBO byggs med 140 platser vilket även
inkluderar 20 platser för kortvårdsboende. Detta nya SÄBO får en central placering i
Tidaholm helt avskilt från de befintliga SÄBO-lägena vilka kommer få nya
användningsområden. Att uppföra ett helt nytt SÄBO kan genomföras på flera olika sätt,
bland annat genom att kommunen själva står som fastighetsägare och står för byggnation
och förvaltning. Ett annat alternativ är att hitta en aktör som är villig att ta sig an ett sådant
projekt Detta alternativ leder till ett smidigt genomförande då byggnationen upphandlas och
inkluderat i upphandlingen är ett hyresavtal med kommunen som framtida hyresgäst. SBB är
exempel på en sådan aktör som både kan utveckla och förvalta både bostäder och
omsorgsboenden.
Då Tidaholms kommun står inför varierande utmaningar för deras olika särskilda boenden så
är det viktigt att dessa utmaningar ses över för att minimera dessa i kommande SÄBO och
därmed skapa ett så effektivt och attraktivt boende som möjligt. En av utmaningarna är
svårigheten med att rekrytera personal till Solvik, vilket är ett resultat av boendets stora
avdelningar. Denna utmaning är ett konkret exempel som bör tas i beaktande och som lätt
kan åtgärdas genom att skapa mindre avdelningar.

6.6.1 FÖRSÄLJNING SOLVIK
Som ett ytterligare steg i detta scenario så säljs Solvik med syfte att konvertera det till
radhus alternativt trygghetsboende. Då Solvik är det enda befintliga SÄBOt med ett
attraktivt centralt läge så är det troligtvis det läge som kommer vara mest intressant för
investerare att förvärva.
Vid en försäljning av Solvik med syftet att göra om det till ett trygghetsboende bör det tas i
beaktande att kommunen inte har några krav på att en sådan produkt finns att erbjuda i
kommunen, trygghetsboende är en produkt i en kommersiell marknad. Denna
marknadsprodukt kommer en privat aktör få etablera och förvalta och då är det viktigt att ta
i beaktande denna produkt inte blir för dyr. Ett trygghetsboende ger äldre människor
chansen att bo i en vanlig bostad men med större gemenskap och trygghet.
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Därmed är det viktigt att kunna möta denna målgrupp och se till att målgruppen har råd
med denna typ av boende. Tidaholm är som tidigare nämnts en villa-kommun och många
äldre husägare har bott i sina villor under många år och har därmed relativt låga
boendekostnader. De låga boendekostnaderna de har kommer att jämföras med
boendekostnaderna som de kommer få genom att bo på ett trygghetsboende. Målgruppen
kommer troligtvis inte ha ett stort intresse för att betala skyhöga hyror, och förmodligen
inte heller att investera i en dyr bostadsrätt.
Det kan därav vara en god idé att säkerställa att boendekostnaderna för trygghetsboendet
inte bli alltför höga då det kan bli svårt att hitta invånare som vill bo där. Att upplåta
trygghetsboendet som bostadsrätter kan göra det ytterligare utmanande på grund av den
stora insatsen det krävs. Därmed kan det vara mer fördelaktigt att upplåta
trygghetsboendet som hyresrätter.
I tillägg till att kommunen säljer Solvik kan även Midgård säljas till en privat aktör för att
kommunen sedan kan hyra tillbaka hela den funktionen.

6.6.2 ÅTGÄRDER ÖVRIGA SÄBOs
Utöver försäljningen av Solvik så kommer samtliga resterande SÄBOs även dem att få nya
ändamål och användningsområden. Lindängen kan även det säljas alternativt så behålls
detta i kommunalt ägo för att konvertera det till annat kommunalt ändamål. Andra
kommunala verksamheter som lokalerna kan användas till är bland annat skola, förskola,
LSS daglig verksamhet eller dagverksamhet för de äldre. Detta upplägg kan även vara
intressant för Hellidshemmet, dock begränsas inte ändamålet till kommunal verksamhet för
dessa lokaler. Inför en sådan konvertering är det viktigt att göra en behovsanalys av
kommunens övriga lokallösningar för deras verksamheter. Med andra ord att se över vad
som efterfrågas, både av de kommunala verksamheterna men även övriga verksamheter
som utövas av andra aktörer.
Visionen för Midgård är att det, likt Solvik, säljs med syfte att konvertera till radhus
alternativt trygghetsboende. Vid försäljning av Midgård kan även stadshuset säljas och
potentiellt åter-hyras till kommunen. Förslagsvis så hyrs det tillbaka med syftet att använda
det till kontor för hemvård och sjuksköterskeenheten, Till följd av detta måste en ny
stadshuslösning tas fram. Det nya stadshuset hyrs fördelaktigt i ett centralt läge i Tidaholm.
Det finns ett några hus i centrala Tidaholm som skulle kunna vara passande som stadshus
där fastighetsägarna säkerligen skulle vilja härbärgera ett stadshus. Sparbanken och det
gamla Tingshuset är förslag på byggnader som skulle kunna vara lämpliga som framtida
stadshus.
Beroende på hur scenario 3 tar form, om merparten SÄBOs säljs eller om de behålls inom
kommunen så kommer försäljningsintäkterna att variera. Om Tidaholms kommun hittar en
privat aktör som kan utveckla och förvalta det nya SÄBOt så innebär det att kommunen
slipper den stora investeringen och istället betalar hyreskostnaderna.
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6.7 SCENARIO 3B
Scenario 3B är det sista scenariot som Newsec kommer presentera och som en variant av
scenario 3A. I detta scenario kommer Solvik att avyttras med syfte att utveckla det för
bostäder, med inslag av trygghetsboenden. För att möta behovet av SÄBO-platser kommer
inte ett helt nytt boende att byggas utan istället kommer fastigheten som Midgård ligger på
att förtätas och verksamheten kompletteras med ytterligare 60 boendeplatser. På detta
sätt tar man till vara på de viktiga resurser som finns inom Midgård redan idag i form av
centralkök och ändamålsenliga boenden. Ett hållbart och effektivt sätt att nyttja befintliga
resurser i ett bra geografiskt läge i staden. Vid denna utökning och ombyggnation så
kommer Midgård att representera en kraftsamling på omsorgssidan då man tar skapar
förutsättningar för tänkbara synergier och effektiviseringsvinster mellan SÄBO,
korttidsboende, hemtjänst och centralkök. Inte minst leder detta till en effektiv lokalisering
av hemtjänstens personal som får en relativ närhet till brukarna, och man får en fortsatt
effektiv distribution av mat som tillagas i centralköket.
I samband med att man på detta sätt samlokaliserar flera vård- och omsorgsverksamheter
finns det också anledning att undersöka och utveckla möjligheterna att lokalisera
träffpunkter och daglig verksamhet inom fastigheten. Den del som idag består av Tidaholms
stadshus kan med fördel nyttjas för detta ändamål tillsammans med kontor för hemtjänst
och socialförvaltning.
Stadshuset med förvaltningsledning och stab kommer då behöva omlokaliseras till andra
lokaler, förslagsvis andra byggnader med lite mer karaktär och historia. Det handlar om fem
förvaltningar om omkring 15 personer i vardera förvaltning som behöver omlokaliseras. Att
flytta på och söka och finna nya volymer för dessa kontorsverksamheter är rimligt och man
bör i sammanhanget undersöka förutsättningarna att aktivera och ta i anspråk befintliga
kommunala byggnader. I denna process bör även ett strategiarbete kring morgondagen
arbetsplatser inkluderas för att på så sätt kunna identifiera hur arbetsplatsen på bästa sätt
ska stödja medarbetare och önskade arbetssätt, och för att kunna skapa en effektiv
fördelning av kontorsarbetsplatser och andra ytor. En sådan utredning är viktigt för att
säkerställa att det inte skapas distanser och negativa effekter mellan olika delar av
verksamheterna samt ett mer effektivt nyttjande av lokalerna. På motsvarande sätt bör en
samlokalisering av hemtjänst, SÄBO m.fl föregås av en workplace-strategi för att stärka
samverkan och synergier i lokalutnyttjandet.
I paketeringen av försäljningen av Solvik så inkluderar kommunen entreprenaden och
inhyrningen av Midgård, vilket betyder att köparen får sköta utbyggnaden och renoveringen
av Midgård och får kommunen som en långsiktig hyresgäst.
Genom att skapa ytterligare SÄBO-platser så frigör även detta platserna som finns på
Hellidshemmet vilket ger kommunen möjlighet att även avyttra denna fastighet med syfte
att omvandla den till radhus i hyresrättsform. En boendeform som väl kompletterar
befintliga bostäder i det naturnära området med ett attraktivt utbud av samhällsservice
genom skola och idrottslokaler.

37

159

MARKNADSANALYS
7. MARKNADENS INTRESSE

38

160

MARKNADSANALYS TIDAHOLMS KOMMUN

7. MARKNADENS INTRESSE
7. GENERELLT MARKNADSINTRESSE
Som
tidigare
nämnts så dominerar
Stockholmsområdet
på
transaktionsmarknaden och har uteslutande
flest investerares ögon på sig. Intresset för
övriga landet är generellt sett lägre på den
svenska
fastighetsmarknaden
och
segmentfördelningen för den geografin ser
annorlunda ut där samhällsfastigheter och
bostäder tar en ännu större plats.

7.1 INTRODUKTION MARKNADSUNDERSÖKNING
För att säkerställa marknadens uppfattning
av och intresse för Tidaholm har Newsec
genomfört en marknadsundersökning. I
samråd med Tidaholms kommun har
målgruppen för undersökningen varit
koncentrerad
gentemot
bostadsoch
fastighetsutvecklare i närområdet.
Undersökningen har genomförts med
semistrukturerade intervjuer baserat på ett
frågeformulär som framtagits av Newsec för
att få ett ändamålsenligt genomförande och
resultat.
Newsec har över telefon varit i kontakt med
ett 10-tal företag i olika storlekar inom
segmentet bostads- och fastighetsutvecklare
med någon lokal anknytning till Tidaholm
eller närliggande kommuner.

7.2 RESULTAT AV MARKNADSUNDERSÖKNING
Från marknadsundersökningen kan Newsec
konkludera att marknaden har ett varierat
intresse för att investera i mindre orter i
Sverige, däribland Tidaholm. Det är svårt för
bolag som inte redan är etablerade i
Tidaholm att komma över tröskeln och finna
intresset av att förvärva och investera i
fastigheter i kommunen. Hälften av de
aktörer som Newsec varit i kontakt med
valde att inte delta i undersökningen då
Tidaholm inte är en marknad som passar
deras geografi eller har de förutsättningar
som krävs för att det ska vara ett tillräckligt
intressant område för dem att förvärva och
investera i.

Det fanns däremot andra aktörer bland de
tillfrågade som tror på de mindre svenska
orterna och ser potential i dessa och även i
Tidaholm. Det samtliga aktörer, av de som är
positivt inställda till att investera i mindre
orter, betonar är att om rätt möjligheter och
fastigheter dyker upp så är Tidaholm
definitivt en intressant kommun att investera
i. Det framgick tydligt, särskilt från en aktör,
att det optimala är att ha en varierad
produktmix. De vill ha ett fastighetsbestånd
som består av både samhällsfastigheter och
bostäder. Bostadsbeståndet får gärna ligga i
olika områden för att kunna erbjuda sina
hyresgäster ett varierat utbud.
Vidare
kan
Newsec
konstatera
att
marknaden
är
tveksam
till
bostadsrättsprodukten i form av lägenheter i
Tidaholm på grund av brist på betalningsvilja
för en sådan produkt. Däremot tror de
hyresrätter
passar
Tidaholm
bättre
alternativt att bostadsrätterna är i form av
par- eller radhus.
Placering och storlek på förvärv från
kommunen spelar inte alltid så stor roll utan
det viktigaste är att man får till en bra
produktmix och en rimlig riskfördelning. Det
finns många faktorer som är avgörande för
att aktörer ska ta beslut om att investera,
avtalslängd och hyran är två av dessa
faktorer. För att en aktör ska vilja förvärva
och
investera
i
kommunen
måste
hyreslängderna vara minst 10 år för att
aktören ska kunna
få
tillbaka
på
investeringen de gjort. Det är svårt att
omförhandla hyran, därmed måste bashyran
vara på en rimlig nivå för att aktören ska
kunna räkna hem investeringen.
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Kommande avsnitt kommer att beskriva svaren som Newsec har mottagit under de
kontakter och intervjuer som har genomförts. Newsec har varit i kontakt med ett drygt
tiotal aktörer varav hälften av dem informerade att Tidaholm inte var en marknad de hade
kunskap om eller intresse för, och därmed valde majoriteten av dem att inte delta vidare.

7.2.1 INTRESSE FÖR ATT FÖRVÄRVA OCH INVESTERA I MINDRE ORTER I SVERIGE
Intresset för att förvärva och investera i mindre svenska orter bland de tillfrågade
aktörerna varierar. Aktörernas kärnverksamhet och inriktning har en stor betydelse för om
mindre orter är av intresse eller inte. De aktörer som svarade att de inte har ett intresse av
att förvärva eller investera i mindre svenska orter har en annan affärsverksamhet och
inriktning genom att fokusera på region- och storstäder samt universitet- och
högskolestäder. En av aktörerna fokuserar på bostadstadsutveckling i Västsverige, dock
begränsat till vissa orter och kommuner med stark efterfråga på bostäder. I Skaraborg
anser dem bara att Lidköping och Skövde lever upp till detta och därmed väljer de bort
resterande orter tills de ser tecken på annat.
En annan aktör berättade att deras vision är att skapa kluster länkade kring regionstäderna
och att det inte vill sprida sig på alltför många orter. Aktören fortsätter att förklara att de
förvärvar för att få högre snittavkastning på sina portföljer, dock är det en svagare marknad
på mindre orter och högre driftkostnader, och det i kombination med högre räntor gör att
man ställer sig tveksam till att förvärva i mindre orter, Tidaholm inkluderat.
Ett par av de tillfrågade aktörerna anser att det finns potential för många svenska orter att
utvecklas, oavsett storlek eller popularitet. Oftast blir det mycket fokus på urbanisering och
storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö alternativt att universitets- och
residensorter prioriteras bland fastighetsutvecklare. De mindre orterna ska dock inte
förglömmas då utlokalisering sker och mycket händer även i dessa orter. Flertalet bolag
väljer numer att etablera sig i orter längre ifrån storstäderna och därmed måste även
fastighetsutvecklare följa det spåret och utveckla där det finns behov av ytterligare
bostäder.
Från marknadsundersökningen framgick det att de responderande anser att Skaraborg har
många intressanta kommuner, och närheten kommunerna emellan gör att många aktörer
finner dem intressanta att utveckla vidare i. Många av de tillfrågade har eller har haft
fastigheter i närliggande kommuner så som Götene, Tibro, Skövde, Skara och Töreboda.
Regionen är i en expansiv fas och orterna är bra och skyddade anser en av de tillfrågade
aktörerna.
Med detta sagt är flertalet aktörer positiva till att investera i mindre svenska orter,
däribland Tidaholm om rätt möjligheter dyker upp. Förutsättningarna för att förvärva och
investera i Tidaholm ser olika ut beroende på vilken aktör som är tillfrågad, dock kan
Newsec konstatera att det måste finnas en rimlig riskfördelning och vinst för att aktörer ska
kunna ta sig an ett projekt i Tidaholm.
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Flera av aktörerna upplyste Newsec om deras erfarenheter av en mycket snabbare och
smidigare genomförande process när det kommer till att etablera i mindre orter. I mindre
kommuner är det oftast en kortare startsträcka och man kommer framåt i processen
snabbare, vilket är en mycket positiv faktor. En av aktörerna framhäver utöver smidiga
bygglovsprocesser i mindre orter, även de personliga relationerna som ofta skapas med
parterna i mindre orter. Dialogen för bygglovshandläggningen sker med en
bygglovshandläggare och inte flera handläggare som ofta är fallet i större kommuner. God
service och bra bemötande från kommunen är något som fler aktörer har erfarenhet av från
projekt de tagit sig an i mindre kommuner, vilket är något som värderas högt.
Vidare förklarade en av aktörerna som var positiva till att investera, att de gärna ser olika
typer av fastigheter i sin fastighetsportfölj i mindre orter. Det optimala vore att ha ett
fastighetsbestånd bestående av både bostäder och samhällsfastigheter.

7.2. 2 PLACERING OCH STORLEK PÅ FASTIGHETERNA
För vissa aktörer är placeringen av fastigheten/fastigheterna som ska förvärvas extremt
viktigt, medan den är mindre viktig för andra. Newsec kan konstatera efter ha genomfört
denna marknadsundersökning att placering inte alltid spelar så stor roll. Fastigheten
behöver inte vara belägen i det bästa och mest populära området utan den kan vara belägen
även i mindre populära områden.
Det optimala för en av de tillfrågade aktörerna hade varit att ha sina fastigheter utspridda i
olika områden, för att på så sätt kunna erbjuda sina hyresgäster möjligheten att resa genom
beståndet och byta till en bostad i ett annat område. Aktören förklarar att de gärna hade
haft bostadsbestånd i både områden som anses sämre samt i medel-bra och bättre
områden. Detta dels för att kunna erbjuda sina hyresgäster boende i flertalet områden, i
olika hyresnivåer men även för att inte enbart vara kopplade till att vara fastighetsägare vid
ett specifikt område. Ur ett varumärkes-byggande perspektiv så vill man ha en bredd i sitt
erbjudande och man vill förknippas med bostäder och samhällsfastigheter utan negativ
association, som det kanske kan ge av att vara fastighetsägare i ett mer utsatt läge till
exempel. Att ha ett fastighetsbestånd i olika lägen skapar också en ekonomisk spridning i
beståndet. Vidare förtydligade aktören att de vill att alla ska kunna vara hyresgäst hos dem,
de vill nå brett.
En annan aktör berättar att man inte valt att fokusera på läget och placeringen av
fastigheten vid ett förvärv, utan att fokus har legat på själva fastigheten. Om man såg
potential i en fastighet så var det anledningen till förvärvet, att man såg möjligheten att
kunna utveckla och förbättra fastigheten. Däremot förtydligade aktören att det är viktigt
med en befintlig stadskärna, att läget är en viktig faktor att beakta, men inte avgörande. I
mindre orter kan det räcka med några hundra meter för att läget ska vara fel, då allt är
nerskalat i mindre orter.

7.2.3 BOSTADSRÄTTSPRODUKTEN
Tidaholm är som tidigare nämnt en kommun där många av kommunens invånare äger och
är bosatta i villor. Därmed ville Newsec undersöka vad marknaden tror om
bostadsrättsprodukten i Tidaholm. Efter att samtliga intervjuer var avklarade kan Newsec
konstatera att aktörerna ställer sig tveksamma till bostadsrättsprodukten i Tidaholm.
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En av de tillfrågade berättade att han inte var tillräckligt insatt i Tidaholm-marknaden för att
kunna svara på det, men hans initiala tanke kring detta var att det kan vara svårt för en
sådan produkt i en ort som Tidaholm. Med det sagt spekulerade aktören om att det kanske
hade fungerat bättre med ägarlägenheter i sådana fall.
En av aktörerna informerade om att för att de ska få ett BRF-projekt att gå ihop så behöver
bostadsrätterna säljas för minst 30 000 SEK per kvadratmeter och med en månadsavgift på
cirka 600 SEK per kvadratmeter. Aktören tror inte att Tidaholm-marknaden är där just nu
och bedömer att dessa bostadsrätter skulle bli svåra att sälja.
Vidare svarade en annan tillfrågad aktör att han trodde att just bostadsrättsprodukten i
form av lägenheter inte kommer att vara aktuellt i Tidaholm då Tidaholmborna inte är
beredda att betala vad det kostar. Däremot tror han att bostadsrättsprodukten i form av
radhus skulle fungera bättre i Tidaholm, för att köparna känner att de då får mer för
pengarna. Aktören anser att värdet på villorna i mindre orter har ökat så pass mycket de
senaste åren, att villaägarna kommer ha en del pengar över när de säljer. Han bedömer att
de då kan tänka sig att placera dem i ett bostadsrättsradhus för att få det bekvämt de sista
åren.
En annan av de tillfrågade aktörerna tror starkt på bostadsrättsprodukten i form av radhus
och har erfarenhet av att utveckla bostadsrättsföreningar i form av parhus i både Tidaholm
och andra orter. Aktören förklarar att fördelarna med denna typ av produkt är att
bostadsrättsinnehavaren får villa-känsla av boendet de köper men med mindre ansvar än
om de hade köpt en villa. Varje bostadsrättsinnehavare får sin egna tomt, uteplats och eget
garage eller parkering. Det blir som ett vanligt hus men man är istället med i en förening
med ett mindre egenansvar. Aktören anser att betalningsviljan för ett par- eller radhus är
större bland Tidaholmborna än vad den hade varit om det hade avsett lägenheter. När
denna aktör utvecklar nya bostadsrätter så har de som internt krav att de utvecklar minst 16
enheter i projektet.

7.2.4 TRYGGHETSBOENDE
En av de tillfrågade aktörerna har tidigare erfarenhet av att utveckla trygghetsboende i
andra orter, såsom Växjö och Ulricehamn. Aktören tror generellt sett på konceptet och idén
om trygghetsboenden då det inte kan vara varken hållbart eller ekonomiskt försvarbart för
hemtjänst att åka runt till en rad olika ställen. Aktören belyste att de gärna har kommunen
som en samarbetspartner i sådana projekt för att hitta en vettig riskfördelning mellan
kommunen och aktören. Ett sådant samarbete kan ta form genom att man hittar någon
form av hyresgaranti för en lokal i huset. Förslagsvis kan kommunen också bära kostnaden
för en värdinna eller liknande som är behjälplig på boendet. Aktören upplyser om att
behovet och intresset finns brett för trygghetsboende men att det ofta blir mer som ett
”gated community” i bostadsrättsform för en smalare målgrupp.
De andra tillfrågade aktörerna var inne på samma spår gällande att ha kommunen som en
samarbetspartner i ett sådant projekt. En av aktörerna såg framför sig ett avskalat och
lättbyggt projekt om ca 30 hyreslägenheter för 65 plus där kommunen erbjuder sig att stå
för servicen till de äldre inom en hyrd yta i huset. Med ett sådant projekt är man nära en
samhällsfastighet med låga avkastningskrav, enligt aktören. Aktören tror att en lokal spelare
skulle våga satsa på ett sådant projekt.
42

164

MARKNADSANALYS TIDAHOLMS KOMMUN

7. MARKNADENS INTRESSE
Samtliga tillfrågade tror på produkten trygghetsboende och att det finns ett behov för det.
Dock tror dem att det kan vara svårt att genomföra i mindre städer då det är väldigt
kostsamt och betalningsviljan inte finns bland invånarna i de mindre orterna.

7.2.5 STORLEK PÅ AFFÄR MED KOMMUNEN/PROJEKT
Newsec frågade aktörerna hur stort projektet behöver vara för att de ska ta sig an det och
responsen bland de tillfrågade var varierad. En av aktörerna, som redan finns
representerade i Tidaholm, berättade att deras befintliga bestånd består av 400 lägenheter
men att antalet bostäder inte är den mest centrala faktorn vid utveckling utan att man
hellre ser utveckling av en mix av produkter i sitt bestånd, både med samhällsfastigheter
och bostäder. Vidare förklarar aktören att om deras fastighetsbestånd enbart skulle bestå
av bostäder, så skulle de föredra att ha minst 800 lägenheter i sitt förvaltningsbestånd på
en ort som Tidaholm.

Aktören framför också att en faktor som har en stor betydelse när det kommer till att
investera eller förvärva från kommunen är att det blir en bra produktmix. Det är många
faktorer som spelar in, inte bara storleken på projektet avgör om investeringen är intressant
eller inte. Avtalslängd och hyra är två av dessa faktorer. Vill kommunen ha stor flexibilitet
och kunna flytta inom en kort period så menar aktören att det inte är någon idé för
kommunen att avyttra fastigheten för att sedan hyra in sig. Det måste finnas tillräckligt med
tid för aktören att hinna få ut något av investeringen. Avtalslängden bör minst vara 10 år
och till en vettig hyra för att det ska vara aktuellt för aktörerna. Det är svårt att
omförhandla hyran och därmed ser man gärna ännu längre avtalstider.
Det är också viktigt att ha en rak och tydlig dialog med kommunen. Kommunens behov
måste konkretiseras och kommunen bör tillsammans med aktören se över vad för produkt
som saknas och som därmed bör utvecklas. I dialogen med kommunen måste även
ägarstrukturen diskuteras på kort och lång sikt.

7.2.6 BOSTÄDER
Som tidigare nämnts så uttryckte samtliga tillfrågade aktörer en viss misstro på
bostadsrättsprodukten, i alla fall i flerfamiljshus. I lägenhetsform tror flera av aktörerna
istället på hyresrätten som kommer att bli bättre mottagen i Tidaholm. Däremot är en av
aktörerna tveksamma till att ett hyresrättsprojekt i Tidaholm skulle funka och klara deras
avkastningskrav. Han förklarar att de för hyresrätter behöver en hyresnivå på ca 1 800 SEK
per kvadratmeter. Med tillkommande kostnader för el, vatten och avlopp, bredband etc är
aktören inte övertygad om att denna hyresnivå skulle fungera i Tidaholm.
Aktören uttalade även en viss oro över att flera av de mindre kommunerna i Skaraborg valt
att starta hyresrättsprojekt via sin allmännytta med så låg hyra och avkastning att det är
svårt att få någon privat aktör att starta utveckla projekt och konkurrera på motsvarande
villkor. För att skapa en balans och främja konkurrens i Tidaholm skulle det dvara bra om en
eller ett par stora och stabila privata aktörer utvecklar bostäder i form av hyresrätter.
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7.2.7 SAMHÄLLSFASTIGHETER
Alla fastighets- och bostadsutvecklare är inte intresserade av samhällsfastigheter, men det
finns många stora aktörer och mycket kapital som söker projekt att investera långsiktigt i
inom segmentet. Av de aktörer som Newsec har varit i kontakt med så är endast en av dem
stor inom både bostads- och samhällsfastighetsområdet. Aktören medger själv att de inte är
unika utan att det finns flera andra aktörer som är likvärdiga. Newsec har valt att låta denna
aktör och dess åsikter få representera bulken av sådana aktörer i denna
marknadsundersökning. Newsec bedömer att uppfattningen som den tillfrågade aktören ger
uttryck för präglar de flesta liknande aktörer.
För dessa aktörer är det inte traditionella kontorsfastigheter som är av intresse utan man
söker främst fastigheter med mer specifika användningsområden såsom omsorg och skola.
Samhällsfastigheter är ofta en komponent i en bred portfölj hos dessa aktörer. Sådana
aktörer har ofta en ambition och vilja av att verka långsiktigt på de platser de väljer att
förvärva och investera i. Med en stor och bred portfölj så har dessa aktörer en bred kunskap
och förvaltningskännedom inom flertalet användningsområden, vilket gör dem till stabila
och trygga parter att göra affärer och utveckla orten tillsammans med.
Som tidigare nämnts så är en varierad produktmix i fastighetsbeståndet det optimala för
aktören. Därmed är både bostäder i varierade lägen och samhällsfastigheter att föredra för
att få en god spridning av produkter i beståndet.

7.2.8 LSS
Två av de tillfrågade aktörerna har tidigare erfarenhet av att utveckla och förvalta LSSboenden. De har båda utvecklat LSS-boenden som separata enheter, skiljt från andra
verksamheter. Boendena har i dessa fall bestått av sex lägenheter och ett
gemensamhetsutrymme i villabebyggelse.
Aktörerna är även positiva till att skapa LSS-boenden i trapphusform, så länge boendet
anpassas enligt de krav som ställs på LSS-boende. Kommunen har en lagstadgad skyldighet
att tillhandahålla LSS-boenden och ofta löses det genom att aktörer på marknaden har
befintliga byggnader som lämpar sig att omvandla till ett LSS-boende, som sedan
kommunen kan hyra in sig i.
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7.2.9 ÖVRIGA KOMMENTARER FRÅN AKTÖRERENA
Flera av aktörerna har nämnt de stigande byggpriserna som en utmaning och som något
som bör tas med i beräkning då det kommer vara svårt att tillskapa nya lokaler och bostäder
till rimliga priser på grund av detta. Dessutom tillägger en av dem att nybyggnation i mindre
städer är mer eller mindre otänkbart utan att få någon typ av stöd. För ett par år sedan när
det fanns ett investeringsbidrag att tillgå så fanns det möjligheter för nyproduktion men
med kostnader på 40 000 SEK per kvadratmeter för att producera nya bostäder så håller
inte kalkylen.

I tillägg till detta så står många kommuner även inför stora utmaningar för att kunna behålla
en levande stadskärna då det blir alltmer vanligt att handeln koncentrerar sig utanför
stadskärnan. Det är billigare och enklare att bygga för volymhandel utanför stan. Andra
utmaningar som många mindre orter står inför är också att hålla sina lokaler fyllda och fullt
utnyttjade. Det är en utmaning ur ett samhällsfastighetsperspektiv, då lokalerna inte kan
finna en annan tagare med lätthet.
En av aktörerna belyste ett bekymmer som haft stor påverkan på deras processer med att
förvärva i mindre orter. Enligt aktören så har många banker varit tveksam till sådana orter
och ifrågasatt varför aktören köper så dyrt i en svag marknad. Aktören tror att det kan vara
lättare att få igenom sin investering om kontakt tas med en lokal eller regional bank med
bättre kännedom om de regionala förutsättningarna och riskerna.
Utöver detta tillade en av aktörerna att om kommunen är ute efter att avyttra fastigheter
så bör de sälja de fastigheter som är bra och attraktiva för att få likviditet och sedan
fokusera på att i egen regi utveckla och ge mer kärlek till de fastigheter som behöver en
upprustning.
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Tidaholm är en stabil kommun belägen i en attraktiv region. Tidaholms kommun har en
överkapacitet när det kommer till antal platser för omsorgsboenden. Att stå med för stora
och outnyttjade ytor är inte hållbart och inte heller ekonomiskt försvarbart, och det
behövs därmed att fastighets- och lokalbeståndet ses över. För att bli av med
överkapaciteten måste kommunen hitta alternativa användningsområden till de överytor
som de har, alternativt göra sig av med något. I kommande avsnitt kommer Newsec att
analysera marknadens intresse och de tänkbara scenarierna för att vidare i
nästkommande avsnitt komma fram till slutsatser och rekommendationer för kommunen
att ta ställning till.
Newsec kan konstatera att det är svårt för bolag som inte redan är etablerade i Tidaholm
att komma över tröskeln och finna intresset av att förvärva och investera i fastigheter i
kommunen. Tidaholm är för en del aktörer ointressant för att de inte finns etablerade där.
Därmed kan det vara fördelaktigt för kommunen vara varsam om de lokala aktörerna som
finns på plats och paketera erbjudanden för att passa dem. Alternativt att kommunen
skapar ett tillräckligt stort och attraktivt erbjudande för att även större aktörer ska vara
intresserade av att investera. Kombinationen av mindre lokala och större nationella
aktörer vore det ultimata, då de lokala aktörerna känner marknaden bäst och de större
aktörerna kan komma in med större muskler och kapital för att kunna utveckla något bra.
Om en större aktör skulle ta sig in på Tidaholms-marknaden så skulle det potentiellt kunna
ge stora effekter i marknaden genom att andra aktörer även dem vågar satsa på
Tidaholm.
I tidigare avsnitt har ett flertal olika scenarier presenteras i vilka en rad olika
lokallösningar har introducerats. Många av dem kräver stora investeringar och det är
viktigt att noga överväga alternativen innan något vidare beslut tas. Då det ligger ett
brandföreläggande på Solvik så beslut behöver dock fattas inom kort. Solvik har ett
mycket attraktivt läge men avdelningarna är stora och det krävs en del renovering för att
effektivisera lokalerna och se till att de håller den standard som myndigheterna kräver.
För investerare kommer Solvik troligtvis vara den mest tilltalande fastigheten att förvärva
i Tidaholm givet att det attraktiva läget. Därmed finns det flera faktorer som talar för en
försäljning av Solvik.
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9. SLUTSATS OCH REKOMMENDATION
9.1 SLUTSATS
Genom den marknadsundersökning som Newsec har genomfört så har det varit möjligt att
fastställa att bostads- och samhällsfastighetsaktörer som redan har eller har haft
fastighetsbestånd i Tidaholm är fortsatt positiva till kommunen. Det är desto större
tröskel att komma över för nya investerare som inte redan finns etablerade i kommunen.
Tidaholm-marknaden är inte intressant för dem ännu på grund av att de själva inte finns
på plats.
Om Tidaholms kommun väljer att avyttra en eller flera fastigheter så vill Newsec
understryka vikten av att paketeringen av det som ska säljas. Paketeringen är mer eller
mindre avgörande enligt Newsec då fastigheterna i sig inte har ett stort värde. Säljs
däremot fastigheten med ett 15-årigt hyresavtal med kommunen som hyresgäst så blir
fastigheten ett mycket mer attraktivt förvärv.

9.2 REKOMMENDATION
Det är inte helt självklara val att göra avseende fastighetsbeståndet för Tidaholms
kommun, men genom marknadsundersökningen och framställandet av denna rapport så
har Newsec kommit fram till förslag på vägar framåt för Tidaholm. Newsec föreslår tre
alternativa vägar framåt, en mer offensiv strategi, en mer defensiv strategi och den tredje
alternativa vägen framåt är en hybrid av det två andra vägarna framåt.

9.2.1 OFFENSIV VÄG FRAMÅT
I den mer offensiva vägen framåt så handlas ett nytt SÄBO upp för inhyrning av 140
platser inklusive kortvård. Det nya SÄBOt bör ha en central och attraktiv placering som ej
är någon av dagens SÄBO-lägen. Förslagsvis så bör det nya boendet även inkludera plats
för kontor för hemvård/sjuksköterskeenheten. Denna affär kombineras med en
försäljning av Solvik i syfte att konvertera detta till radhus i hyresrättsform. Den kan även
innehålla en enhet med Trygghetsboende om efterfrågan i marknaden finns och
kommunen möter upp med värd/värdinna samt lokal för denna.
Vidare säljs Midgård inklusive stadshus i syfte att rivas och exploateras för flerbostadshus
och försäljningen paketeras med en upphandling om inhyrning av stadshus i nyproducerad
enhet. Alternativt behåller man Midgård med sin funktionella verksamhet som lever upp
till myndighetskraven och låter paketera det i försäljningen med inhyrning av en
effektiviserad och moderniserad av stadshusfunktion som rymmer samtliga nödvändiga
funktioner i ett lättillgängligt läge.
Newsec ser även potential för flera separata transaktioner. Bland annat kan
Hellidshemmet ingå i den paketerade transaktionen och säljas för bostadsändamål –
radhus med hyresrätt eller äganderätt – alternativt gå som ett separat objekt till mindre
aktör på marknaden. Även Lindängen kan säljas till mindre aktör för bostadsändamål
alternativt konverteras till exempelvis förskola om behov finns.
Denna offensiva väg framåt lockar fler större aktörer till Tidaholm samtidigt som man kan
tillmötesgå även mindre aktörers intresse för att återinvestera på orten. Detta i sig leder
till fastighetsutveckling och ökar ortens attraktivitet då man tydligt satsar på framtiden.
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9.2.2 DEFENSIV VÄG FRAMÅT
Den andra föreslagna vägen framåt har en mer defensiv hållning. I detta scenario föreslår
Newsec att Solvik konverteras till 80 platser för att uppnå rimligare driftskostnader i en
effektiv enhet med flexibilitet för framtiden. Det innebär att man i förlängningen skulle
kunna avyttra Lindängen, alternativt behålla fastigheten i kommunal ägo men ställa om
för annan verksamhet.
Lindängens SÄBO har 24 platser och en dålig driftsekonomi. En möjlig lösning är att sälja
boendet för bostadsändamål. I förlängningen så genererar inte försäljningen någon större
intäkt men det minskar driftsbudgeten på grund av en ineffektiv volym.
Däremot har Midgårds SÄBO med sina 41 platser och 20 platser för kortvård en god
driftsekonomi. Inga stora investeringar krävs i befintligt SÄBO då boendet redan uppfyller
myndighetskraven. Newsec föreslår att stadshuset genomgår en modernisering och
effektivisering av lokalernas nyttjande, som också skapar utrymme för exempelvis daglig
verksamhet. Hemvården har fortsatt inhyrd lösning i Vårdcentralen. För att lösa LSSboenden så ser Newsec potential att kommunen hyr in sig i trapphuslösningar i
nyproduktion hos till exempel SBB eller liknande aktör. Vidare tomställs och försäljs
Hellidshemmet för konvertering till bostäder i radhusform och man undslipper
investeringar för brandskydd.
Denna defensiva väg framåt lockar endast mindre aktörer som med stor sannolikhet redan
är aktiva på marknaden. Det skapar endast mindre intäkter men frigör kommunen i likhet
med den offensiva vägen från de nödvändiga investeringarna i Hellidshemmet.

9.2.3 HYBRID VÄG FRAMÅT
Slutligen vill Newsec framhäva en hybrid variant av de två andra alternativa vägarna
framåt, vilket är i likhet med scenario 3B. Solvik är den fastighet i det kommunala
beståndet som har ett relevant värde på marknaden för och är mycket attraktiv för
alternativanvändning för bostäder. Solvik är en av de fastigheter som i befintligt skick inte
lever upp till myndighetskraven för SÄBO varför Newsec anser att kommunen bör sälja
denna fastighet för utveckling av bostäder i radhusform med inslag av trygghetsbostäder.
Midgård-kvarteret kan istället med fördel förtätas och utvecklas med ett komplement av
SÄBO-avdelningar. I kombination med befintlig verksamhet skapas ett modernt och
effektivt SÄBO, utrymme för korttidsboende, nyttjande av befintligt centralkök samt
genom anpassning av befintligt stadshus utrymme hemtjänst, daglig verksamhet och
socialförvaltning. Med nya moderna och effektiva ytor på SÄBO så kommer arbetsmiljön
förbättras avsevärt i förhållande till Solvik. Boendet kommer att bli bättre för de äldre
som bor där med även för personalen. Kommunen möjligheter att attrahera kompetens till
verksamheterna stärks och befintliga medarbetare kommer att ingå i en mer hållbar
helhet.
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I och med försäljningen av Solvik så behöver antalet SÄBO-platser kompletteras på andra
boenden. Genom att utöka antalet platser på Midgård så kommer kommunen klara av att
möta behovet av både SÄBO- och korttidsplatser. Den en tillbyggnation av Midgård
kommer tillräcklig kapacitet skapas för att långsiktigt möta kommunens totala behov av
SÄBO- och kortvårdsplatser på ett kostnadseffektivt men framförallt högvärdigt
kvalitativt sätt. Såväl brukare som medarbetare erbjuds en bättre miljö och lösning.
Kommunen får härigenom också möjlighet att frigöra Hellidshemmet och avyttra det för
annan användning om så önskas. Därmed undviker man den annars nödvändiga
investeringen för att kunna möta myndigheternas brandskyddskrav. Hellidshemmet ligger
också, som tidigare lyfts fram, attraktivt för omvandling till radhus med sitt naturnära läge
och tillgång till samhällsfunktioner som skola och idrottsfaciliteter.
Med denna väg framåt kommer kommunen att kunna locka investerare som vill
positionera sig som hållbara då utökningen av Midgård inte blir en ren nyproduktion utan
en ut- och ombyggnad av befintlig fastighet. Kommunen hushåller med den ändliga
resurser mark och effektiviserar markanvändningen i ett läge med god tillgänglighet för
medborgare och medarbetare.
Portföljen blir också genom paketering av bostadsutvecklingsprojektet på Solvik,
långsiktig hyresavtal, nybyggnad genom komplement och förnyelse av befintliga lokaler
på Midgård och bostadsutveckling på Hellid intressant för många stora aktörer på den
nationella marknaden. Som ett alternativ kan man avdela Hellidshemmet och låta det
utvecklas av någon mindre och regional aktör utan att det påverkar intresset för
portföljen i övrigt.
Stadshuset med förvaltningsledning och stab kommer i den här lösningen behöva
omlokaliseras till andra lokaler. Det handlar om fem förvaltningar om omkring 15 personer
i vardera förvaltning. I sammanhanget bör man undersöka förutsättningarna att aktivera
och ta i anspråk andra befintliga kommunala byggnader centralt i staden. I denna process
bör även ett strategiarbete kring morgondagen arbetsplatser inkluderas för att på så sätt
kunna identifiera hur arbetsplatsen på bästa sätt ska stödja medarbetare och önskade
arbetssätt, och för att kunna skapa en effektiv fördelning av kontorsarbetsplatser och
andra ytor eller behov.
I nästa steg behöver Tidaholms kommun fatta beslut om vilken väg man vill ta framåt för
att skapa bästa tänkbara boendemiljö och stöd för de äldre samt stärka Tidaholms
kommun som attraktiv arbetsgivare med bästa tänkbara ekonomiska utfall. Om Tidaholms
kommun är redo för att anta den mer offensiva eller den hybrida vägen framåt så finns ett
flertal fortsatta insatser som Newsec föreslår för att komma vidare i arbetet. Dessa
insatser inkluderar att detaljstudera och räkna igenom alternativen, samt att sondera
marknaden i en konkret marknadsdialog med utgångspunkt i objekten och tänkbart
upplägg.
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§ 75 Beslut om strategisk plan och budget för år
2023-2025
KS 2021/402

Kommunfullmäktiges beslut
•

Kommunfullmäktige beslutar att:
o fastställa Strategisk plan och Budget för Tidaholms kommun 2023–2025 i enlighet
med utkast 2.
o för år 2023 fastställa utdebiteringen till 22.07 per skattekrona.
o beträffande beräkning av kapitalkostnader för skattefinansierad verksamhet så ska
den nominella räntan för 2023 uppgå till 1.25 %, vilket är i enligt med SKR:s
rekommendation (SKR cirkulär 22:05).
o låneskulden för Tidaholms kommun uppgår till maximalt 295 miljoner kronor.
o ränta på upplånade medel avseende investeringar till balansräkningsenheter
fastställs till 1,75% för år 2023.
o indexering på internhyresbelopp för 2023 mellan samhällsbyggnadsnämnden och
verksamheterna räknas upp med den faktiska kapitalkostnaden och indexering av
driftskostnader med högst 2,5 %.
o för 2023 ta ut en borgensavgift på 0.64% på de lån som kommunen gått i borgen
för till Tidaholms Bostads AB (TBAB) och beräknas på låneskulden per 1 januari
respektive verksamhetsår.
o för 2023 ta ut en borgensavgift på 0.32% på de lån som kommunen gått i borgen
för till Tidaholms Energi AB (TEAB) och beräknas på låneskulden per 1 januari
respektive verksamhetsår.
o uppdra till kommunstyrelsen att utreda Tidaholms kommuns framtida
fastighetsförvaltning utifrån effektivitet, ändamålsenlighet och gällande
regelverk/lagkrav.

Sammanfattning av ärendet
Budgetberedningen har tagit fram ett förslag till strategisk plan och budget för Tidaholms kommun
för åren 2023–2025. Den strategiska planen är ett av kommunfullmäktiges viktigaste verktyg för
att styra och leda den kommunala verksamheten.
I dokumentet återfinns kommunens strategiska mål och målområden samt upprättade räkenskaper
och nämndernas ramar för 2023 och framåt.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att dokumentet är upprättat i enlighet med
kommunallagens bestämmelser. Förvaltningen vill särskilt belysa följande:
-

Det budgeterade resultatet innebär att kommunen klarar resultatmålet om 2,0 % år
2023-2025.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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-

-

Strategisk plan och budget för åren 2023–2025 innehåller ett antal politiskt prioriterade
investeringar som kommer kommunens invånare tillgodo. Samtidigt medför dessa
investeringar att kommunen står inför ekonomiska utmaningar år 2023 och år 2024.
Ett positivt resultatmål är viktigt för att kommunen ska kunna fortsätta investera och
återinvestera enligt den investeringsplan som föreligger för kommunen.
För att finansiera investeringsplanen krävs upplåning för investeringar under åren 2022,
2023 och 2024. Det innebär avsteg från strategin att "undvika upplåning till investeringar".
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Tidaholms kommuns låneskuld kan uppgå till
290 miljoner kronor, vilket är en ökning.

Sammantaget innebär detta att budgeten för åren 2023–2025 ligger i linje med kommunens
strategier för en god ekonomi.
Kommunledningsförvaltningen förespråkar att kommunen med föreslagen investeringsplan, ökade
pensionskostnader, ökade räntekostnader och inflationspåverkan noga avväger alla beslut som får
ekonomisk påverkan för att fortsättningsvis säkerställa förutsättningar att bibehålla en god
ekonomisk hushållning.
Mot bakgrund av detta och de kommande årens ansträngda ekonomiska läge, med fortsatt stora
investeringsbehov, förespråkar kommunledningsförvaltningen ett resultatmål om minst 3,0
procent av skatter och generella bidrag.
Söderberg Partners har tagit fram ett beslutsunderlag avseende fastställande av marginal för
interna lån alternativt borgensavgift för kommunens kommunala bolag. Beräkningsmodellen utgår
från vad respektive bolag skulle kunna låna till på egna meriter och utgår från aktuella och
relevanta marknadsnoteringar samt det enskilda bolagets individuella kreditvärdighet.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att rapportens slutsats om borgensavgifter bör ligga till
grund för borgensavgifter för år 2023.
Budgetberedningen föreslår att kommunen utreder ägandeform och förvaltning av kommunens
fastigheter. I skrivelsen undertecknad Runo Johansson finns utredningsuppdragets fullständiga
formulering.
Kommunallagen anger att en reviderad budget avseende år 2023 måste beslutas av ett nyvalt
kommunfullmäktige den 31 oktober 2022 eftersom det är valår i år.

Förslag till beslut
-

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
o fastställa Strategisk plan och Budget för Tidaholms kommun 2023–2025 i enlighet
med utkast 2.
o för år 2023 fastställa utdebiteringen till 22.07 per skattekrona.
o beträffande beräkning av kapitalkostnader för skattefinansierad verksamhet så ska
den nominella räntan för 2023 uppgå till 1.25 %, vilket är i enligt med SKR:s
rekommendation (SKR cirkulär 22:05).
o låneskulden för Tidaholms kommun uppgår till maximalt 295 miljoner kronor.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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ränta på upplånade medel avseende investeringar till balansräkningsenheter
fastställs till 1,75% för år 2023.
o indexering på internhyresbelopp för 2023 mellan samhällsbyggnadsnämnden och
verksamheterna räknas upp med den faktiska kapitalkostnaden och indexering av
driftskostnader med högst 2,5 %.
o för 2023 ta ut en borgensavgift på 0.64% på de lån som kommunen gått i borgen
för till Tidaholms Bostads AB (TBAB) och beräknas på låneskulden per 1 januari
respektive verksamhetsår.
o för 2023 ta ut en borgensavgift på 0.32% på de lån som kommunen gått i borgen
för till Tidaholms Energi AB (TEAB) och beräknas på låneskulden per 1 januari
respektive verksamhetsår.
o uppdra till kommunstyrelsen att utreda Tidaholms kommuns framtida
fastighetsförvaltning utifrån effektivitet, ändamålsenlighet och gällande
regelverk/lagkrav.
Anna-Karin Skatt (S) föreslår kommunfullmäktige besluta att:
o anta Socialdemokraternas och Vänsterpartiets framtagna Strategiska plan och
budget för 2023 - 2025 där partierna håller fast vid de samordningsprocesser och
andra prioriteringar partierna tidigare föreslagit för att därmed förbättra kvalitén
och frigöra resurser som kommer fler barn, ungdomar och äldre till del i hela
Tidaholms kommun.
o för år 2023 fastställa utdebiteringen till 22.07 per skattekrona.
o beträffande beräkning av kapitalkostnader för skattefinansierad verksamhet så ska
den nominella räntan för 2023 uppgå till 1.25 %, vilket är i enligt med SKR:s
rekommendation (SKR cirkulär 22:05).
o låneskulden för Tidaholms kommun uppgår till maximalt 295 miljoner kronor.
o ränta på upplånade medel avseende investeringar till balansräkningsenheter
fastställs till 1,75% för år 2023.
o indexering på internhyresbelopp för 2023 mellan samhällsbyggnadsnämnden och
verksamheterna räknas upp med den faktiska kapitalkostnaden och indexering av
driftskostnader med högst 2,5 %.
o för 2023 ta ut en borgensavgift på 0.64% på de lån som kommunen gått i borgen
för till Tidaholms Bostads AB (TBAB) och beräknas på låneskulden per 1 januari
respektive verksamhetsår.
o för 2023 ta ut en borgensavgift på 0.32% på de lån som kommunen gått i borgen
för till Tidaholms Energi AB (TEAB) och beräknas på låneskulden per 1 januari
respektive verksamhetsår.
o uppdra till kommunstyrelsen att utreda Tidaholms kommuns framtida
fastighetsförvaltning utifrån effektivitet, ändamålsenlighet och gällande
regelverk/lagkrav.
Runo Johansson (L), Peter Friberg (M), Karin Olofsson (MP), Ambjörn Lennartsson (M),
Lennart Nilsson (SD), Birgitta Andersson (L), Ulf Alteg (M), Anneli Sandstedt (C), Marika
Lund (SD), Roger Lundvold (KD) och Johan Liljegrahn (M) föreslår bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Henrik Vang (V) och Lena Andersson (S)
föreslår bifall till Skatts förslag.
o

-

-

-
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Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, ställer förslagen mot varandra och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA:
Bifall till kommunstyrelsens förslag.
NEJ:
Bifall till Skatts förslag.
Omröstningen utfaller med:
JA: 21
NEJ: 20
Följande röstar JA:
Runo Johansson (L), Ingemar Johansson (L), Birgitta Andersson (L), Torgny Hedlund (KD), Ulf
Persson (C), Anneli Sandstedt (C), Mikael Hallin (C), Peter Friberg (M), Ambjörn Lennartsson (M),
Per-Erik Vrang (M), Fredrik Kvist (M), Johan Liljegrahn (M), Ulf Alteg (M), Henrik Granqvist (M),
Marika Lund (SD), Lennart Nilsson (SD), Per Nordström (SD), Pia Logård (SD), Petri Niska (SD),
Karin Olofsson (MP), Roger Lundvold (KD)
Följande röstar NEJ:
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony Pettersson (S), Anna
Zöögling (S), Emma Graaf (S), Othmar Fiala (S), Lisa Öhgren (S), Georgos Moschos (S), Monica
Staadig (S), Per-Erik Thurén (S), Michelle Hjerp Holmén (S), Ingvar Jansson (S), Kristina Spetz
Larsson (S), Malin Andersson (S), Ulla Brissman (S), Henrik Vang (V), Lisbeth Ider (V), Christoffer
Axelsson (S), Erik Ezelius (S)

Beslutsunderlag







Kommunstyrelsens beslut § 112/2022 ”Beslut om strategisk plan och budget för år 20232025”, 2022-06-15.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 52/2022 ”Beslut om strategisk plan och budget
för år 2023-2025”, 2022-06-01.
Tjänsteskrivelse ”Beslut om Strategisk plan och budget 2023-2025”, ekonomichef Louise
Holmvik, 2022-05-19.
Utkast 2 ”Strategisk plan och budget 2023–2025”.
Skrivelse ”Utredningsuppdrag från budgetberedningen”, 2022-05-17.
Rapport ”Borgensavgifter kommunala bolag – Tidaholms kommun”, 2022-04-22.
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Reservation
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony Pettersson (S), Anna
Zöögling (S), Emma Graaf (S), Othmar Fiala (S), Lisa Öhgren (S), Georgos Moschos (S), Monica
Staadig (S), Per-Erik Thurén (S), Michelle Hjerp Holmén (S), Ingvar Jansson (S), Kristina Spetz
Larsson (S), Malin Andersson (S), Ulla Brissman (S), Henrik Vang (V), Lisbeth Ider (V), Christoffer
Axelsson (S) och Erik Ezelius (S) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: ”Vi
reserverar oss till förmån för eget budget förslag samtliga beslutande i båda partierna”.

Sändlista
Samtliga nämnder
Ekonomienheten

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur

179

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-08-24
Sida 1 av 1

§ 92 Beslut om medelstilldelning till
Samordningsförbundet Skaraborg år 2023
KS 2022/20

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
•

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna preliminär
medelstilldelning till Samordningsförbundet Skaraborg år 2023 på 202 994 kr.

Sammanfattning av ärendet
Tidaholms kommun är medlem i samordningsförbundet Skaraborg.
I samband med beslut om samgående till ett gemensamt förbund i Skaraborg har också en
fördelningsnyckel mellan kommunernas fördelning antagits som bygger på kommuninvånare 2064 år i respektive kommun. Staten har nu skickat ut ett preliminärt besked för år 2023, vilket har
genererat en fördelning mellan kommunerna.
Kommundirektören har tidigare signerat en intention i enlighet med samordningsförbundets
önskan. Samordningsförbundet önskar nu att varje part godkänner det uträknade beloppet för att
matcha statens tilldelning år 2023. Den preliminära medelstilldelningen för Tidaholms kommun är
202 994 kr.

Förslag till beslut
-

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna preliminär medelstilldelning
till Samordningsförbundet Skaraborg år 2023 på 202 994 kr.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse ”Beslut om medelstilldelning Samordningsförbundet Skaraborg”,
kanslichef Jenny Beckman, 2022-08-16.
Skrivelse ”Information om äskande av medel för verksamhetsår 2023”, förbundschef
Christel Magnusson, 2022-07-04.
Skrivelse ”Förtydligande av processen medelstilldelning Finansiell samordning
Samordningsförbundet Östra Skaraborg”, 2019-06-14.
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Tjänsteskrivelse
Ärendenummer: KS 2022/20
2022-08-16
Handläggare: Jenny Beckman, kanslichef

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse- Beslut om medelstilldelning
Samordningsförbundet Skaraborg
Förslag till beslut
-

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna preliminär medelstilldelning till
Samordningsförbundet Skaraborg år 2023 på 202 994 kr.

Ärendet
Tidaholms kommun är medlem i samordningsförbundet Skaraborg.
I samband med beslut om samgående till ett gemensamt förbund i Skaraborg har också en
fördelningsnyckel mellan kommunernas fördelning antagits som bygger på kommuninvånare 2064 år i respektive kommun. Staten har nu skickat ut ett preliminärt besked för 2023, vilket har
genererat en fördelning mellan kommunerna.
Kommundirektören har tidigare signerat en intention i enlighet med samordningsförbundets
önskan. Samordningsförbundet önskar nu att varje part godkänner det uträknade beloppet för att
matcha statens tilldelning 2023. Den preliminära medelstilldelningen för Tidaholms kommun är
202 994 kr.

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.

Beslutsunderlag



”Skrivelse ”Information om äskande av medel för verksamhetsår 2023”, förbundschef
Christel Magnusson, 2022-07-04.
Skrivelse ”Förtydligande av processen medelstilldelning Finansiell samordning
Samordningsförbundet Östra Skaraborg”, 2019-06-14.

Sändlista
Samordningsförbundet Skaraborg

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se
0502-60 60 00
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Förtydligande av processen medelstilldelning Finansiell samordning
Försäkringskassan bidrar med statens andel, motsvarande hälften av de ekonomiska
resurserna till den finansiella samordningen. Regioner och kommuner bidrar med var
sin fjärdedel. Regeringen meddelar årligen storleken på den budget som avsätts för
finansiell samordning genom samordningsförbunden.
Bearbetning utav statistik från Statistiska centralbyrån
För att skapa en beräknad fördelning per förbund använder vi oss av statistik inhämtad
från SCB. De två komponenterna som används i fördelningsmodellen är Invånarantal
och Försörjningsmått.



I beräkningsvariabeln ”NklBer INV” görs en andelsberäkning utav
invånarantalet för samtliga i fördelningsmodellen ingående förbunds
upptagningsområde (i praktiken samtliga kommuner i landet där det finns
ett aktivt samordningsförbund). Nyckeltalet tillgodoser en andelsmässig
fördelning mellan samtliga samordningsförbund.



I beräkningsvariabeln ”NklBer Försörjningsmått” görs en andelsberäkning
utav försörjningsmåttet för samtliga i fördelningsmodellen ingående
förbunds upptagningsområde (i praktiken samtliga kommuner i landet där
det finns ett aktivt samordningsförbund). Nyckeltalet ger en andelsmässig
fördelning mellan samtliga samordningsförbund.



I beräkningsvariabeln ”Nyckeltal Viktad” sker en sammanvägning av ovan
två framräknade variabler (invånarantal och försörjningsmåttet). I
sammanvägningen ges de två delarna den typen av viktning som
fördelningsmodellen föreskriver, det vill säga invånarantalet ”väger” 25 %
och försörjningsmåttet ”väger” 75 %. I detta nyckeltal framgår med andra
ord den andel utav landets totala samordningsförbund som det aktuella
förbundet utgör – enligt fördelningsmodellen.

Försörjningsmåttet står i relation till den nyckeltalsberäkning som gjorts för hela
landet. Om ett förbunds försörjningsmått står helt stilla – är inte det detsamma som
att tilldelningen nödvändigtvis blir densamma. Det är förhållandet relaterat till alla
andra kommuner som är det intressanta, med andra ord om situationen förändras i
andra kommuner kan den relativa andelen komma att påverkas.
Processen
A) I juni månad går mail ut till alla samordningsförbund om en första preliminär
fördelning från den statliga medelstilldelningen för kommande år. Sifforna
som redovisas visar vad förbunden kan få enligt parametrarna i
grundmodellen (bas för grundtilldelning om 400tkr, fördelningsnycklarna 75
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procent försörjningsmått och 25 procent invånarantal (16-64 år) i
förbundens geografiska område). Den sista parametern i modellen, en spärr
så att ett förbund får maximalt 10 procents minskning från ett år till nästa
beaktas först i ett senare skede.
B) Förbunden kommer in med svar gällande önskad statlig tilldelning baserad
på information om hur mycket kommuner och regioner kan matcha samt
vad förbundet är i behov av senast den 31 augusti.
C) En ny preliminär fördelning tas fram baserad på inlämnad information samt
att den sista grundförutsättningen i fördelningsmodellen med maximal 10 %
minskning från ett år till ett annat beaktas. Den andra preliminära
fördelningsmodellen skickas ut till förbunden under september månad.
Förbunden kan då inkomma med ny information fram till vecka 42.
D) Den slutgiltiga fördelningen kommuniceras ut till förbunden under hösten
efter det att budgetpropositionen presenterats.
Exempel 1
Förbund A hade för föregående budgetår en beslutad tilldelning på 3,0 Mkr.
I juni 2018 får förbund A besked om preliminär fördelning enligt grundmodellen (ej
hänsyn taget till 10 procent). Förbund A får preliminärt besked om att
fördelningsmodellen genererar en tilldelning för förbundet på 2,0 miljoner kronor
avseende 2019. Förbund A frågar då hur mycket kommunen och regionen kan
matcha med och återkopplar detta till försäkringskassan.
Förbund A inkommer med besked om att Kommun och Region budgeterar en
tilldelning till förbundet på samma nivå som tidigare år, dvs totalt 3,0 Mkr från
Kommun och Region totalt.
Förbund A får besked i slutet av september att deras tilldelning blir 2,7 miljoner
kronor. Det efter att hänsyn även tagits till att förbundet maximalt får 10 procent
minskning från ett år till nästa samt hur mycket kommuner och regioner kan matcha
med.
Genom att ställa det slutliga beslutet gällande fördelning i förhållande till den
fördelningsnivå som kommunicerades för ”första preliminära fördelning” enligt
ovan, kan förbundet se om det har fått mer eller mindre medel än vad de var
”berättigade till”.
I fallet ovan har förbundet en slutlig tilldelning för 2019 som ligger 0,7 Mkr högre än
den första preliminära. Med andra ord har 10 %-spärren verkat som garant för att
förbundet som på grund av historik har en högre tilldelning än proportionerlig
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storlek, inte tvingas krympa på ett sätt som skulle äventyra pågående verksamheter
i förbundet.
Exempel 2
Förbund B hade för föregående budgetår en beslutad tilldelning på 5 Mkr. I juni
2018 får förbund B besked om preliminär fördelning enligt grundmodellen (ej
hänsyn taget till 10 procent). Förbund B får preliminärt besked om att de kommer
att få 8 miljoner kronor avseende 2019. Förbund B frågar då hur mycket kommunen
och regionen kan matcha med och återkopplar detta till försäkringskassan.
Kommunen och region kan matcha med 3 miljoner vardera, 6 miljoner kronor
tillsammans.
Förbund B får besked i slutet av september att deras tilldelning blir 6 miljoner
kronor. Det efter att hänsyn även tagits till att förbundet maximalt får 10 procent
minskning från ett år till nästa samt hur mycket kommuner och regioner kan matcha
med.
Genom att ställa det slutliga beslutet gällande fördelning i förhållande till den
fördelningsnivå som kommunicerades för ”första preliminära fördelning” enligt
ovan, kan förbundet se om det har fått mer eller mindre medel än vad de var
”berättigade till”.
I fallet ovan har förbundet fått 2 miljoner kronor mindre. Detta då kommun och
region ej kunde matcha grundmodellens tilldelning.
När används det egna kapitalet i processen
Det egna kapitalet är inte med som en av grundparametrarna i fördelningsmodellen
utan hanteras beroende på de tre olika scenarion som kan uppstå vid fördelning av
de statliga medlen. Det egna kapitalet kan komma att beaktas i två av dessa
scenarion:

1. Det är ett överskott av medel efter det att budgetfördelningen skett utifrån
vad kommuner och regioner kan matcha eller om förbund lämnar tillbaka
medel sent i processen. (scenario 2)
Om medel kvarstår efter budgetfördelningen kommer Försäkringskassan att ge
förbunden möjlighet att ansöka om ytterligare medel, så kallade ofördelade medel.
Ytterligare statliga medel utbetalas i de fall kommun och regioner kan matcha med
motsvarande belopp.
Hänsyn tas till:
1. Ansökan om ytterligare medel
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2. Stort eget kapital beaktas1
2. När förbunden sammanslaget ansöker om mer statliga medel än som finns
att fördela efter att alla parametrar i grundmodellen beaktats. (Scenario3)
Underskott av medel kan uppstå då 10 procents spärren enligt parameter 3 blir
högre än 10 procent. Detta scenario kulle kunna infalla om exempelvis fler
kommuner ansluter sig till förbund och de statliga medlen inte räcker för att kunna
beakta maximal 10 % minskning från ett år till ett annat.
Hänsyn tas till:
1. Stort eget kapital beaktas2
2. 10 procents spärren justeras3
Hur går det att planera långsiktigt med modellen
Alla förbund kan planera sin budgettilldelning långsiktigt på ett övergripande plan.
Har ett förbund tagit emot en mindre tilldelning än det fått i idealfördelningen kan
förbundet om regioner och kommuner signalerar att de kan matcha med ett högre
belopp till nästkommande år tänka att de troligtvis kommer att få en högre
tilldelning.
Har ett förbund fått medel enligt idealfördelningen ett år kan förbundet tänka att
fördelningen till året efter kommer vara i ungefär samma storhet.
Har ett förbund tagit emot mer pengar än vad den ideala fördelningen föreslår året
innan då 10 % spärren slagit in kan förbundet tänka att de med stor sannolikhet
kommer att få en minskad fördelning året efteråt. Denna minskning ska maximalt
vara på 10 %.
Ovan förutsätter att regeringen ger finansiell samordning samma budget som
föregående år. Parametrar som förändring i invånarantal, försörjningsmått, antal
kommuner och regioner som deltar påverkar också fördelningen från år till år.

1

Stort eget kapital kommer att beaktas och vid behov reducera medelstilldelningen utifrån de ekonomiska förutsättningar som
råder vid fördelningstillfället. Uppgiften om eget kapital hämtas från årsredovisningen. Nationella rådet har 2013 tagit fram
rekommendationer om rimlig storlek på sparade medel/eget kapital. Beräkningsmodellen/trappa, finns på www.finsam.se.
2

Se tidigare fotnot.

3

10-procents spärr kan vid behov justeras utifrån de ekonomiska förutsättningar som råder vid fördelningstillfället. Om
justering blir aktuell kommer kommunicering med förbunden att ske.
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Information om äskande av medel för verksamhetsåret 2023
Till: Kommunerna och Hälso- och sjukvårdsnämnden i Samordningsförbundet Skaraborg

Bakgrund till fördelningsmodell för den statliga medelstilldelningen till samordningsförbunden
2015 tog Försäkringskassan beslut om en ny modell för fördelning av medel till samordningsförbunden. Syftet
är att få transparens i medelstilldelningen och modellen ska ge samordningsförbunden möjlighet att få
medelstilldelning efter samma parametrar. Modellen gällde från och med medelstilldelningen för 2016.
Parterna inom Finsam står bakom modellen.

Modellen (se bilaga)
o
o
o

Grundtilldelning till varje enskilt samordningsförbund 400 tkr
parametrarna försörjningsmått (75 %) och invånarantal (25 %)
förbundets eget kapital

Övrig information
I samband med beslut om samgående till ett gemensamt förbund i Skaraborg har också en fördelningsnyckel
mellan kommunernas fördelning antagits som bygger på kommuninvånare 20–64 år i respektive kommun.
Staten har skickat ut ett preliminärt besked för 2023, vilket genererade fördelningen enligt tabellen på nästa
sida.
Samordningsförbundet Skaraborg har förhoppningar om att varje part godkänner nedanstående uträknade
belopp för att matcha statens tilldelning 2023 och önskar få ett skriftligt besked om att så är fallet senast den
19 augusti. Se svarsformulär på nästa sida.

Svar om godkännande av medfinansieringsbelopp skickas till:
amanda.hermansson@samskaraborg.se

Christel Martinsson
Förbundschef Samordningsförbundet Skaraborg
070-212 83 98
christel.martinsson@samskaraborg.se

www.samordningsforbundetskaraborg.se
Samordningsförbundet Skaraborg – S:t Sigfrids gata 8, 541 30 Skövde
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Staten (AF+FK)
VGR
Essunga kommun
Falköpings kommun
Gullspångs kommun
Götene kommun
Hjo kommun
Karlsborgs kommun
Lidköpings kommun
Mariestads kommun
Skara kommun
Skövde kommun
Tibro kommun
Tidaholms kommun
Töreboda kommun
Vara kommun
Summa

Tilldelning 2022 Preliminärt 2023
8 527 000 kr
8 440 000 kr
4 263 500 kr
4 220 000 kr
87 169 kr
85 538 kr
528 607 kr
523 948 kr
76 280 kr
75 117 kr
205 448 kr
203 410 kr
140 266 kr
139 486 kr
104 669 kr
103 887 kr
656 280 kr
649 450 kr
383 436 kr
383 156 kr
307 185 kr
304 149 kr
983 776 kr
973 522 kr
178 586 kr
175 887 kr
206 017 kr
202 994 kr
147 595 kr
143 316 kr
258 186 kr
256 140 kr
17 054 000 kr
16 880 000 kr

%
50,0%
25,0%
0,5%
3,1%
0,4%
1,2%
0,8%
0,6%
3,8%
2,3%
1,8%
5,8%
1,0%
1,2%
0,8%
1,5%
100,0%

Bekräftelse
Härmed bekräftar ……………………….. kommun att vi tagit del av beräkningen och har som intention att godkänna
beloppet för medelstilldelningen 2023. Protokollsutdrag på specifikt beslut kommer att delges
samordningsförbundet så fort formellt beslut har tagits.

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

www.samordningsforbundetskaraborg.se
Samordningsförbundet Skaraborg – S:t Sigfrids gata 8, 541 30 Skövde
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§ 89 Beslut om remiss om åtgärdsprogram för
miljömål
KS 2022/74

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
•

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta föreslagna åtgärder, enligt
bifogat formulär, som åtaganden för regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2022-2025.

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen bjuder in kommunerna att göra åtaganden i åtgärdsprogram för miljömål. I en
skrivelse ställd till kommunstyrelsens ordförande framhåller Landshövdingen följande.
”Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar
utveckling. Genom att arbeta med de regionala miljömålen i Västra Götaland arbetar vi även med
den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030. Utmaningarna för att nå målen är globala men
lösningarna är många gånger lokala. Därför är kommunens handlingskraft avgörande för att
omsätta dessa globala åtaganden till praktisk handling. Miljömålen visar riktningen i detta svåra
men viktiga arbete.
För att uppnå miljömålen måste vi tillsammans arbeta med prioriterade åtgärder. Under 2021 har
Länsstyrelsen tillsammans med Skogsstyrelsen och i dialog med kommuner och viktiga aktörer i
åtgärdsarbetet reviderat det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen Utmaningar för ett
hållbart Västra Götaland. I det nya programmet har vi fokuserat på att lägga till åtgärder som
främjar klimat och biologisk mångfald, då vi inom dessa områden har stora utmaningar både
regionalt och nationellt. Nu finns det möjlighet att anta åtgärder i programmet och vi ser fram
emot ert engagemang och ett gott samarbete i genomförandet av åtgärdsprogrammet. Årets
miljömålsbedömningar visar att vi inte kommer nå våra miljömål till 2030. Läget är allvarligt och vi
kommer att lämna över miljöproblem till kommande generationer. Det är av största vikt att vi
inte tappar modet i detta läge utan istället blickar framåt och skruvar upp tempot i
miljömålsarbetet ytterligare. Tillsammans kan vi göra märkbar skillnad som främjar både miljön
och klimatet och ni kommuner har en viktig roll i detta.”
Ärendet har skickats på remiss till samhällsbyggnadsnämnden där kommunens miljöstrateg är
anställd. Miljöstrategen har valt ut de åtgärder som miljöstrategen anser är lämpliga att Tidaholms
kommun åtar sig att arbeta med. Vilka åtgärder som valts ut framgår av bifogat formulär.
Nämnden beslutade, § 61/2022, föreslå kommunstyrelsen besluta att anta föreslagna åtgärder som
åtaganden för regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2022-2025.
Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom samhällsbyggnadsnämndens beslut och har inget
ytterligare att tillägga.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-08-24
Sida 2 av 2

Förslag till beslut
-

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att anta föreslagna åtgärder, enligt bifogat
formulär, som åtaganden för regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2022-2025.

Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse ”Remiss om åtgärdsprogram för miljömål”, kommunsekreterare Sofie
Thorsell, 2022-06-29.
Formulär – Förslag på åtgärder för Tidaholms kommun.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 61/2022 ”Beslut om åtaganden i regionalt
åtgärdsprogram för miljömålen 2022-2025”, 2022-05-19.
Detaljerat underlag om åtgärderna 2022-2025.
Tjänsteskrivelse ”Beslut om åtaganden för regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 20222025”, miljöstrateg David Lindh, 2022-04-28.
Åtgärdsprogrammet för miljömålen - Brev till Kommunstyrelsen från Landshövdingen,
2022-01-25.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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Tjänsteskrivelse
Ärendenummer: KS 2022/74
2022-06-29
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Remiss om åtgärdsprogram för
miljömål
Förslag till beslut
-

Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagna åtgärder, enligt bifogat formulär, som
åtaganden för regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2022-2025.

Ärendet
Länsstyrelsen bjuder in kommunerna att göra åtaganden i åtgärdsprogram för miljömål. I en
skrivelse ställd till kommunstyrelsens ordförande framhåller Landshövdingen följande.
”Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar
utveckling. Genom att arbeta med de regionala miljömålen i Västra Götaland arbetar vi även med
den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030. Utmaningarna för att nå målen är globala men
lösningarna är många gånger lokala. Därför är kommunens handlingskraft avgörande för att
omsätta dessa globala åtaganden till praktisk handling. Miljömålen visar riktningen i detta svåra
men viktiga arbete.
För att uppnå miljömålen måste vi tillsammans arbeta med prioriterade åtgärder. Under 2021 har
Länsstyrelsen tillsammans med Skogsstyrelsen och i dialog med kommuner och viktiga aktörer i
åtgärdsarbetet reviderat det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen Utmaningar för ett
hållbart Västra Götaland. I det nya programmet har vi fokuserat på att lägga till åtgärder som
främjar klimat och biologisk mångfald, då vi inom dessa områden har stora utmaningar både
regionalt och nationellt. Nu finns det möjlighet att anta åtgärder i programmet och vi ser fram
emot ert engagemang och ett gott samarbete i genomförandet av åtgärdsprogrammet. Årets
miljömålsbedömningar visar att vi inte kommer nå våra miljömål till 2030. Läget är allvarligt och vi
kommer att lämna över miljöproblem till kommande generationer. Det är av största vikt att vi
inte tappar modet i detta läge utan istället blickar framåt och skruvar upp tempot i
miljömålsarbetet ytterligare. Tillsammans kan vi göra märkbar skillnad som främjar både miljön
och klimatet och ni kommuner har en viktig roll i detta.”
Ärendet har skickats på remiss till samhällsbyggnadsnämnden där kommunens miljöstrateg är
anställd. Miljöstrategen har valt ut de åtgärder som miljöstrategen anser är lämpliga att Tidaholms
kommun åtar sig att arbeta med. Vilka åtgärder som valts ut framgår av bifogat formulär.
Nämnden beslutade, § 61/2022, föreslå kommunstyrelsen besluta att anta föreslagna åtgärder som
åtaganden för regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2022-2025.

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se
0502-60 60 00

190

Sida 2 av 2

Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom samhällsbyggnadsnämndens beslut och har inget
ytterligare att tillägga.

Barnrättsbedömning
En tidigare instans har redan gjort en aktuell barnrättsbedömning.

Beslutsunderlag






Formulär – Förslag på åtgärder för Tidaholms kommun.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 61/2022 ”Beslut om åtaganden i regionalt
åtgärdsprogram för miljömålen 2022-2025”, 2022-05-19.
Detaljerat underlag om åtgärderna 2022-2025.
Tjänsteskrivelse ”Beslut om åtaganden för regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 20222025”, miljöstrateg David Lindh, 2022-04-28.
Åtgärdsprogrammet för miljömålen - Brev till Kommunstyrelsen från Landshövdingen,
2022-01-25.

Sändlista
Länsstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se
0502-60 60 00
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Formulär för åtaganden – åtgärder riktade till kommuner
Detta formulär används för att göra åtaganden i åtgärdsprogrammet för miljömålen – Utmaningar
för ett hållbart Västra Götaland 2022–2025.
Mer information om åtgärderna finns på www.hallbartVG.se. Detaljerad information om åtgärderna
finns i det detaljerade underlaget om åtgärderna. I detta formulär listas åtgärder där kommuner
avses som huvudaktörer för genomförandet.

Organisationens namn:
Tidaholms kommun

Åtar sig att arbeta med nedanstående åtgärder:

Åtgärder inom utmaningen minskad klimatpåverkan & ren luft
☐ KL 1. Minska halterna av luftföroreningar och verka för ett mer transporteffektivt samhälle

Åtgärder inom utmaningen hållbar användning av vattenmiljöer
V1. Skydda och restaurera värdefulla sjöar och vattendrag
☐ b) Skydda sötvattensmiljöer med syfte att bevara natur- och/eller kulturvärden.
☐ c) Arbeta tvärsektoriellt med restaurering av sjöar och vattendrag.
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V3. Minska spridningen av högfluorerade ämnen (PFAS)
☐ a) Använda brandsläckningsmetoder med fluorfria alternativ utom i de få fall när
fluorinnehållande brandskum krävs.
☐ b) Sanera utrustning och fordon som fortsättningsvis inte ska användas för fluorerade ämnen.
☐ c) Undersöka enskilda vattentäkter i närheten av brandövningsplatser eller där släckningsinsatser
med fluorerade brandskum genomförts.
☐ d) Sanera platser som är kraftigt förorenade av högfluorerade ämnen.

☐ V4. Genomföra kommunala handlingsplaner för förorenade områden

☐ V5. Genomföra kommunal kust- och havsplanering

V6. Miljöanpassa fritidsbåtsanvändningen
☐ a) erbjuda toatömning (sugtömning) för fritidsbåtar
☐ b) erbjuda fler möjligheten att nyttja båtbottentvätt samt säkerställa funktionen av befintliga
reningsanläggningar
☐ c) erbjuda fler båtramper samt båtförvaring på land under sommarsäsong
☐ d) erbjuda tankning från pump av alkylatbensin
☐ e) erbjuda el-laddning av motorer
☐ f) skrota uttjänta fritidsbåtar.

V7. Främja utvecklingen av hållbart marint vattenbruk
☐ b) Tillgängliggöra lämplig mark och underlätta lösningar för en fungerande logistik vid drift och
skörd av sjöbaserad blötdjursanläggning, samt för landbaserade recirkulerande odlingar.
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Åtgärder inom utmaningen hållbart brukande av skog & odlingslandskap
☐ SO1. Anlägga nya våtmarker

SO3. Skydda värdefulla våtmarksområden
☐ b) Skydda våtmarker med höga naturvärden.

SO4. Skydda värdefulla skogsområden
☐ b) Skydda värdefulla skogsområden genom frivilliga avsättningar.
☐ c) Skydda tätortsnära skogar.

SO5. Förbättra miljöhänsynen vid skogsbruksåtgärder genom målbilder
☐ b) Bedriva skogsbruket i kommunala skogar utifrån målbilderna.

☐ SO7. Minska skadorna på kulturmiljöer i skogsbruket

SO8. Öka arealen hyggesfritt skogsbruk
☐ b) Utveckla hyggesfritt skogsbruk i kommunalt ägda skogar för att öka variationen i landskapet,
främja rekreations- och miljövärden samt visa på möjligheterna med alternativa brukningsformer.

SO9. Samverka för att bevara jordbruksmark
☐ b) Utredning enligt 3 kap 4 § miljöbalken finns med i kommunala beslutsunderlag för
översiktsplan, detaljplan och bygglov.

☐ SO13. Ökad mängd svenskt naturbeteskött i offentliga inköp
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☐ SO15. Bevara och planera för skyddsvärda träd
b) frihugga skyddsvärda träd samt ersättningsträd.

SO16. Använda GIS-baserade naturvårdsdatabaser och naturvårdsplaner i fysisk planering
☐ a) använda aktuella GIS-baserade naturvårdsdatabaser
☐ b) ta fram och inarbeta aktuella naturvårdsplaner i fysisk planering.

☐ SO17. Skapa blomrika miljöer för pollinerare

☐ SO18. Ta fram kommunala skogspolicys
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Åtgärder inom utmaningen god bebyggd miljö & hållbar konsumtion
☐ BK1. Skydda och utveckla tätorters grönområden

BK3. Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola
☐ a) Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola - kommuner som verksamhetsutövare
☐ b) Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola - kommuner som tillsynsmyndighet

☐ BK4. Ta fram kulturmiljöprogram som underlag i fysisk planering

☐ BK5. Främja ekologisk livsmedelskonsumtion

BK6. Kommuner tar fram arkitekturstrategi
☐ a) Kommuner tar, själva eller tillsammans, fram en arkitekturstrategi.

☐ BK7. Arbeta med barnperspektivet i fysisk planering
☐ a) Kommuner arbetar med barnperspektivet i ÖP och/eller DP på det sätt som passar kommunens
processer. Länsstyrelsen ger råd inom ramen för hanteringen av planärenden.

☐ BK9. Främja en fysisk planering för minskad klimatpåverkan från resor och transporter

BK10. Arbeta in riktlinjer i översiktsplan för grön infrastruktur, ekosystemtjänster och
kompensationsåtgärder
☐ a) Kommuner arbetar in riktlinjer i översiktsplanen för bevarande och utveckling av grön
infrastruktur, ekosystemtjänster och ekologisk kompensation, för att stärka biologisk mångfald och
klimatanpassning.

196

Instruktioner för att skicka in formuläret
När formuläret är ifyllt, skicka in som bifogad fil till vastragotaland@lansstyrelsen.se. Ange
ärendenummer 501-54100-2021 i ämnesraden. Bifoga även underlag som bekräftar beslutet,
exempelvis ett sammanträdesprotokoll om det finns.

Uppgiftslämnare
Namn:
David Lindh

Epost:
david.lindh@mullsjo.se

Telefon:
0392-14186

Vänligen ange två kontaktpersoner för uppföljningen av åtgärdsprogrammet som görs genom
åtgärdswebben.

Kontaktperson 1
Namn:

David Lindh

Epost:

david.lindh@mullsjo.se

Telefon: 0392-14186

Kontaktperson 2
Namn:

Peter Lann

Epost:

peter.lann@tidaholm.se

Telefon: 0502-606098

Eventuella frågor skickas till miljomal.vastragotaland@lansstyrelsen.se.
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Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnden, 2022-05-19
Sida 1 av 1

§ 61 Beslut om åtaganden i regionalt
åtgärdsprogram för miljömålen 2022-2025
SBN 2022/80

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
•

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att anta föreslagna åtgärder
som åtaganden för regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2022-2025.

Sammanfattning av ärendet
För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen tar
Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer fram åtgärdsprogram. Varje län har åtgärdsprogram
som ger vägledning och stöd för prioriteringar av insatser. Åtgärderna samordnas med andra
pågående planer och utveckling inom länet.
Länsstyrelsen, Skogstyrelsen och Västra Götalandsregionen har gett kommunerna möjlighet att åta
sig vilka åtgärder som kommunen vill arbeta vidare med för att gemensamt bidra till att nå
miljömålen. Det regionala åtgärdsprogrammet Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland syftar
till att vägleda och stödja prioriteringar samt stimulera till en ökad samverkan i det lokala och
regionala miljöarbetet för att nå de regionala miljömålen och de globala Agenda 2030-målen.

Förslag till beslut
-

Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå kommunstyrelsen
besluta att anta föreslagna åtgärder som åtaganden för regionalt åtgärdsprogram för
miljömålen 2022-2025.

Beslutsunderlag







Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 47/2022 ”Beslut om åtaganden i
regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2022-2025”, 2022-05-05.
Tjänsteskrivelse ”Beslut om åtaganden för regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 20222025”, miljöstrateg David Lindh, 2022-04-28.
Formulär – Förslag på åtgärder per aktörsgrupp, riktade till kommuner, 2022-04-20.
Kommunstyrelsens begäran om yttrande - Åtgärdsprogrammet för miljömålen,
2022-02-11.
Skrivelse från Länsstyrelsen Västra Götaland till kommunstyrelsens ordförande,
2022-01-25.
Detaljerat underlag om åtgärder 2022-2025, 2021-02-15.

Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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Utdragsbestyrkande

Detaljerat underlag om åtgärder
Stöd för att genomföra och följa upp regionalt åtgärdsprogram för miljömålen i Västra Götaland
Uppdaterad 15 februari 2021

S
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1. Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen
Det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen - Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland
beslutades i slutet av år 2021. Åtgärdsprogrammet gäller för åren 2022–2025 och berör regionala
och lokala aktörer i Västra Götalands län. Programmet finns på www.hallbartVG.se och går att
hitta via länk på Länsstyrelsens webbplats. På åtgärdsprogrammets hemsida finns information om
hur åtgärdsprogrammet har tagits fram, vilka aktörer som berörs, information om regionala
miljömål och de globala hållbarhetsmålen samt om genomförande och arbetssätt. Detta dokument,
”Detaljerat underlag om åtgärderna” finns endast i pdf-format på webbplatsen.

2. Övergripande om att genomföra och följa upp åtgärderna
För att stödja aktörerna i genomförande och uppföljning av åtgärderna finns det i detta dokument
mer detaljerade beskrivningar av åtgärderna som bakgrund, förväntade miljömässiga, sociala och
ekonomiska effekter av åtgärderna samt vilken rapportering och uppföljning som förväntas av de
aktörer som åtar sig åtgärder.
Att följa upp åtgärderna och deras effekt är centralt för att stimulera och motivera arbetet inom ett
åtgärdsprogram, och uppföljningen blir därmed även ett stöd för genomförandet. Resultatet av
uppföljningen är en förutsättning för en aktiv kommunikation om hur det går och den möjliggör
utveckling av stöd och spridning av goda exempel. Uppföljningen blir även ett viktigt underlag i de
årliga regionala bedömningarna av miljömålen där åtgärder ska redovisas och där den
sammanlagda effekten av åtgärderna i det regionala åtgärdsprogrammet bedöms.
”Detaljerat underlag om åtgärderna” kan revideras vid behov under åtgärdsprogrammets period
2022–2025, till exempel om nya indikatorer tas fram eller andra förutsättningar ändras.

3. Nivå och omfattning av uppföljning
Uppföljningen av åtgärderna i det regionala åtgärdsprogrammet sker framförallt på aktivitetsnivå
enligt GHPE-modellen (se nedan). Målet med denna uppföljning är att på ett enkelt och
tidseffektivt sätt sammanställa allt det arbete som sker. Uppföljningen kan vid behov kompletteras
med ytterligare information och underlag.
Specifika uppföljningsmått finns för varje åtgärd i åtgärdsprogrammet för att tydliggöra vad som
kommer att följas upp (se de detaljerade åtgärdsbeskrivningarna längre fram i detta dokument).

4. Åtgärdswebben och GHPE-modellen
Åtgärdswebben använder den så kallade GHPE-modellen för uppföljning vilket är anledningen till
att den även används här. Enligt GHPE-modellen klassas genomförandegraden av åtgärder i en 4gradig skala enligt följande:
G = Genomförd helt eller i huvudsak genomfört, eller pågår kontinuerligt
H = Genomförd till hälften eller mer
P = Påbörjad men ännu inte gjord till hälften
E = Inte påbörjad
Det finns också möjlighet att till exempel lägga till frågan om motivet till genomförandegraden och
varför åtgärden genomförts respektive inte genomförts.
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5. Kommunikation om uppföljning av åtgärdsarbetet
Aktörer som deltar i programmet kan på egen hand hämta uppföljning om genomförandet av
åtgärderna via Åtgärdswebben. Information kan hämtas om den egna och andra organisationers
uppföljning. Det är också möjligt att titta på uppföljning av specifika åtgärder. Vid två tillfällen
under programperioden kommer Länsstyrelsen att sammanställa ett resultat från uppföljningen
som kommuniceras till programmets målgrupper (se tidsplan i nästa punkt).
Exempel på resultat från uppföljningen är följande:
•
•
•
•

Hur stor andel av möjliga åtgärder i länet är genomförda i respektive genomförandegrad?
Här visas en samlingsbild som ger helheten av genomförandet i länet.
Hur ser genomförandegraden ut för respektive åtgärd i länet? Vilka åtgärder har ett lågt
respektive högt genomförande?
Hur många av länets 49 kommuner har åtagit sig åtgärder?
Hur ser genomförandegraden ut för respektive kommun eller aktör i länet?

Syftet med kommunikationen om åtgärdsarbetet är bland annat att:
•
•
•
•
•
•

ge en lägesbild över åtgärdsarbetet
förmedla att det går framåt och att aktörerna är delaktiga i något positivt
ge kommuner och andra aktörer inspiration till hur de kan utveckla sitt miljöarbete
ge uppslag som kan användas i utveckling av nya åtgärder
ge underlag för att dela information och erfarenheter med andra län
ge underlag till hur Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Västra Götalandsregionen kan stödja
övriga aktörer i åtgärdsarbetet.

6. Tidsplan för uppföljning av åtgärdsarbetet
Första gången alla åtgärder kan följas upp är 2023. Så här ser planeringen ut:
2023: Uppföljning för år 2022 lämnas in i åtgärdswebben i början av 2023.
2024: Uppföljning för år 2023 lämnas in i åtgärdswebben i början av 2024. Länsstyrelsen
sammanställer en analys av uppföljningen som kommuniceras.
2025: Uppföljning för år 2024 lämnas in i åtgärdswebben i början av 2025.
2026: Slutuppföljning av programmet lämnas in i åtgärdswebben i början av 2026. Länsstyrelsen
sammanställer en analys av uppföljningen som kommuniceras.

7. Utvärdering av det regionala åtgärdsprogrammet
Uppföljning och utveckling sker kontinuerligt under programmets gång. En utvärdering av
programmets genomförande kommer göras inför programmets avslut.

8. Kontaktpersoner
På webbsidan www.hallbartVG.se går det att hitta kontaktpersoner till respektive utmaning.
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9. Detaljerad beskrivning av åtgärderna
Detaljerade beskrivningar av åtgärderna finns bilagda i nummerordning i detta dokument samlade
utifrån utmaningarna. Uppföljningsmåtten är levande och kan revideras vid behov.
Förklaringar till förkortningar och innehåll i bilagorna:
KL
V
SO
BK

= Minskad Klimatpåverkan och ren Luft
= Hållbar användning av Vattenmiljöer
= Hållbart brukande av Skog och Odlingslandskap
= God Bebyggd miljö och hållbar Konsumtion

Rubrik och åtgärd
Här finns rubrik samt en kort beskrivning av åtgärden.

Huvudaktör och berörd aktör
För varje åtgärd identifieras huvudaktörer och berörda aktörer.
En huvudaktör är den aktör som har ansvaret för att initiera, driva på och genomföra åtgärden
inom sin egen verksamhet eller genom projekt, processledning och insatser i samverkan med andra
berörda aktörer i länet. Det går enbart att göra åtaganden i programmet i egenskap av huvudaktör,
och det är enbart huvudaktörer som lämnar in uppföljning.
Berörda aktörer förväntas medverka och bidra till genomförandet av åtgärden inom sin egen
verksamhet eller genom att skapa förutsättningar och bidra med stöd till huvudaktören i
genomförandet.
Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har genom sitt beslut av åtgärdsprogrammet åtagit sig de
åtgärder där de anges vara huvudaktörer.

Berörda miljökvalitetsmål
Vilka miljömål som främst berörs.

Berörda globala mål
Vilka mål inom Agenda 2030 som främst berörs.

Berörda regionala tilläggsmål
Rubrik på berörda tilläggsmål. Mer detaljer finns i rapporten ”Regionala miljömål för Västra
Götaland”, som du kan hämta på Länsstyrelsen webbplats.

Bakgrund och nuläge
Här ges mer bakgrund och förklaring till åtgärden. Här finns även information om åtgärden har ett
lagkrav i grunden.

Förväntad effekt av åtgärden
Här visas förväntad miljömässig, social och ekonomisk effekt av åtgärden för att visa på det
ömsesidiga beroendet av de tre delarna av hållbarhetsarbetet.

Tidsplan
Tidsplan på åtgärdsarbetet, exempelvis löpande eller under ett visst år.

Kostnad och finansiering
Kostnadsram om det finns en sådan samt om kostnaden förväntas ingå i ordinarie verksamhet.
Kända bidrag nämns också här. Sammanställningen ”Var finns pengarna?” uppdateras minst två
gånger per år. Här finns viktig information om vilka stöd och bidrag som du kan söka.
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Samverkan eller målkonflikter med andra samhällsmål
Här nämns eventuell samverkan med andra aktörer.

Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder
Här nämns koppling till andra åtgärder i programmet och koppling till exempelvis Miljömålsrådets
åtgärder.

Klimatanpassning
Här nämns om åtgärden är anpassad till ett förändrat klimat eller om åtgärden bidrar till en
klimatanpassning.

Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet
Här beskrivs vilka aktörer som förväntas rapportera samt vad de förväntas rapportera.

Förklaring till uppföljningssystemet
G = Genomförd helt eller i huvudsak genomfört eller pågår kontinuerligt
H = Genomförd till hälften eller mer
P = Påbörjad men ännu inte gjort hälften
E = Inte påbörjad
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Minskad klimatpåverkan och ren luft

KL1. Minska halterna av luftföroreningar och verka för ett mer
transporteffektivt samhälle
Genomföra åtgärder för att minska halter av partiklar och kvävedioxid och samtidigt
verka för ett mer transporteffektivt samhälle. Exempel på åtgärder, se bilaga 1.
Huvudaktör för genomförandet
Kommunerna
Berörda aktörer
Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen
Luft i Väst
Trafikverket
Länsstyrelsen
Berörda miljökvalitetsmål
Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
God bebyggd miljö
Berörda globala mål
3. Hälsa och välbefinnande
11. Hållbara städer och samhällen
13. Bekämpa klimatförändringarna
Berörda regionala tilläggsmål
Begränsad klimatpåverkan
1. En ekonomi oberoende av fossila bränslen
Frisk luft
1. Minskade utsläpp av kväveoxider
2. Minskade utsläpp av flyktiga organiska ämnen
3. Minskade utsläpp av partiklar (PM2,5)
God bebyggd miljö
1. Lätt att gå, cykla och åka kollektivt
2. Många åker kollektivt
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Bakgrund och nuläge
Luftkvaliteten behöver bli bättre. Förhöjda halter av luftföroreningar orsakar
fortsatt betydande skador på människors hälsa, växtlighet och kulturföremål, samt
kostnader till följd av ohälsa, skördebortfall och försämrad skogstillväxt.
Världshälsoorganisationen (WHO) kom under 2021 med nya strängare riktvärden
för luftkvalitet för bland annat NO2 och partiklar. Rekommendationerna utgår från
nya vetenskapliga rön om att hälsoeffekter uppstår vid betydligt lägre halter än
man förut känt till.1 De nya riktvärdena kan på sikt komma att leda till strängare
miljökvalitetsnormer för luft i EU och Sverige och vidare även till skärpta
målnivåer inom Frisk luft.
Den dominerande orsaken till dålig luftkvalitet där människor bor och vistas är
vägtrafikens utsläpp av luftföroreningar. Utsläppen av växthusgaser minskar inte
heller i den takt som skulle behövas, även här är det vägtrafiken som orsakar en
stor del av utsläppen. Det finns stora vinster med att samordna åtgärder för bättre
luftkvalitet med åtgärder för minskad klimatpåverkan. Det mest självklara
åtgärdsområdet är ett mer transporteffektivt samhälle, som även är en viktig del i
klimatomställningen.
Ett transporteffektivt samhälle är ett samhälle där trafiken med energiintensiva
trafikslag som personbil, lastbil och flyg minskar. Detta kan ske både genom
överflyttning till mer energieffektiva färdmedel/trafikslag och genom att
transporter effektiviseras, kortas eller ersätts helt. Transporter kan kortas genom
exempelvis en mer tät och funktionsblandad bebyggelse. Effektivisering av
transporter kan också ske genom exempelvis ökad fyllnads/beläggningsgrad i godsoch personfordon.2
Åtgärder för ett mer transporteffektivt samhälle kan rätt utformat även stärka
arbetet med att hejda förlusten av biologisk mångfald. Det finns goda möjligheter
att bibehålla och öka andelen gröna ytor i städer och tätorter. Om
transportsystemet blir mindre utrymmeskrävande kan de hårdgjorda ytorna
minska. Vid underhåll och omvandling av befintligt trafiksystem finns det
möjlighet att bibehålla och främja naturmark, parker, alléer, träd, buskage, häckar,
planteringar, gröna tak och väggar, gröna ytor för barns utevistelse, ekodukter,
gröna korridorer och andra grönytor i städer och tätorter. Kort sagt ett mer
transporteffektivt samhälle kan bibehålla och främja grön infrastruktur.
Aktivt resande har mycket stora positiva hälsoeffekter. Om fler personer skulle
välja gång och cykel skulle det bidra till en ökad folkhälsa.

1

Världshälsoorganisationen (WHO) riktvärden för luftkvalitet samt
Karolinska institutets hemsida om WHO:s riktvärden för luftkvalitet
2
Definitionen hämtad från Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet
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Förväntad effekt av åtgärderna
Miljömässigt: Lokalt kan de positiva effekterna av åtgärder i stadsmiljöer bli
betydande om halterna minskar och färre människor utsätts för förorenad luft som
påverkar hälsan negativt.
Luftföroreningar orsakar stora hälsoproblem i våra tätorter. Höga halter kan
försämra lungfunktionen, påverka lungornas utveckling och ge upphov till hjärtoch kärlsjukdomar
Trafikens luftföroreningar uppskattas på ett år totalt orsaka omkring 3 000 förtida
dödsfall i Sverige, varav cirka 2 800 dödsfall beräknas bero på avgaser (partiklar,
kvävedioxid med mera) och cirka 200 beror på slitagepartiklar från däck och
vägbana. Av de 3000 dödsfallen uppskattas 500 ske i Västra Götaland. Intransport
av föroreningar från andra länder samt vedeldning beräknas tillsammans orsaka
ungefär lika många dödsfall som vägtrafiken per år.
Åtgärder för att minska utsläpp och halter av luftföroreningar kan ofta kombineras
med åtgärder som verkar för ett mer transporteffektivt samhälle, där utsläppen av
klimatgaser också minskar. Satsningar på förbättrade alternativ till vägtransporter
skapar ofta stora nyttor. Kollektivtrafik, gång och cykel är ofta yt-, kostnads- och
miljöeffektiva sätt att skapa hög tillgänglighet, i synnerhet i täta stadsmiljöer, och
järnvägstransporter är överlägsna för många res- och transportbehov. Minskad
vägtrafik leder också oftast till färre olyckor.
I takt med bilismens framväxt har människors fysiska aktivitet minskat. Fysisk
inaktivitet och stillasittande är en riskfaktor för sjukdomar såsom hjärt- och
kärlsjukdomar, fetma, typ 2-diabetes, sjukdomar i rörelseorganen, psykisk ohälsa
och cancer. Bibehållen fysisk aktivitet genom livet bidrar till att människor kan
leva ett oberoende liv långt upp i åldern.3
Genom att stärka grön infrastruktur i och kring tätorter gynnas biologisk mångfald
och skapar livsmiljöer och spridningsvägar för djur och växter.
Åtgärden berör följande lagkrav:
Luftkvalitetsförordningen 2010:477
EU:s luftkvalitetsdirektiv och gränsvärdena inom EU (2008/50/EG).
EU:s takdirektiv (2016/2284/EU).

Socialt: Åtgärden gynnar särskilt utsatta grupper, dit räknas barn och astmatiker.
Andra utsatta grupper är hjärt- och lungsjuka, ofta äldre människor. Åtgärden kan
bidra till att skillnaden mellan mäns och kvinnors bilresande minskar. Dessutom
innebär god tillgänglighet med andra färdmedel än bil att även medborgare utan
tillgång till bil kan åtnjuta hög tillgänglighet. Det är viktigt inte minst för barn,
ungdomar och även äldre.
Om åtgärder sätts in i miljöer där barn stadigvarande vistas och utgår från de
nivåer som anges inom miljökvalitetsmålet Frisk luft får det betydelse för dagens
barn och för deras hälsa även senare i livet. Bakgrunden till att barn är känsligare
beror på att de är under utveckling men även på att de rör sig mera och har en
snabbare andning samtidigt som lungorna är mindre. Det gör att relativt sett mer
luftföroreningar tas upp i ett barns luftvägar och lungor jämfört med vuxna.

13

209

De miljökvalitetsnormer som finns för luft syftar till ett absolut tak för att undvika
en oacceptabel nivå av luftföroreningar men miljökvalitetsnormerna ger inte det
skydd som behövs för en god hälsa och livsmiljö.
Åtgärden berör följande lagkrav:
Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter

Ekonomiskt: Samhällsvinsterna med bättre luftkvalitet är i pengar räknat är stora.
Hälsoeffekter från förhöjda halter av NO2 och PM2.5 uppskattades med så kallade
konservativa bedömningar kunna orsaka samhällsekonomiska kostnader på ca 56
miljarder svenska kronor per år enligt en IVL rapport från 20184. Enbart
produktivitetsförluster från sjukfrånvaro uppskattades i samma rapport kunna
orsaka samhällsekonomiska kostnader på ca 0,4 procent av BNP i Sverige. Västra
Götaland utgör 16,7 procent5 av Sveriges befolkning vilket innebär att den
samhällsekonomiska kostnaden för länet på grund av avförhöjda halter av
luftföroreningar utgör cirka 9,3 miljarder per år. Av detta utgör vägtrafikens
skadekostnad i länet 3,67 miljarder.6

3Fördjupning

av de transportpolitiska målen – hälsa och livsmiljö Rapport 2019:11

4

Quantification of population exposure to NO2, PM2.5 and PM10 and estimated health impacts
Regionfakta år 2020 om befolkning och SCB:s statistik om Sveriges befolkning
6 Vägtrafiken utgör 39,4 % (3000/7600) av den samlade skadekostnaden. Skadekostnad för vägtrafikens
utsläpp i länet blir således 39,4% x 9,3 miljarder=3,67 miljarder
5
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Tidsplan
Åtgärdsarbete i kommunerna sker löpande under perioden 2022- programperioden
ut.

Kostnad och finansiering
Kommunernas arbete finansieras inom löpande verksamhet. Visst ekonomiskt stöd
kan sökas inom stadsmiljöavtalen. Mer info om det och andra stöd finns i rapporten
Var finns pengarna

Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål
Synergier med en rad andra samhällsmål:
folkhälsomålen, barnets rättigheter, mänskliga rättigheter, jämställdhetsmål,
friluftsmål, regional utveckling, transportpolitiska mål och kulturmiljömålen

Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder
Kopplar till Västra Götalands gemensamma klimatstrategi Klimat 2030 – Västra
Götaland ställer om: Fokusområdet Hållbara transporter.
Kopplar till den regionala handlingsplanen för grön infrastruktur.
Kopplat till åtgärden BK9: Främja en fysisk planering för minskad klimatpåverkan
från resor och transporter.
Kopplat till åtgärden till SOX: Skapa blomrika miljöer pollinerare.
Kopplar till Göteborgsregionens åtgärdsprogram för kvävedioxid.

Klimatanpassning
Om åtgärderna innebär mindre hårdgjord yta så ger det större möjlighet till
klimatanpassning genom att fler ytor kan emot vatten vid stora regnmängder.
Om åtgärderna innebär mer grönska så ger det utöver skugga även en lägre
utomhustemperatur och mindre risk för värmeslag och död vid värmeböljor.

UPPFÖLJNING
Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet
Kommunerna rapporterar årligen
G= Kommunen har ett systematiskt arbete som adresserar de åtgärder som är
relevanta för kommunen i bilaga 1 för att klara Frisk lufts preciseringar av
kvävedioxid och partiklar och samtidigt bidra till ett mer transporteffektivt

15

211

samhälle. Exempel på systematiskt arbete är styrdokument, policys och planer
som översiktsplan, cykelstrategi, handlingsplaner för grön infrastruktur.
H= Kommunen har beslutat och påbörjat ett systematiskt arbete som adresserar de
åtgärder som är relevanta för kommunen i bilaga 1 för att klara Frisk lufts
preciseringar av kvävedioxid och partiklar och samtidigt bidra till ett mer
transporteffektivt samhälle. Exempel på systematiskt arbete är styrdokument,
policys och planer som översiktsplan, cykelstrategi, plan för grön infrastruktur.
P= Kommunen har genomfört vissa åtgärder, men har inte ett systematiskt arbete
med åtgärder för att klara Frisk lufts preciseringar av kvävedioxid och partiklar
och samtidigt bidra till ett mer transporteffektivt samhälle.
E= Kommunen har ej påbörjat ett systematiskt arbete för att klara Frisk lufts
preciseringar av kvävedioxid och partiklar och samtidigt bidra till ett mer
transporteffektivt samhälle.

Möjligheter ges även att mer detaljerat redovisa åtgärdsarbetet. Om kommunen vill
berätta om vilka åtgärder som gjorts är det välkommet i fritextsvar.

Länsstyrelsen sammanställer årligen antal kommuner i de olika klasserna för att
följa upp åtgärdens genomförande i länet.
Länsstyrelsen bedömer effekten av åtgärden i den årliga bedömningen av
miljömålen.
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Bilaga 1. Exempel på åtgärder och hur de gynnar flera olika miljö- och hälsomål
Hejdad
förlust av
biologisk
mångfald

Ökad

Kväve- So
Partiklar Koldioxid
dioxid Partiklar (PM10)
CO2
NO2
(PM2,5)
från
från
slitage
avgaser

Möjlighet
för
bibehållen
eller ökad
grönyta*

Ökad
fysisk
aktivitet

a) Planera för en
bebyggelse som
förbättrar den lokala
luftkvaliteten och
underlättar
transporteffektiviteten

X

X

X

X

X

X

b) Prioritera gång- och
cykel- och kollektivtrafik
i planeringen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Åtgärd

*med grönyta avses här
markytor med kvaliteter som
gynnar livsmiljöer och
spridningsvägar för djur och
växter

Minska halter av skadliga
luftföroreningar för färre
dödsfall och sjukdomsfall

Minskad
klimatpåverkan

Hälsa

Persontransporter

c) Ställ i ordning fler
pendelparkeringar för
minskad arbetspendling
med bil med
förbränningsmotorer
d) Planera för lokala
mötesplatser med plats
för distansarbete så
bilarbetspendlingen från
mindre tätorter kan
minska

X

X

X

X

X

e) Uppmuntra
alternativt kräv gröna
resplaner vid större
arbetsplatser

X

X

X

X

X

f) Kräv säker och väderskyddad cykelparkering
vid flerfamiljshus och
arbetsplatser

X

X

X

X

g) Minska vägtrafiken på
gator med höga halter av
luftföroreningar

X

X

X

h) Inför miljözoner

X

X

X
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X

X

Åtgärd

*med grönyta avses här
markytor med kvaliteter som
gynnar livsmiljöer och
spridningsvägar för djur och
växter

Minska halter av skadliga
luftföroreningar för färre
dödsfall och sjukdomsfall

påverkan

Kväve- So
Partiklar Koldioxid
dioxid Partiklar (PM10)
CO2
NO2
(PM2,5)
från
från
slitage
avgaser

i) Inför dubbdäcksförbud
på gator som överstiger
höga halter av
luftföroreningar

X

j) Dammbind och sopa
gatorna under
vårvintern

X

k) Underlätta för
elektrifiering

Minskad
klimat-

X

X

X

X

X

X

m) Uppmuntra eller kräv X
gröna transportplaner
för gods till
verksamheter

X

X

X

n) Planera för
kapacitetsstarka och
snabba cykelbanor med
plats för godslastcyklar.

X

X

X

X

Inför miljözoner

X

X

X

Hejdad
förlust av
biologisk
mångfald

Ökad

Möjlighet
för
bibehållen
eller ökad
grönyta*

Ökad
fysisk
aktivitet

X

Godstransporter
l) Minska
lastbilstrafiken på gator
och leder med höga
halter av
luftföroreningar.
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X

Hälsa

KL2. Minska utsläppen av bens(a)pyren och partiklar från småskalig
vedeldning
Följa frågan om lämpliga åtgärder för att minska utsläppen från vedeldning och
informera kommunerna.
Huvudaktör för genomförandet
Länsstyrelsen
Berörda aktörer
Kommunerna
Berörda miljökvalitetsmål
Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Giftfri miljö
God bebyggd miljö
Berörda globala mål
3. Hälsa och välbefinnande
11. Hållbara städer och samhällen
13. Bekämpa klimatförändringarna
Berörda regionala tilläggsmål
Frisk luft
3. Minskade utsläpp av partiklar (PM2,5)
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Bakgrund och nuläge
Småskalig vedeldning bidrar till utsläpp av luftföroreningar som är skadliga för
både människors hälsa och för miljön. Hälsoproblem till följd av småskalig
vedeldning är ofta störst i tätbebyggda områden där det i många fastigheter eldas
med ved eller pellets. När utsläppen sker i direkt anslutning till boendemiljön, kan
enskilda utsläpp trots att de är relativt små ge höga halter i luften.
Ett sätt att begränsa utsläppen från vedeldning är att elda på ett sätt som gör att
utsläppen blir så låga som möjligt. Naturvårdsverket har tillsammans med andra
myndigheter, kommuner, forskare, kamintillverkare och sotare tagit fram råd om
hur enskilda hushåll kan minimera miljö- och hälsofarliga utsläpp vid vedeldning.
Länsstyrelsen följer frågan och vill stödja kommunerna i de fall de behövs. Många
kommuner bedriver ett aktivt arbete kring vedeldning i och med ansvaret för den
lokala luftkvaliteten och de lagar och regler som finns på området.
Den som eldar med ved eller andra bränslen har själv ansvar för att minska
utsläppet av luftföroreningar och andra störningar för omgivningen så långt det
inte är orimligt. Det framgår av miljöbalkens andra kapitel.

Lagkrav:
Miljöbalken 26 kap. 9§ samt 2 kap.
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 40§
Plan och bygglagen. Kommunen kan påverka förekomsten av
vedeldningsutrustningar genom vad som tillåts i bygglovsansökningar.
Luftkvalitetsförordningen 2010:477 samt Europaparlamentets och Rådets direktiv
2008/50/EG om luftkvalitet och renare luft i Europa.
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Förväntad effekt av åtgärden
Miljömässigt: Småskalig vedeldning är den huvudsakliga källan till utsläpp av
bens(a)pyren och den största enskilda källan till utsläpp av partiklar (PM2,5) och
sot. Bens(a)pyren tillhör gruppen polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och är
cancerframkallande. Höga halter av partiklar kan försämra lungfunktionen,
påverka lungornas utveckling och ge upphov till hjärt- och kärlsjukdomar.
Om utsläppen från vedeldning minskar innebär det minskade halter av
bens(a)pyren vilket kan ha en stor effekt lokalt. Om halterna av bens(a)pyren kan
minskas, klaras preciseringen inom Frisk luft och det blir det en positiv effekt på
folkhälsan på längre sikt.
På samma sätt innebär åtgärder som minskar utsläppen från vedeldning att
halterna av PM2,5 minskar vilket lokalt kan få betydande effekter genom minskad
hälsopåverkan för de boende i området som exponeras. Det blir dock endast en
liten förbättring av bakgrundshalterna i länet då en stor del av halten beror på
intransport av partiklar.
Ved är ett förnybart bränsle med som ger små klimatpåverkande utsläpp vid
förbränning jämfört med fossila bränslen. Utsläpp från vedeldning har dock en
klimatpåverkan, då de sotpartiklar som kan bildas vid eldning absorberar värme i
luften och när de landar på marken, särskilt på snötäckta ytor. Vedeldning är också
en av de största källorna till att sot sprids norr om polcirkeln, vilket påskyndar
snö- och issmältning i Arktis. Genom att elda rätt minskas denna klimatpåverkan.

Socialt: Åtgärden gynnar särskilt de hushåll som eldar med ved, eftersom även
inomhusluften påverkas av vedeldningen. Vidare gynnas kringboende, särskilt de
som tillhör känsliga grupper dit räknas barn och astmatiker. Andra utsatta grupper
är hjärt- och lungsjuka, ofta äldre människor.

Ekonomiskt: I en svensk luftexponeringsstudie uppskattades det årliga antalet
dödsfall till följd av luftföroreningar (partiklar PM2,5 och PM 10 och kvävedioxid)
att vara 7 600 för år med samhällsekonomiska kostnader på 56 miljarder. Utav
dessa uppskattas 900 fall vara orsaksakade av vedrök.7 Omräknat till befolkningen
i Västra Götaland uppskattas det innebära 150 ske förtida dödsfall till följd av
småskalig vedeldning och en samhällsekonomisk kostnad på drygt en miljard
kronor8.
Tidsplan
Att följa frågan om lämpliga åtgärder för att minska utsläppen från vedeldning och
informera kommunerna sker löpande under perioden 2022 - programperioden ut

7

Quantification of population exposure to NO2, PM2.5 and PM10 and estimated health impacts
Skadekostnaden totalt i Sverige är 56 miljarder. Vedrök utgör 11,8 % (900/7600) av den samlade
skadekostnaden i landet dvs 6,6 miljarder. Västra Götaland utgör 16,7 procent av Sveriges befolkning vilket
ger en skadekostnad på grund av vedrök utsläpp i länet blir således 16,7% x 6,6 miljarder=1,1 miljarder
kronor. Uppgifter om befolkning: Regionfakta år 2020 om befolkning och SCB:s statistik om Sveriges
befolkning
8
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Kostnad och finansiering
Länsstyrelsens arbete ingår i den ordinarie verksamheten.
Kommunerna kan komma att få vissa stöd för åtgärder om förslagen som
Naturvårdsverket avrapporterat till regeringen blir verklighet9.
Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål
Synergier med främst följande samhällsmål:
folkhälsomålen och barnets rättigheter.
Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder
Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om.

Klimatanpassning
Åtgärden är inte av karaktären att den kan klimatanpassats. Däremot kan
klimatförändringarna innebära ett minskat uppvärmningsbehov.

UPPFÖLJNING
Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet

a) Länsstyrelsen rapporterar årligen:
G= Särskilda informationsinsatser till särskilt belastade kommuner har genomförts
H= Information har nått samtliga kommuner om lämpliga åtgärder
P= Plan finns för spridning av information om lämpliga åtgärder
E= Spridning av information om lämpliga åtgärder är inte påbörjad

9

Kartläggning och analys av utsläpp från vedeldning Redovisning av regeringsuppdrag
2019-03-28 Naturvårdsverket
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KL3. Minska industriernas utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC)
Fördjupad kartläggning av olika typer av VOC-utsläpp från industrin, deras bidrag
till VOC-halterna i Göteborg samt bidraget till den regionala ozonbildningen.
Syftet är att kunna identifiera effekterna av utsläppen på människors hälsa och
miljö, samt identifiera de industrikällor som är viktigast att åtgärda och att
identifiera de platser där påverkan är som störst som underlag för fysisk planering
samt prövning och tillsyn.
Huvudaktör för genomförandet
Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen
Berörda aktörer
Berörda medlemmar med VOC-utsläpp i Göteborgsregionens luftvårdsförbund
Berörda miljökvalitetsmål
Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Ett rikt odlingslandskap
God bebyggd miljö
Berörda globala mål
3. Hälsa och välbefinnande
11. Hållbara städer och samhällen
13. Bekämpa klimatförändringarna
15. Ekosystem och biologisk mångfald
Berörda regionala tilläggsmål
Frisk luft
2. Minskade utsläpp av flyktiga organiska ämnen

Bakgrund och nuläge
Flyktiga organiska ämnen eller VOC (engelsk förkortning) är ett samlingsnamn för
ett stort antal gasformiga ämnen som kan vara skadliga för människors hälsa och
miljön. Flera av ämnena är mycket luktstarka och kan därmed orsaka obehag och
oro. Flyktiga organiska ämnen, som även ibland kallas kolväten, kan bildas vid
ofullständig förbränning men kommer också från olika typer av produktanvändning
som användning av lösningsmedel. Flyktiga organiska ämnen deltar även,
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tillsammans med kväveoxider i bildandet av marknära ozon, som ger negativa
hälsoeffekter, skador på växter och kulturföremål.
Mycket höga halter av ozon uppstår vid högtryckstillfällen när kraftigt förorenad
luft från centrala Europa förs in över Sverige med svaga vindar. Under dessa så
kallade ozonepisoder kan ozonhalten vara två-tre gånger högre än normalt, och de
allra högsta halterna förekommer oftast på eftermiddagen.
Marknära ozon påverkar även klimatet, eftersom den är en kortlivad växthusgas.
Industrin är den största utsläppskällan av VOC i länet, främst från raffinaderier,
petrokemiindustrin samt hantering av oljeprodukter i hamnen. I sammanhanget är
det dock viktigt att poängtera att åtgärder för att begränsa utsläppen av
ozonbildande ämnen även behövs på nationell och internationell nivå för att klara
miljömålets preciseringar för ozon.
I Länsstyrelsens arbete med tillsyn och prövning av industrier, är minskade utsläpp
av VOC en viktig del. Här blir kartläggningen ett viktigt underlag.
Förväntad effekt av åtgärden
Miljömässigt: Minskade utsläpp av flyktiga organiska ämnen innebär minskad
ozonbildning. Det är positivt eftersom höga ozonhalter påverkar människors hälsa,
bland annat genom irritation av ögon och slemhinnor. De kan också orsaka
inflammation i luftvägarna. En ökning av korttidshalten av ozon ökar antalet
sjukhusinläggningar i luftvägssjukdomar, påverkan på graviditetsutfall samt ökar
dödligheten i befolkningen som helhet. Vissa flyktiga kolväten kan i sig ha skadliga
effekter på människors hälsa, till exempel bensen.
Minskad ozonbildning har positiva effekter på jordbruksgrödor och skog, men även
på övrig växtlighet.
Åtgärden berör följande lagkrav:
Tillsyn och prövning av industrins utsläpp regleras med stöd av miljöbalken. I
egenkontrollförordningen regleras industriernas eget ansvar att undersöka
effekterna av deras utsläpp
Luftkvalitetsförordningen 2010:477
EU:s luftkvalitetsdirektiv och gränsvärdena inom EU (2008/50/EG).
EU:s takdirektiv (2016/2284/EU).
Socialt: Generellt gynnar åtgärder för minskade ozonhalter särskilt känsliga
människor som astmatiker och hjärt- och lungsjuka samt kvinnor som är gravida.
Notera dock att de högsta halterna av ozon uppkommer när förorenad luft från
centrala Europa förs in över Sverige.
Ekonomiskt: Marknära ozon kan skada växtligheten, vilket årligen orsakar stora
skördebortfall och tillväxtminskningar för såväl jordbruket som skogsbruket. I
länet uppskattas marknära ozons inverkan på jordbruksgrödor orsaka
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skördeförlust motsvarande 69 miljoner per år och för skogsbruket är
skadekostnaden 98 miljoner10.
Marknära ozon orsakar också förtida dödsfall och andra hälsokonsekvenser som
medför samhällsekonomiska kostnader. De lokala utsläppen står sannolikt endast
för en liten del av detta, men beräkningen av kostnaderna ovan visar att det kan
vara samhällsekonomiskt att vidta åtgärder.
Tidsplan
Kartläggningen av flyktiga organiska ämnen beräknas starta under 2022.
Kostnad och finansiering
Åtgärden finansieras via Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen.
Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål
Exempel på mål som berörs:
folkhälsomålen, barnets rättigheter och regional utveckling,
Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder
Det finns inga kopplingar till övriga regionala program.
Klimatanpassning
Åtgärden är inte av karaktären att den kan klimatanpassats. Däremot medför
klimatförändringarna
allt högre lufttemperatur och allt längre växtsäsong vilket gynnar ozonbildningen.
Att minska utsläppen av Flyktiga organiska ämnen blir därför allt viktigare.

10

En ekonomisk utvärdering av inverkan av marknära ozon på skog och jordbruksgrödor i Sverige baserat på
ozonflux. IVL, SMHI och Göteborgs Universitet (2019)
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UPPFÖLJNING
Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet
Länsstyrelsen rapporterar årligen:
G=projektet genomfört
H=projektet påbörjat och genomfört till minst hälften
P=projektet påbörjat
E=projektet ej påbörjat
Möjligheter ges även att mer detaljerat redovisa åtgärdsarbetet.
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Hållbar användning av vattenmiljöer
V1. Skydda och restaurera värdefulla sjöar och vattendrag
Skydda och restaurera sjöar och vattendrag som har värdefulla natur- och
kulturmiljöer genom att:
a) Nationellt särskilt värdefulla vatten med natur- och kulturmiljövärden
som har skyddsbehov har ett långsiktigt skydd.
b) Skydda sötvattensmiljöer med syfte att bevara natur- och/eller
kulturvärden.
c) Arbeta tvärsektoriellt med restaurering av sjöar och vattendrag.
Huvudaktörer för genomförandet
Länsstyrelsen (a, c)
Kommunerna (b, c)
Skogsstyrelsen (b)
Berörda aktörer
Markägare
Verksamhetsutövare
Ideella organisationer
Berörda miljökvalitetsmål
Levande sjöar och vattendrag
Myllrande våtmarker
Ett rikt växt- och djurliv
Berörda globala mål
6. Rent vatten och sanitet
11. Hållbara städer och samhällen
13. Bekämpa klimatförändringarna
15. Ekosystem och biologisk mångfald
Berörda regionala tilläggsmål
Levande sjöar och vattendrag
1. Bevarade värdefulla vatten
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Bakgrund och nuläge
Det finns flera olika skyddsformer för ett långsiktigt skydd av
sötvattensmiljöer. Strandskyddsbestämmelser är en viktig del av skyddet och
Natura 2000 och nationalparker är andra skyddsformer.
Länsstyrelsen kan bilda naturreservat, biotopskyddsområden eller teckna
naturvårdsavtal för värdefulla områden i sjöar och vattendrag. Även djur- och
växtskyddsområden kan omfatta vatten. Sett till skydd av vattenanknutna
kulturvärden kan Länsstyrelsen inrätta kulturreservat eller fatta beslut om
byggnadsminnesförklaring av byggnadsverk och strukturer i och i anslutning
till sjöar och vattendrag. Länsstyrelsen hanterar även tillstånd till åtgärder
som berör fornlämningar och ingrepp i kulturmiljöer.
Även kommunerna kan bilda naturreservat, biotopskyddsområden och teckna
naturvårdsavtal. Kommunerna kan också inrätta kommunala kulturreservat
och kan även arbeta aktivt med bevarandet av vattenanknutna kulturvärden i
sina översikts- och detaljplaner. Hanteringen sker med fördel tvärsektoriellt
med kulturmiljöfrågorna integrerade i andra sakområden som natur, miljö,
platsutveckling och byggnation.
Skogsstyrelsen kan bilda biotopskyddsområden och teckna naturvårdsavtal för
skog, och de kan även skydda strand- och vattenmiljöer.
Naturreservat är den vanligaste formen för ett långsiktigt skydd av
naturområden. Naturreservat kan bildas för att bevara biologisk mångfald, för
att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av
områden för friluftslivet. För närvarande finns det drygt 500 naturreservat i
Västra Götalands län, och fler tillkommer. Endast i en mindre andel av dessa är
syftet att specifikt skydda sötvatten. Länsstyrelsen har ett uppdrag att skydda
fler områden för att särskilt bevara och restaurera värdefulla vatten.
Prioritering sker utifrån nationellt särskilt värdefulla vatten, Natura 2000områden, högt skyddsvärde och eventuell hotbild. Även vatten som inte klassas
som nationellt särskilt värdefulla vatten är i vissa fall aktuella för ett
långsiktigt skydd. Inte minst om det även finns andra höga naturvärden knutna
till området.
Lagkrav: Områdesskydd sker med stöd av miljöbalkens kapitel 7 och
tillhörande förordningar, föreskrifter och allmänna råd.

Syftet med att genomföra restaureringsåtgärder för sjöar och vattendrag
är att återställa vattenmiljöer som påverkats negativt av mänskliga
aktiviteter till ett mer naturligt tillstånd. Flottningsverksamhet,
utbyggnad av dammar och vattenkraftverk, rensningar, utdikningar och
sjösänkningar är exempel på storskaliga fysiska ingrepp i våra
vattenmiljöer. I mindre vattendrag är det vanligt att fellagda
vägtrummor samt rester av gamla såg- och kvarndammar utgör
vandringshinder. Påverkan innebär kraftigt försämrade förutsättningar
för djur och växter som lever i och i anslutning till vatten. Den fysiska
påverkan bedöms idag vara den främsta orsaken till att vi inte når våra
miljömål och miljökvalitetsnormer för landets sjöar och vattendrag.
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Påverkan har även försämrat fisket i många av landets vatten.
Restaureringsåtgärder skapar förutsättningar för det naturliga växt- och
djurlivet att återhämta sig. Restaurering är också en viktig del av
fiskevården. Fiskeriverket och Naturvårdsverket har gett ut handboken
Ekologisk restaurering av vattendrag, en kunskapskälla med
rekommendationer för att åstadkomma lyckade restaureringsåtgärder.11
Restaureringsåtgärder i sötvattensmiljöer som är viktiga att genomföra ur
naturvårds- och fiskesynpunkt kan påverka de kulturhistoriska värdena
negativt. En samlad bedömning måste alltid göras i de enskilda ärendena av
vilka åtgärder som är möjliga och lämpliga att genomföra. Ofta kan
konstruktiva lösningar komma till stånd där såväl naturvårdens som
kulturmiljövårdens intressen beaktas. Länsstyrelsen kan stötta kommunerna
med underlag, kunskap och identifiering av områden med stor koncentration
av kulturvärden. Detta kan utgöra underlag för ett proaktivt bevarandearbete
med kulturvärdena som resurs och attraktionsfaktor.
Behovet av fortsatt inventering av kulturmiljövärden är stort och arbetet med
att skydda kulturmiljöer släpar efter. Det beror på att inrättandet av
skyddsformer för enskilda objekt enligt kulturmiljölagen och miljöbalken – och
särskilt för större miljöer – är resurskrävande. Det kan dock noteras att idag
skyddade vattenanknutna kulturmiljöer hotas, exempelvis genom förslag till
utrivning av dammanläggningar.
Förväntad effekt av åtgärden
Miljömässigt: Skydd och restaurering av våra sjöar och vattendrag är mycket
betydelsefullt för att uppnå miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag
och Ett rikt växt- och djurliv. Åtgärder för bevarande av biologisk mångfald i
sjöar och vattendrag, samt bevarande av svämplan och ekologiska kantzoner
förväntas har stor och långsiktig god effekt.
Socialt: Skydd av natur- och kulturmiljöer har stor betydelse för
tillgängligheten för friluftslivet för olika målgrupper, både för närboende,
tillresande och turister. Det säkerställer också historisk förståelse för platsen,
samt att friluftsupplevelser och den biologiska mångfalden finns för framtida
generationer. Det är även viktigt att möjliggöra friluftsliv för barn, språkliga
minoriteter och personer med funktionsnedsättning.
Ekonomiskt: Skyddade områden kan ges en betydelse som översvämningsskydd
och vara en betydande klimatanpassningsåtgärd som skyddar ekonomiska
värden. Skyddet kan även innefatta för fisket viktiga arter, så att det blir en
hållbar fiskeförvaltning och gynnar fisketurism. Även besöksnäringen har stor
ekonomisk betydelse.
Tidsplan
2022 - programperioden ut

11

Handboken finns på Sveriges Lantbruksuniversitets webbsida
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Kostnad och finansiering
Kostnad är över en miljon. Finansieras framförallt genom statliga anslag till
Länsstyrelsen.
Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål
Synergier med framförallt folkhälsomål och friluftsmål.
Målkonflikt kan uppstå med miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan
samt kulturmiljömål då åtgärder t.ex. omfattar rivning av damm. För
elproduktion blir omfattningen på målkonflikten beroende på den eventuella
elproduktionsförlusten.
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Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder
Kopplar till åtgärderna SO3 ”Skydda värdefulla våtmarksområden” och SO4
”Skydda värdefulla skogsområden”. Kopplar också till Åtgärdsprogram för
Västerhavets vattendistrikt och Åtgärdsprogram för havsmiljön.
Klimatanpassning
Klimatförändringar med effekter såsom intensivare skyfall och torka påverkar
den hydrologiska cykeln. Dessa förändringar behöver vägas in i åtgärdsarbetet
så att åtgärderna fungerar långsiktigt.

UPPFÖLJNING
Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet
a) Länsstyrelsen rapporterar årligen:
G= minst 50 procent av länets 35 nationellt särskilt värdefulla vatten med
natur- och kulturmiljövärden som har skyddsbehov har ett långsiktigt
skydd.
H=minst 35 procent av länets 35 nationellt särskilt värdefulla vatten med
natur- och kulturmiljövärden som har skyddsbehov har ett långsiktigt
skydd.
P= Minst 25 procent av länets 35 nationellt särskilt värdefulla vatten med
natur- och kulturmiljövärden som har skyddsbehov har ett långsiktigt
skydd.
E= Inget skyddsarbete pågår
Uppföljningen kopplar till tilläggsmålet:
1. Bevarade värdefulla vatten
År 2030 ska minst 50 procent av nationellt särskilt värdefulla vattnen med
natur- och kulturmiljövärden som har skyddsbehov ha ett långsiktigt skydd.

Även exempelvis skyddsform, objektens namn och areal per skyddat område,
samt antal av totalt antal särskilt värdefulla vatten, kan redovisas.

b) Kommuner som arbetar med att skydda sötvattensmiljöer med syftet att
bevara natur och/eller kulturvärden kan rapportera enligt:
G=kommunen har sedan 2021 skyddat minst en sötvattensmiljö med syfte att
bevara natur och/eller kulturvärden.
H=kommunen arbetar med att skydda en sötvattensmiljö med syfte att bevara
natur och/eller kulturvärden.
P=kommunen har beslutat att påbörja skydd av en sötvattensmiljö med syfte
att bevara natur och/eller kulturvärden.
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E=inget arbete pågår med skydd av en sötvattensmiljö med syfte att bevara
natur och/eller kulturvärden.

Ange även skyddsform och objektets/områdets namn.
b) Skogsstyrelsen som skyddar skogsområden med uttalat syfte att även
bevara sötvattensmiljön kan rapportera enligt:
G=Skogsstyrelsen har sedan 2021 skyddat minst en sötvattensmiljö med syfte
att bevara natur och/eller kulturvärden.
H= Skogsstyrelsen arbetar med att skydda en sötvattensmiljö med syfte att
bevara natur och/eller kulturvärden.
P= Skogsstyrelsen har beslutat att påbörja skydd av en sötvattensmiljö med
syfte att bevara natur och/eller kulturvärden.
E=inget arbete pågår med skydd av en sötvattensmiljö med syfte att bevara
natur och/eller kulturvärden.

Ange även skyddsform och objektets/områdets namn.

c) Kommuner rapporterar årligen:
G=kommunen har sedan 2021 genomfört minst ett restaureringsprojekt i sjö
eller vattendrag
H=kommunen ha ett pågående restaureringsprojekt i sjö eller vattendrag
P=kommunen har beslutat att påbörja ett restaureringsprojekt i sjö eller
vattendrag
E=inget arbete pågår med att restaurera sjöar eller vattendrag

Ange även objekttyp och objektets/områdets namn.
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V2. Minska miljöriskerna med läkemedelsanvändning
a) Öka kunskapen om läkemedels miljöpåverkan
b) Arbeta för att läkemedel med samma effekt och med mindre
miljöpåverkan prioriteras vid föreskrivning och rekommendation
c) Utöka samverkan om läkemedels miljöpåverkan och rening av
läkemedelsrester d) Genom samverkan med andra regioner och nationella myndigheter
driva på förändringar i lagstiftning och läkemedelsförmånsystemet
e) Ställa och följa upp krav på läkemedelsupphandlingar
f) Utveckla kravställande i läkemedelsupphandlingar
g) Minska utsläpp av lustgas
h) Minska utsläpp av klimatpåverkande anestesigaser

Huvudaktör för genomförandet
Västra Götalandsregionen
Berörda aktörer
Sjukhus
Primärvård
Privata vårdgivare
Kommuner
Apotek
Dagligvaruhandel
Universitet och högskolor
Berörda miljökvalitetsmål
Begränsad klimatpåverkan
Giftfri miljö
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Ett rikt växt- och djurliv
Berörda globala mål
3. Hälsa och välbefinnande
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6. Rent vatten och sanitet
12. Hållbar konsumtion och produktion
13. Bekämpa klimatförändringarna
14. Hav och marina resurser
15. Ekosystem och biologisk mångfald
Berörda regionala tilläggsmål
Giftfri miljö
1. Minskning av farliga ämnen

Bakgrund och nuläge
De senaste decennierna har det skett en ökning av läkemedelsproduktion och
konsumtion. Läkemedelstillverkning sker till stor del i lågkostnadsländer som
Kina och Indien. På senare år har tillverkningen uppmärksammats på grund av
utsläpp som allvarligt påverkar djurs och människors hälsa och miljö. Bland
annat genom en ökad risk för multiresistenta (mycket motståndskraftiga)
bakteriestammar.
Under och efter läkemedelsanvändning utsöndras de flesta läkemedel ur
kroppen via urin och avföring. Avloppssystemen är därför den största
spridningsvägen för läkemedelsrester till miljön. Många läkemedel är kemiskt
stabila och reningsverken är inte byggda för att bryta ner dem.
Läkemedelsresterna passerar därför reningsverken och följer med det
utgående vattnet, utan att halterna minskas eller att deras egenskaper
förändras i särskilt hög grad.
Via reningsverken kan de läkemedelsrester som hamnar i slam, spridas till
jordbruksmark. Hur stora mängder som sprids på detta vis är oklart, liksom
hur mycket som sedan tas upp av grödorna. Människor får i sig
läkemedelsrester via dricksvatten och mat, särskilt från fisk. Även livsmedel
från djur som behandlats med läkemedel, fodertillsatser eller biocider kan
innehålla rester av aktiva ämnen.
I EU:s arbete med att uppnå god ekologisk och kemisk status för våra
vattenområden, finns tre läkemedel med bland de ämnen som man på
vetenskaplig grund kräver särskild övervakning av och åtgärder mot. Det mest
kända av dessa är diklofenak som är skadligt för vattenlevande organismer. Ett
enda plåster på 140 mg innehåller teoretiskt den mängd diklofenak som
innebär att 14 000 000 liter havsvatten inte når god ekologisk status. Många
platser visar överskridna gränsvärden och i avloppsvatten har halter på 390
gånger gränsvärdet uppmätts. År 2005 såldes 6800 kg av läkemedlet, vilket
avloppsreningsverken ofta inte är anpassade att ta hand om. Det pågår redan
frivilligt arbete i flera landsting för att minska påverkan på miljön av
läkemedel, t ex Kloka Listan i Stockholms läns landsting.
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Västra Götalandsregionen har antagit två övergripande målsättningar för
läkemedelsföroreningar fram till 2030:
a) Uppmätta halter av miljöbelastande läkemedel har tydligt minskat i
Västra Götalands sjöar och vattendrag
a) Läkemedelstillverkningens direkta påverkan på miljön - lokalt och
globalt – har minskat betydligt
Mer information om Västra Götalandsregionens arbete med att minska
miljöpåverkan av läkemedel finns i underlaget till regionens styrdokument
Miljömål 2030.12
Förväntad effekt av åtgärden
Miljömässigt: Läkemedel i naturen är mycket problematiskt eftersom de
designats för att ha en effekt på biologiska system, även vid mycket låga
koncentrationer. Åtgärden bidrar till att minska spridningen av läkemedel till
miljön och därmed minska effekten på växter och djur. En minskad
konsumtion innebär också en minskad produktion, vilket minskar den stora
miljöbelastningen vid produktionen i låglöneländer.
Socialt: Diffus spridning av läkemedel och antibiotikaresistensen är framförallt
ett stort hot i de länder som har hög produktion av läkemedel som Indien och
Kina. Utsatta grupper är människor som bor i närheten av
läkemedelsindustrierna. En utveckling där antibiotikaresistens sprids över
världen skapar otrygghet och minskade möjligheter till god vård. Äldre kvinnor
är den grupp som ordineras flest läkemedel. Kvinnor rapporterar oftare
biverkningar och drabbas oftare av läkemedelsrelaterad sjuklighet än män.
Ekonomiskt: En minskad läkemedelsanvändning kan komma att få positiva
effekter både på människors hälsa samt på ekosystemen. Läkemedelsverket
anser att om antibiotikaresistensutvecklingen fortsätter i samma takt som idag
kommer den direkta kostnaden för detta att uppgå till minst 5 miljarder kronor
fram till 2024 för bland annat dyrare läkemedel, längre vårdtider och
smittspårning. Den indirekta kostnaden är troligen långt större. Även
kostnaderna för förstörda ekosystem är betydande, där inte minst diklofenak
utgör ett direkt hot.
Tidsplan
2022 - programperioden ut
Kostnad och finansiering
Finansieras inom befintlig verksamhet.

12

Mer information finns på Västra Götalandsregionens webbplats
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Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål
Synergier med folkhälsomålen.
Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder
Västra Götalandsregionens Miljömål 2030
Klimatanpassning
Klimatförändringar kan ha en påverkan på förekomsten av sjukdomsalstrande
och sjukdomsbärande organismer, vilket kan påverka åtgärdens genomförande
på lång sikt.
Ett förändrat klimat innebär ökad bräddning av orenat avloppsvatten och
dagvatten med utsläpp i sjöar och vattendrag. Om spridningen av
läkemedelsrester minskar, så minskar även risken vid våra ytvattenverk som i
nuläget inte är byggda för att kunna rena råvatten som är förorenade med
mediciner.

UPPFÖLJNING
Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet
Uppdateras efter VGR:s beslut om åtgärden
a) Västra Götalandsregionen redovisar årligen:
b) Västra Götalandsregionen redovisar årligen:
c) Västra Götalandsregionen rapporterar årligen:
d) Västra Götalandsregionen rapporterar årligen:
e) Västra Götalandsregionen rapporterar årligen:
f) Västra Götalandsregionen rapporterar årligen:
g) Västra Götalandsregionen rapporterar årligen:
h) Västra Götalandsregionen rapporterar årligen:
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V3. Minska spridningen av högfluorerade ämnen (PFAS)
a) Använda brandsläckningsmetoder med fluorfria alternativ utom i de få fall
när fluorinnehållande brandskum krävs.
b) Sanera utrustning och fordon som fortsättningsvis inte ska användas för
fluorerade ämnen.
c) Undersöka enskilda vattentäkter i närheten av brandövningsplatser eller där
släckningsinsatser med fluorerade brandskum genomförts.
d) Sanera platser som är kraftigt förorenade av högfluorerade ämnen.
Huvudaktörer för genomförandet
Räddningstjänster för kommuner och verksamhetsutövare (a, b, c, d)
Försvaret (a, b, c, d)
Kommunerna (c, d)
Berörda aktörer
Länsstyrelsen (b, c, d)
Försvarsinspektören för Hälsa och Miljö (c, d)
Berörda miljökvalitetsmål
Giftfri miljö
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Berörda globala mål
3. Hälsa och välbefinnande
6. Rent vatten och sanitet
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomiskt tillväxt
12. Hållbar konsumtion och produktion
14. Hav och marina resurser
15. Ekosystem och biologisk mångfald
Berörda regionala tilläggsmål
Giftfri miljö
1. Minskning av farliga ämnen
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3. Alla områden med mycket stor risk eller stor risk för människors hälsa
eller miljön ska åtgärdas

Bakgrund och nuläge
Högfluorerade ämnen upptäcktes i marken och i dricksvattnet i flera svenska
kommuner under 2014. Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket startade
då ett nätverk för myndigheter, forskare, länsstyrelser, kommuner och
vattenproducenter. Målet är att komma till rätta med problemet och förhindra
framtida problem.
Högfluorerade ämnen, eller PFAS som de också kallas, kan finnas i
impregnerade textilier, impregnerat papper, rengöringsmedel och
brandsläckningsskum. Ämnena finns även i produkter som används i
verkstads- och elektronikindustrin. Högfluorerade ämnena används i industrin,
eftersom de har förmåga att bilda släta, vatten-, fett- och smutsavvisande ytor.
De används i låga halter i många produkter. De högfluorerade ämnena är en
grupp mycket stabila ämnen. En del bryts ned mycket långsamt eller inte alls i
naturen, medan andra omvandlas till persistenta ämnen. Många av dem är
bioackumulerande, dvs. de ansamlas i levande organismer. Eftersom
högfluorerade ämnen är fett- och vattenavstötande lagras de inte i fettvävnad
som andra bioackumulerande ämnen. De binder till proteiner och lagras i
andra organ i kroppen, till exempel i levern och i blodet. Studier med
försöksdjur har visat att höga halter kan ge leverskador och påverka
fettmetabolismen, immunförsvaret och reproduktionsförmågan.
Idag finns inga rättsligt bindande gränsvärden för PFAS i dricksvatten, dock får
inte dricksvatten innehålla ämnen i sådana halter som kan betyda en risk för
människors hälsa. Livsmedelsverket har därför tagit fram en åtgärdsgräns för
PFAS på 90 nanogram per liter.
PFOS, ett ämne som tillhör gruppen PFAS, är idag ett prioriterat ämne enligt
vattendirektivet. Gränsvärdet för årsmedelvärde av PFOS i limniska
vattenförekomster är 0,65 nanogram per liter och i marina vattenförekomster
0,13 nanogram per liter. Gränsvärdet i fiskmuskel är 9,1 mikrogram per
kilo. Om dessa gränsvärden överskrids så klassas vattenförekomstens kemiska
status till ”Uppnår ej god” status.
För att kartlägga källor bör lakvatten från deponier och utgående vatten från
avloppsreningsverk analyseras på PFAS av verksamhetsutövare för deponier
och avloppsreningsverk.
Lagkrav: PFOS och ämnen som kan omvandlas till PFOS omfattas av EU:s
POP:s-förordning som föreskriver ett allmänt förbud mot PFOS i
brandsläckningsskum.
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Förväntad effekt av åtgärden
Miljömässigt: Alla PFAS ämnen är extremt svårnedbrytbara och stannar därför
kvar i miljön under en mycket lång tid. Vissa PFAS ämnen kan ansamlas
(bioackumuleras) i levande organismer, vilket kan utgöra ett hot för den
biologiska mångfalden. Till exempel är PFOS klassificerat som
reproduktionsstörande och misstänkt cancerframkallande. Åtgärden förväntas
leda till en minskad tillförsel av högfluorerade ämnen till miljön och därmed
minskad påverkan på ekosystemen. Effekten uppskattas bli måttlig.
Användningen av brandskum är den största utsläppskällan av PFAS i Sverige,
men PFAS finns också i en mängd andra varor och material.
Socialt: Positiva sociala effekter genom minskade risker och minskad oro för
människor som dricker vattnet i påverkade områden. Minskad tillförsel av
högfluorerade ämnen till miljön och därmed undvikna långvariga och svårlösta
problem med förorening av dricksvattentäkter.
Ekonomiskt: På kort sikt innebär åtgärder kostnader för både
räddningstjänster och försvar. Dessa skattas till omkring 25 000 kr per fordon
vilket innebär en betydande investering (Kemikalieinspektionen, 2016).
Kemikalieinspektionen uppskattar att ett totalförbud mot PFAS/PFOS inom den
kommunala räddningstjänsten skulle innebära engångskostnader på mellan
19–31 miljoner kronor och löpande kostnader på cirka 1 miljon kronor per år.
Långsiktigt undviks de framtida kostnader som en rening av dricksvatten
innebär. Kostnader minskar även på grund av de hälsorisker som undviks
genom exponering av PFAS.
Tidsplan
2022 - programperioden ut
Kostnad och finansiering
Kostnaderna för åtgärder kan variera väldigt mycket. Undersökningar kostar
några 100 000 kr medan åtgärder kan röra sig om miljonbelopp. Kostnaden för
att sanera ett fordon är ca 25 000 kr. Finansieras inom berörda verksamheter.
Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål
Synergier med: folkhälsomålen, barnperspektivet, jämställdhets- och
jämlikhetsmål,
Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder
-
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Klimatanpassning
Spridningen av PFAS från förorenade områden kommer troligen att öka av ett
förändrat klimat. Detta beror på ökade risker för erosion, skred,
översvämning, ändrade grundvattenförhållanden och torka som kan påverka
förorenad mark och få föroreningarna att röra på sig.

UPPFÖLJNING
Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet
a) Räddningstjänster och Försvaret rapporterar årligen:
G=räddningstjänsten har gått igenom sina släckningsmetoder, tagit fram en
plan för avveckling av brandskum med fluor och rapporterar andel
släckningsinsatser som varit med fluor
H= räddningstjänsten har gått igenom sina släckningsmetoder och rapporterar
andel släckningsinsatser som varit med fluor
P= rapporterar andel släckningsinsatser som varit med fluor
E=inget arbete påbörjat

b) Räddningstjänster och Försvaret rapporterar årligen:
G=all utrustning och fordon är rengjorda som fortsättningsvis inte ska
användas för fluorerade ämnen
H=minst hälften av utrustning och fordon rengjorda
P=påbörjad rengöring av utrustning och fordon
E=ingen rengöring gjord

c) Räddningstjänster, Försvaret och kommuner rapporterar årligen:
G= alla enskilda vattentäkter är undersökta i närheten av brandövningsplatser
eller där släckningsinsatser med fluorerade brandskum genomförts
H= minst hälften av de enskilda vattentäkterna är undersökta
P= undersökning påbörjat
E= ingen undersökning har gjorts

d) Räddningstjänster, Försvaret och kommuner rapporterar årligen:
G= saneringsåtgärder har genomförts på platser som varit kraftigt förorenade
av högfluorerade ämnen.
H= saneringsåtgärder pågår på platser som är kraftigt förorenade av
högfluorerade ämnen.
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P= saneringsåtgärder planeras att genomföras på platser som är kraftigt
förorenade av högfluorerade ämnen.
E= inga saneringsåtgärder planeras.

Möjligheter ges även att mer detaljerat redovisa åtgärdsarbetet.
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V4. Genomföra kommunala handlingsplaner för förorenade områden
Ta fram och genomför kommunala handlingsplaner för efterbehandling av
förorenade områden.

Huvudaktörer för genomförandet
Kommunerna
Berörda aktörer
Länsstyrelsen
Berörda miljökvalitetsmål
Giftfri miljö
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande kust och skärgård
God bebyggd miljö
Ett rikt växt och djurliv
Berörda globala mål
3. Hälsa och välbefinnande
6. Rent vatten och sanitet
11. Hållbara städer och samhällen
14. Hav och marina resurser
15. Ekosystem och biologisk mångfald
Berörda regionala tilläggsmål
Giftfri miljö
3. Alla områden med mycket stor risk eller stor risk för människors hälsa
eller miljön ska åtgärdas

Bakgrund och nuläge
Ett förorenat område är en plats som är så förorenad att den kan medföra
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö. På ett sådant område
överskrider halterna av en förorening den lokala bakgrundshalten, det vill säga
halten av ett ämne som förekommer naturligt i omgivningen. Området kan
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utgöras av mark, vatten, sediment eller byggnader och anläggningar. Åtgärder
är angelägna för att undvika spridning av miljögifter.
Miljöfarliga ämnen har hamnat i miljön genom olika typer av mänsklig
aktivitet som kan vara allt från större industriell verksamhet till läckande
villaoljecisterner. De ämnen som hamnat i miljön blir ofta kvar där under lång
tid om vi inte gör något. Vid för höga halter kan människor eller miljö ta
skada. Sakta men säkert kan föroreningarna sippra ut i grundvattnet och nå
brunnar och vattendrag. Det är en långsam spridning som påverkas av
nederbörd, grundvattenrörelser och biologiska processer. Även mänskliga
aktiviteter kan påverka spridningen av föroreningar som dittills legat relativt
stilla. Förorenad mark kan även påverka vår möjlighet att bo och bruka
marken. För att vi och kommande generationer ska kunna leva i en hälsosam
miljö räcker det inte med att åtgärda dagens utsläpp, utan vi måste också ta
hand om gamla miljöskador.
Västra Götalands län har en lång och omfattande industrihistoria som har satt
sina spår i form av föroreningar i mark och bottensediment i sjöar, vattendrag
och hav. Utmed västkusten finns många stora raffinaderier och petrokemiska
industrier. Dalsland har många skogsindustrier som massa- och pappersbruk
och sågverk. I Sjuhäradsbygden har textilindustrin dominerat.
Verkstadsindustrin är omfattande och finns överallt i länet. Den spänner från
stora fordonstillverkare med alla underleverantörer till små
verkstadsindustrier. Därutöver finns många förorenade områden i form av
uppställningsplatser för småbåtar och nedlagda kemtvättar. I vissa fall kan
förorenade områden utgöra kulturhistoriskt intressanta industrimiljöer, vilket
uppmärksammas när åtgärder genomförs.
I länet finns cirka 9100 potentiellt förorenade områden, varav cirkaa 220 ingår
i den högst prioriterade riskklassen och av dessa har arbete med
undersökningar och åtgärder inletts i cirka 140 områden.
Miljösamverkan Sverige har tagit fram ett handläggarstöd för klimatanpassad
prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter och förorenade områden.13
Lagkrav: Miljöbalken kap. 10 innehåller gällande lagkrav för förorenade
områden.
Tidsplan
2022 - programperioden ut
Kostnad och finansiering
Finansiering av saneringskostnaden ska i första hand göras av den som
förorenat marken, men om det inte finns någon aktör kan kommuner via
Länsstyrelsen få bidrag till sanering från Naturvårdsverket. År 2016 infördes
ett nytt bidrag för sanering inför bostadsbyggande, se sammanställningen ”Var
finns pengarna?”.

13

Handläggarstödet finns på Miljösamverkan Sveriges webbplats
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Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål
Synergier med folkhälsomålen, barnperspektivet, jämställdhets- och
jämlikhetsmål, friluftsmål, regional utveckling,
Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder
Kopplar till Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt samt
Länsstyrelsens handlingsplan för klimatanpassning.
När områden saneras kan den frigjorda marken gynna åtgärden BK1 ”Skydda
och utveckla tätorters grönområden”.
Klimatanpassning
Att sanera förorenade områden innebär i sig en klimatanpassning. Då undviks
riskerna att ökad nederbörd, översvämningar och skyfall orsakar urlakning av
miljöfarliga ämnen. Särskilt allvarligt är skred och ras i förorenade områden.

UPPFÖLJNING
Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet
Kommunerna rapporterar årligen:
G=Den kommunala handlingsplanen har genomförts
H= Åtgärderna i den kommunala handlingsplanen har genomförts till hälften.
P= Arbetet med att ta fram en kommunal handlingsplan har påbörjats.
E= Ingen kommunal handlingsplan har tagits fram.
Möjligheter ges även att mer detaljerat redovisa åtgärdsarbetet.
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V5. Genomföra kommunal kust- och havsplanering
Ta fram och anta kommunala översiktsplaner för marina kustområden, som
samordnas med havsplan för Västerhavet.
Huvudaktörer för genomförandet
De 11 kustkommuner som är aktuella inom havsplaneområdet är: Strömstad,
Tanum, Sotenäs, Lysekil, Uddevalla, Orust, Stenungssund, Tjörn, Kungälv,
Öckerö, Göteborg
Berörda aktörer
Länsstyrelsen
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
Tillväxt Norra Bohuslän
Svinesundskommittén
Västra Götalandsregionen
Berörda miljökvalitetsmål
Hav i balans samt levande kust och skärgård
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv
Berörda globala mål
11. Hållbara städer och samhällen
13. Bekämpa klimatförändringarna
14. Hav och marina resurser
15. Ekosystem och biologisk mångfald
Berörda regionala tilläggsmål
Hav i balans samt levande kust och skärgård
1. Beslutade blå översiktsplaner
2. Skyddade marina områden
3. Bevarade grunda marina ekosystem
4. Bevarade fornlämningar under havsytan

Bakgrund och nuläge
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Planering av kust och hav är av stor betydelse för ett hållbart användande av
våra marina resurser. En starkt ökad användning av havet förutspås i
framtiden. I planeringen är det även viktigt att ta hänsyn till kustens
kulturmiljöer som är en viktig tillgång med stor attraktionskraft för besökare
och boende.
Alla kustlänsstyrelser har fram till den 31 januari 2023 ett regeringsuppdrag
som handlar om att ta fram ett förbättrat planeringsunderlag för marin
kulturmiljö. Detta underlag syftar till att på ett bättre sätt tillgodose den
marina kulturmiljöns intressen i nästa generations statliga havsplaner, men
kan också bli ett underlag för den kommunala planeringen.
Kommunernas ansvar för översiktsplanering omfattar all mark och vatten (PBL
3 kap. 1 §). För kustkommunernas del innebär det att även kustvatten och
territorialvatten ska inkluderas i den fysiska planeringen. Länets
kustkommuner har en nyckelroll i planeringen av Västerhavet. Den statliga
havsplanen och kommunernas översiktsplaner överlappar i vissa delar
varandra och de landnära havsområdena är ofta de mest utnyttjade med de
största ekonomiska och ekologiska värdena.
Genom att se till att den statliga och kommunala planeringen går i takt skapar
vi tydlighet och förutsägbarhet inför framtida utveckling och användning av
havet. Den beslutade havsplanen blir vägledande för kommunernas
översiktsplanering och vid tillståndsprövningar.
EU:s ramdirektiv för havsplanering (2014/89/EU) beslutades 2014 och ligger
till grund för vår svenska havsplaneringsförordning (2015:400). En havsplan
för Västerhavet förväntas antas under 2021 och genom
havsplaneringsförordningen vara vägledande för den kommunala
översiktsplaneringen enligt 3 kap. plan- och bygglagen.
Förväntad effekt av åtgärden
Miljömässigt: En framtida ökning av användningen av våra marina resurser
förväntas. Planering utifrån ekosystemansatsen är av avgörande betydelse för
en hållbar utveckling av våra maritima näringar och för att öka
förutsättningarna för att uppnå miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande
kust och skärgård.
Socialt: Hållbar utveckling är av betydelse för alla för att kunna leva och bo i
skärgården och i våra kustområden som ger stora rekreationsvärden genom
fiske, bad, friluftsliv och båtliv. Planerna ska ta hänsyn till olika målgruppers
behov av havet.
Ekonomiskt: De marina näringarnas långsiktighet är beroende av en hållbar
användning av resurserna. En kommunal planering innebär också möjligheter
att upptäcka och skapa nya användningsområden för de marina resurserna. I
många fall är dessutom den beredskap som en beslutad plan utgör helt
avgörande för att nödvändiga etableringsbeslut ska kunna tas inom en
tidsperiod som är överblickbar. Det gäller såväl kommersiella som offentliga
verksamheter, exempelvis anläggningar för livsmedelsproduktion och
forskning.
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Tidsplan
Arbetet med havs- och kustzonsplanering har påbörjats i flera kommuner och
är ett löpande arbete. Under 2021 förväntas regeringen ta beslut om Sveriges
första statliga havsplaner. Planerna ska visa statens samlade syn på hur havet
ska användas i Sveriges tre havsplaneområden: Västerhavet, Östersjön och
Bottniska viken. Planerna kommer att vägleda myndigheter, kommuner och
domstolar när de beslutar, planerar eller ger tillstånd för olika verksamheter i
olika delar av havet.
Kostnad och finansiering
Arbetet med översiktsplan för kust och hav ingår i kommunernas ordinarie
verksamhet.
Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål
Synergier med folkhälsomålen, friluftsmål, regional utveckling,
transportpolitiska målen, kulturmiljömålen. Planerna skapar inte nya
konflikter i sig, men enskilda intressen kan påverkas av planen. I framtagandet
av planerna avvägs de intressekonflikter som finns.

Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder
Kopplar till havsplan för Västerhavet, Länsstyrelsens handlingsplan för
klimatanpassning, Regional handlingsplan för grön infrastruktur – Västra
Götaland samt Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt.
Klimatanpassning
Hänsyn till det förändrade klimatet tas med i arbetet med havs- och
kustzonsplanering. Åtgärden att ta fram översiktsplan för kust och hav har
kopplingar till Länsstyrelsens handlingsplan för klimatanpassning Västra
Götalands län. Översiktsplan för kust och hav är ett viktigt underlag för att
långsiktigt planera kustmiljön inför bland annat stigande havsnivåer och ökade
flöden, skyfall och stabilitetsproblem.

UPPFÖLJNING
Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet
Kommunerna redovisar:
G=kommunen har antagen översiktsplan för kust och hav
H=kommunen arbetar med att ta fram översiktsplan för kust och hav
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P= kommunen har beslutat att påbörja arbetet med översiktsplan för kust och
hav
E= ej påbörjad

Möjligheter ges även att mer detaljerat redovisa åtgärdsarbetet.
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V6. Miljöanpassa fritidsbåtsanvändningen
Öka möjligheten till ett miljöanpassat båtliv genom att:
a) erbjuda toatömning (sugtömning) för fritidsbåtar
b) erbjuda fler möjligheten att nyttja båtbottentvätt samt säkerställa
funktionen av befintliga reningsanläggningar
c) erbjuda fler båtramper samt båtförvaring på land under sommarsäsong
d) erbjuda tankning från pump av alkylatbensin
e) erbjuda el-laddning av motorer
f) skrota uttjänta fritidsbåtar.
Huvudaktörer för genomförandet
Kommuner (a-f)
Berörda aktörer
Fritidsbåtshamnar (a-f)
Näringsliv (d, e, f)
Fritidsbåtsägare (f)
Länsstyrelsen (b)
Intresseorganisationer
Ideella organisationer
Berörda miljökvalitetsmål
Begränsad klimatpåverkan
Giftfri miljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Ett rikt växt- och djurliv
Berörda globala mål
3. Hälsa och välbefinnande
6. Rent vatten och sanitet
11. Hållbara städer och samhällen
12. Hållbar konsumtion och produktion
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13. Bekämpa klimatförändringarna
14. Hav och marina resurser
15. Ekosystem och biologisk mångfald
Berörda regionala tilläggsmål
Giftfri miljö
3. Alla områden med mycket stor risk eller stor risk för människors hälsa
eller miljön ska åtgärdas.

Bakgrund och nuläge
Sverige är ett av världens mest fritidsbåtstäta länder med nästan en miljon
fritidsbåtar. Utsläppen från fritidsbåtarna till luft och vatten sker koncentrerat
under en kort säsong vilket gör att påverkan på miljön kan bli omfattande och
påtaglig. Antalet fritidsbåtar ökar varje år och behovet av nya båtplatser är en
utmaning i många av länets kommuner. När nya hamnar för småbåtar anläggs
eller befintliga utvecklas, kommer områden med stora biologiska naturvärden
att vara i riskzonen.
Äldre motorer i fritidsbåtar ger upphov till stora utsläpp av kolväten som bland
annat kan påverka olika vattenorganismer negativt. De flesta
förbränningsmotorer har avgasutsläppet i vattnet, vilket ytterligare bidrar till
att sprida kolväten direkt till en känslig miljö. Val av motor, anpassat körsätt
och val av bränsle bidrar till både minskad bränsleförbrukning och minskade
utsläpp.
Annan miljöpåverkan från fritidsbåtar är giftiga båtbottenfärger, utsläpp av
toalettavfall och bullerstörningar. Exempel på hur vi kan bidra till ett
miljövänligare båtliv är att regelbundet tvätta båten i borsttvätt eller över
spolplatta på land, använda skrovduk eller ta upp båten när den inte används
istället för att bottenmåla. Den 1 april 2015 blev det förbjudet för fritidsbåtar
att släppa ut toalettavfall i vattnet, vilket gäller i hela Sveriges sjöterritorium.
Det sker en ständig teknikutveckling inom området, och det är viktigt att
använda bästa möjliga teknik på de lösningar man investerar i.
På många ställen ligger det gamla skrotbåtar på land. Skrotbåtar räknas som
nedskräpning och kan innebära ett miljöbrott, eftersom de kan utgöra ett hot
mot miljön. De behöver därför tas om hand och skrotas. Ägaren har ansvaret
för att skrota sin båt, men om man inte kan hitta ägaren ska man kontakta
polisen. Ansvaret faller därefter på markägaren att se till att båten skrotas.
Genom webbplatsen båtretur.se kan man hitta närmaste båtskrot.14
Efterbehandling av förorenade områden (åtgärd V4) samt minskad användning
och bättre hantering av giftiga båtbottenfärger är av central betydelse för att
miljöanpassa småbåtshamnar.

14

Mer information finns på webbplatsen båtretur.se
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Förväntad effekt av åtgärden
Miljömässigt: Åtgärder inom båtlivet har stor betydelse för att uppnå
miljökvalitetsmålen Hav i balans samt levande kust och skärgård, Giftfri miljö
och Ingen övergödning. Exempelvis genom minskad övergödning från
toalettavfall och minskad spridning av miljögifter från båtbottenfärger. Att
omhänderta uttjänta båtskrov har stor betydelse för minskad nedskräpning och
spridning av miljögifter.
Socialt: Rent hav är av betydelse för friluftsliv och rekreation, turism, och även
en förutsättning för en levande kust och skärgård.
Ekonomiskt: Rent hav är av betydelse för friluftsliv och rekreation, turism och
är även en förutsättning för en levande kust och skärgård. De
investeringskostnader som krävs för att genomföra åtgärderna kan väntas bli
betydande för de som driver småbåtshamnar. Det är därför centralt att utreda
vilka styrmedel och eventuella stöd som kan bli aktuella vid implementering.
Båtlivet kan på kort sikt bli dyrare på grund av investeringar i hamnarna, men
bör på lång sikt spara tid och pengar genom nya vanor inom båtlivet
(exempelvis minskad kostnad för färginköp och ändrad båtförvaring).
Samhällsekonomiskt bör åtgärden ha flera positiva effekter både på kort och
på lång sikt. Dels genom att stimulera lokal ekonomi genom exempelvis
byggnation och investeringar i ny utrustning, dels genom att minska läckage av
både näringsämnen och miljögifter och höga kostnader för sanering. Små
föreningar kan samordna sina insatser och därmed minska kostnaderna.
Tidsplan
2022 - programperioden ut
Kostnad och finansiering
Vissa åtgärder kan finansieras via LOVA-bidrag (se ”Var finns pengarna”).
Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål
Synergier med: folkhälsomålen, barnperspektivet, jämställdhets- och
jämlikhetsmål, friluftsmål.
Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder
Kopplar till åtgärd V4 ”Genomföra kommunala handlingsplaner för förorenade
områden”.
Klimatanpassning
Placering av hamnar, samt behovet av pirar, kommer att påverkas av en höjd
havsnivå till följd av klimatförändringarna.
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UPPFÖLJNING
Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet
a) Kommunerna rapporterar årligen:
G=kommunen har tillräckligt antal toatömningsstationer i förhållande till antal
fritidsbåtar
H=kommunen arbetar med att öka antalet toatömningsstationer
P=kommunen planerar att arbeta med att öka antalet toatömningsstationer
E=inget arbete pågår på kommunen gällande toatömningsstationer (alt ej
aktuell pga. inga småbåtshamnar)

b) Kommunerna rapporterar årligen:
G=kommunen har tillräckligt antal båtbottentvättar i förhållande till antal
fritidsbåtar i hamnarna inom kommunen
H=kommunen arbetar med att öka antalet båtbottentvättar
P=kommunen planerar att arbeta med att öka antalet båtbottentvättar
E=inget arbete pågår på kommunen gällande båtbottentvättar (alt ej aktuell
pga. inga småbåtshamnar)

c) Kommunerna rapporterar årligen:
G=antalet båtramper och landförvaring under sommaren möter behovet
H=båtramper och landförvaring finns men ytterligare behov finns
P=båtramper och landförvaring diskuteras
E=båtramper och landförvaring diskuteras ej (alt ej aktuell pga. inga
småbåtshamnar)

d) Kommunerna rapporterar årligen:
G=alkylatbensin från pump finns i kommunen
H=alkylatbensin från pump är beslutat att genomföras
P=alkylatbensin från pump diskuteras
E=alkylatbensin från pump finns ej i kommunen (alt ej aktuell pga. inga
småbåtshamnar)

e) Kommunerna rapporterar årligen:
G=möjlighet till el-laddning av motorer finns i kommunen
H=möjlighet till el-laddning av motorer är beslutat att genomföras
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P= möjlighet till el-laddning av motorer diskuteras
E= möjlighet till el-laddning av motorer finns inte i kommunen (alt ej aktuell
pga. inga småbåtshamnar)

f) Kommunerna rapporterar årligen:
G=alla skrotbåtar i kommunen är omhändertagna
H=kommunen jobbar med tillsyn av skrotbåtar
P=inventering av skrotbåtar i kommunen pågår
E=ej aktuellt då inga skrotbåtar finns
Länsstyrelsen inhämtar årligen data från Transportstyrelsen och båtmiljö.se
samt LOVA-bidrag för att redovisa:
-Trenden och antal toatömningsstationer i länet
-Trenden och antal båtbottentvättar
Möjligheter ges även att mer detaljerat redovisa åtgärdsarbetet.
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V7. Främja utvecklingen av hållbart marint vattenbruk
a) Minska halten näringsämnen i kustvattnen genom att öka antalet aktiva
odlingar av musslor, ostron, alger och sjöpungar på lämpliga ställen.
b) Tillgängliggöra lämplig mark och underlätta lösningar för en fungerande
logistik vid drift och skörd av sjöbaserad blötdjursanläggning, samt för
landbaserade recirkulerande odlingar.
Huvudaktörer för genomförandet
Länsstyrelsen (a)
Kustkommuner (b)
Berörda miljökvalitetsmål
Ingen övergödning
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Berörda globala mål
3. Ingen hunger
12. Hållbar konsumtion och produktion
14. Hav och marina resurser
15. Ekosystem och biologisk mångfald
Berörda regionala tilläggsmål
-

Bakgrund och nuläge
Musslor, ostron, alger och sjöpungar äter växtplankton som använder kväve
och fosfor för sin tillväxt. Dessa näringsämnen kommer från bland annat
jordbruk och avlopp som skapar övergödning i våra kustvatten. När musslor,
ostron, alger och sjöpungar skördas, återförs näringsämnena till land och kan
återanvändas samtidigt som det förbättrar kustvattenkvaliteten.
Av den areal som idag är tillståndsgiven för vattenbruk med blötdjur så ligger
en stor del outnyttjad. Länsstyrelsen ska via tillsyn öka användandet av
outnyttjade tillståndsytor genom att återkalla sådana outnyttjade tillstånd och
därmed tillgängliggöra ytorna för ansökan från aktörer som vill expandera sin
verksamhet.
Kustkommuner kan genom sin översiktsplanering för kust och hav säkra
vattenområden för framtida expansion av vattenbruket. Inom översikts- och
detaljplaneringen bör hänsyn tas till vattenbruksnäringens behov av mark i
nära anslutning till kustvatten. Det gäller både ilandhantering för sjöbaserad

55

251

blötdjursodling och för landbaserade recirkulerade odlingsanläggningar som
kombinerar t.ex. fisk-, kräftdjurs- och algodling. Länsstyrelsen granskar
kommunernas översikts- och detaljplaner, och avvägningar kan behöva göras
gentemot andra allmänna intressen.
Länsstyrelsen har under 2020 publicerat en vägledning för marint vattenbruk i
Västra Götaland.15

Förväntad effekt av åtgärden
Miljömässigt: När musslor, ostron, alger och sjöpungar skördas tas
näringsämnen upp från havet och på så sätt minskar näringsbelastningen och
övergödningen av kustvattnet. Minskad näringsbelastning innebär förbättrad
vattenkvalitet, ökat siktdjup och minskad överväxt av fintrådiga alger på
grunda mjukbottnar och över ålgräsängar. Produktion av fisk i recirkulerade
landbaserade system innebär kraftigt minskad näringstillförsel till havet,
jämfört med att odla fisken i öppen eller halvsluten kassodling i kustvatten. En
tillräckligt omfattande produktion ger en lokal försörjning av fisk som innebär
minskat behov av att fiske på vilda bestånd och mindre behov av transporter
av fisk från fiskodlingar i andra länder.
Socialt: Åtgärden bidrar till bättre vattenkvalitet vilket ökar
rekreationsvärdena för bad, friluftsliv, fritidsfiske och båtliv samt skapar en
attraktiv boendemiljö vid kusten och i skärgården. Ökad tillgång på lokalt
producerad sjömat för såväl lokalbefolkningen som turismen.
Ekonomiskt: Åtgärden skapar förutsättningar för innovativa företag och skapar
nya arbetstillfällen för flera målgrupper på landsbygden och bidrar till
utvecklingen inom kustkommunerna. Branschen har troligen en betydande
tillväxtpotential.
Tidsplan
2022 - programperioden ut
Kostnad och finansiering
Inom ordinarie verksamheter.
Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål
Det finns såväl målkonflikt som synergi mellan ett ökat vattenbruk och
friluftsliv. Konflikten ligger i den yta som anläggningarna upptar och att en del
friluftsutövare inte uppskattar hur odlingsanläggningar ser ut, medan synergi
ligger i den förbättrade vattenkvaliteten och minskning av
övergödningseffekter som ett hållbart vattenbruk bidrar till.

15

Vägledningen finns på länsstyrelsens webbplats
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Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder
Kopplar till åtgärd V5 ”Genomföra kommunal kust- och havsplanering” samt
Klimat 2030 Fokusområde 2: Klimatsmart och hälsosam mat.

Klimatanpassning
Ett förändrat klimat kommer att påverka vattenbruket.

UPPFÖLJNING
Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet
a) Länsstyrelsen rapporterar årligen:
G = ökande trend av antal aktiva odlingar sedan år 2021
H = neutral trend av antal aktiva odlingar sedan år 2021
P = minskande trend av antal aktiva odlingar sedan år 2021
E = inga aktiva odlingar

b) Kustkommunerna rapporterar årligen:
G = mark har sedan 2021 tillgängliggjorts för ilandhantering och
recirkulerande odling
H = påbörjat att tillgängliggöra mark för ilandhantering och recirkulerande
odling
P = mark planeras att tillgängliggöras för ilandhantering och recirkulerande
odling
E = ingen mark planeras att tillgängliggöras för ilandhantering och
recirkulerande odling

Möjligheter ges även att mer detaljerat redovisa åtgärdsarbetet, såsom vilka
arter som odlas.
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Utmaning Hållbart brukande av skog och odlingslandskap

SO1. Anlägga nya våtmarker
Anlägga nya våtmarker för att gynna biologisk mångfald, stärka ekosystemtjänster
och grön infrastruktur.
Huvudaktör för genomförandet
Kommunerna, Länsstyrelsen
Berörda aktörer för genomförandet
Skogsstyrelsen, Markägare
Berörda miljökvalitetsmål
Myllrande våtmarker
Ett rikt växt- och djurliv
Ett rikt odlingslandskap
Levande skogar
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Hav i balans samt en levande kust och skärgård
Berörda globala mål
6. Rent vatten och sanitet
13. Bekämpa klimatförändringarna
14. Hav och marina resurser
15. Ekosystem och biologisk mångfald
Berörda regionala tilläggsmål

Bakgrund och nuläge
Historiskt sett har en stor andel av länets våtmarker dikats ut för att effektivisera
jord- och skogsbruket. Att anlägga eller restaurera våtmarker bidrar till flera

59

255

miljömål och globala mål för hållbar utveckling. Våtmarker kan vara
multifunktionella och bidra med många olika ekosystemtjänster. De stärker
landskapets förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden och kan på så sätt
mildra effekterna av torka och översvämning. Våtmarker kan också rena vattnet
från näringsämnen och miljögifter och är viktiga för biologisk mångfald. Beroende
på typ av våtmark kan de i vissa fall även bidra till att binda kol i marken och har
på så vis en positiv effekt för klimatet.
Vid anläggandet av våtmarker är det viktigt att ha ett landskapsperspektiv för att
stärka våtmarkernas gröna infrastruktur. Vid eventuellt urval av platser för
anläggande bör den regionala handlingsplanen för grön infrastruktur användas där
information om värdetrakter och värdekärnor finns redovisade i GIS-skikt.
Här finns skiktet för länets värdetrakter och värdekärnor gällande våtmarker.
Bocka i rutan för Insatsområde våtmarker.

Förväntad effekt av åtgärden
Miljömässigt: Anlagda våtmarker är oftast förhållandevis små och effekten i form av
ökad biologisk mångfald är ofta lokal. Om våtmarkerna anläggs inom en värdetrakt
med flera våtmarker förväntas effekten på den biologiska mångfalden att öka.
Större anlagda våtmarker som lämpar sig för exempelvis fåglar samt våtmarker i
anslutning till sjöar och vattendrag kan dock få en större betydelse ur ett
geografiskt perspektiv. Våtmarker som anläggs för näringsreduktion kan indirekt
bidra till ökad mångfald nedströms genom minskad risk för övergödnings- och
igenväxningsproblematik i sjöar, vattendrag och kustvatten.
Socialt: Våtmarker upplevs ofta som tilltalande inslag i landskapet. De kan gynna
friluftslivet och fungera som samlingsplatser, särskilt om de anläggs i tätortsnära
lägen. Våtmarker är viktiga för rekreation vilket ger positiva effekter för folkhälsan.
Våtmarker utgör också viktiga kulturhistoriska värden då våtmarker kan ge en bild
av hur landskapet såg ut tidigare, vilket exempelvis kan vara särskilt värdefullt i
undervisningssyfte.
Ekonomiskt: Kostnad och underhåll av anlagda våtmarker är mycket varierande.
Visst underhåll är oftast nödvändigt för att bibehålla våtmarkens funktion. Nyttorna
från våtmarker är ofta flera och bör väga upp kostnaderna för anläggningen.
Nyttorna från våtmarker förväntas vara ökad biologisk mångfald, näringsrening,
ökad vattenhållande och flödesutjämnande effekt i landskapet och
rekreationsmöjligheter.

Tidsplan
2022 - programperioden ut
Anläggande av våtmarker är vanligen en tidskrävande process som ofta tar flera år
från projektering till slutförande.
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Kostnad och finansiering
Kostnaden för att anlägga våtmarker kan variera väldigt mycket beroende på
förutsättningar och storlek. Det är dock sällan något som ryms inom ordinarie
verksamhet utan kräver särskilda medel.
Under 2021 tillförs 350 miljoner kronor till arbetet för att restaurera, återväta och
anlägga våtmarker. Ytterligare 325 miljoner planeras tillföras för 2022 och 100
miljoner för 2023. Satsningen genomförs främst genom att medel tillförs inom den
lokala naturvårdssatsningen (LONA) som kommunerna kan söka och till
länsstyrelserna.
Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål
Våtmarker är viktiga i arbetet med klimatanpassning då de bidrar till att mildra
effekterna av översvämning och torka. Våtmarker kan ha positiv betydelse för
friluftslivsmålen samt folkhälsomålen.
Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder
Kopplar till handlingsplanen för klimatanpassning samt regionala handlingsplanen
för grön infrastruktur.
Klimatanpassning
Våtmarker är en viktig del av klimatanpassningen ur flera olika perspektiv.
Våtmarkers potential och förmåga att fördröja vattnet i landskapet är särskilt
intressant, eftersom utmaningarna med antingen för mycket eller för lite vatten
ökar med ett förändrat klimat. Våtmarkernas betydelse för att bevara och öka den
biologiska mångfalden är också viktigt ur ett klimatanpassningsperspektiv för att
stärka ekosystemens förmåga att hantera klimatförändringarna.
Vid anläggning av våtmarker är det viktigt att beakta hur klimatförändringarna
bedöms påverka nederbördsmängderna och vattenflödena i det avrinningsområde
inom vilket våtmarken ska anläggas16, samt hur anläggning av våtmarken bedöms
påverka både vid situationer med torka och översvämningar.

UPPFÖLJNING
Årlig uppföljning av aktörers aktivitet
Huvudaktörerna rapporterar årligen antal ha anlagd våtmark. ⃰
G = mer än 150 ha våtmarker har anlagts i länet
H = 100–149 ha våtmarker har anlagts i länet

16

https://www.naturvardsverket.se/Documents/publ-filer/6900/978-91-620-69742.pdf?pid=28373
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P = 50–99 ha våtmarker har anlagts i länet
E = mindre än 50 ha våtmarker har anlagts i länet
⃰ inkluderar våtmarker anlagda av andra aktörer inom exempelvis
Landsbygdsprogrammet och Skogens miljövärden

62

258

SO2. Återvätning av dikade myrar och skogsmark
Återvätning av dikade myrar och skogsmark genom igenläggning av diken för att
hindra läckage av växthusgaser, gynna biologisk mångfald, öka markens
vattenhållande förmåga samt bidra till bättre vattenrening.
a) återvätning av myr- och skogsmark
b) anläggande av demonstrationsobjekt med återvätt skogsmark
Huvudaktör för genomförandet
Skogsstyrelsen (a, b), Länsstyrelsen (a)
Berörda aktörer för genomförandet
Kommuner, aktörer inom skogs- och jordbruk
Berörda miljökvalitetsmål
Levande skogar
Myllrande våtmarker
Ett rikt växt- och djurliv
Ett rikt odlingslandskap
Begränsad klimatpåverkan
Grundvatten av god kvalitet
Berörda globala mål
6. Rent vatten och sanitet
13. Bekämpa klimatförändringarna
15. Ekosystem och biologisk mångfald
Berörda regionala tilläggsmål

Bakgrund och nuläge
Historiskt har stora arealer myrar och skogsmark torrlagts genom dikning för att
effektivisera skogsbruk eller utöka arealen åkermark. Numera är det förbjudet
enligt miljöbalken att utföra ny markavvattning men många områden påverkas
fortfarande negativt av gamla diken. Att återväta tidigare utdikade marker genom
exempelvis igenläggning eller pluggning av diken är ofta en kostnadseffektiv metod
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för att minska läckaget av växthusgaser, gynna biologisk mångfald, öka markens
vattenhållande förmåga samt förbättra markens vattenrenande effekt.
Sedan början av 2000-talet har våtmarkernas värden uppmärksammats allt mer
och restaurering av dikade våtmarker blivit allt vanligare. Under perioden 2020–
2023 gör regeringen en stor satsning för att öka återvätning av skadade våtmarker
i landskapet. Såväl myndigheter som privata aktörer är aktiva i våtmarksarbetet.
I en ny analys har Skogsstyrelsen, med stöd av en grupp forskare, visat att utsläpp
av växthusgaser från dikad torvmark i den svenska skogen motsvarar drygt halva
utsläppen från biltrafiken. Resultaten visar även att avgång av växthusgaser är
högre från dikad näringsrik torvmark i södra Sverige än från dikad näringsfattig
torvmark i norra Sverige. Genom återvätning av dikade myrar och skogsmark höjs
grundvattenytan och avgång av växthusgaser minskar. Den största klimatnyttan
erhålls således vid återvätning av bördiga dikade torvmarker i södra Sverige.
Läs mer om återvätning av dikade våtmarker här:
Rapport 2021/7 Klimatpåverkan från dikad torvtäkt skogsmark - effekter av
dikesunderhåll och återvätning.
Förväntad effekt av åtgärden
Miljömässigt: Genom återvätning på rätt typ av marker finns en stor potential för
en betydande minskning av växthusgaser som en kompletterande åtgärd för att nå
miljömålet Begränsad klimatpåverkan. Den ökade återvätningen av dikad myr och
skogsmark förväntas även få en positiv effekt på den biologiska mångfalden på sikt.
Arealen våtmark kommer att öka och kvalitén på våtmarkerna förbättras. Ett stort
antal arter, därav många rödlistade, är beroende av våtmarker som livsmiljö och
förutsättningarna för dessa arter förväntas förbättras. Såväl genomförandet av
återvätningen som effekten på ekosystem och biologisk mångfald kan dock ta tid,
ibland flera år.
Socialt: Återvätningen av dikade myrar och skogsmark kan vara en tillgång för
rekreation. Åtgärderna får till del genomföras inom ramen för
arbetsmarknadsinsatser, till exempel Naturnära jobb vilket kan bidra till att
långtidsarbetslösa kan få en chans att komma in på arbetsmarknaden.
Ekonomiskt: Trots ibland höga kostnader bedöms återvätning oftast vara lönsamt
då våtmarkerna bidrar med många ekosystemtjänster. Fungerande våtmarker
minskar risken för översvämningar då de utgör utjämningsmagasin vid rikliga
nederbördsmängder, de fungerar som naturliga reningsverk samt minskar utsläpp
av växthusgaser. En fungerande myr samt en intakt skogsmark bidrar också till att
binda nytt kol i marken.
Tidsplan
2022 – programperioden ut
Kostnad och finansiering
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Kostnaderna för att återväta dikade myrar och skogsmark är mycket varierande.
Under 2021 tillför staten 350 miljoner kronor till arbetet för att restaurera,
återväta och anlägga våtmarker. Ytterligare 325 miljoner planeras tillföras för
2022 och 100 miljoner för 2023. Satsningen genomförs främst genom att medel
tillförs inom den lokala naturvårdssatsningen (LONA) och till länsstyrelserna. Nytt
är att Skogsstyrelsen kommer med i våtmarkssatsningen. Till att börja med ska de
jobba med rådgivning till skogsägare om återvätning av dikade eller torrlagda
våtmarker.
Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål
Återvätning kan ha positiv effekt genom att minska risken för översvämningar i
samhället, vilket är ett av huvudsyftena i arbetet med Översvämningsdirektivet.
Återvätning oftast positivt ur klimatsynpunkt genom att minska utsläppet av
växthusgaser och öka kolinlagringen i marken och det kan även ha positiv
betydelse för friluftslivsmålen.
Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder
Kopplingar finns till Åtgärdsprogram för hotade arter, Regional handlingsplan för
grön infrastruktur – Västra Götaland och Handlingsplan klimatanpassning 2021–
2024.
Klimatanpassning
Åtgärden är i sig en del av arbetet med klimatanpassning. Biologisk mångfald ökar
ekosystemens resiliens mot klimatförändringar. Återvätning kan också bidra till att
dämpa flödesextremer som annars kan orsaka torka eller översvämningar.
Vid återvätning är det viktigt att beakta hur klimatförändringarna bedöms påverka
nederbördsmängderna och vattenflödena i det avrinningsområde inom vilket
åtgärden sker, samt hur återvätningen bedöms påverka både vid situationer med
torka och översvämningar.

UPPFÖLJNING
Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet
a) Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen rapporterar årligen areal återvätt myroch skogsmark:
G= mer än 1 000 ha
H= 500 – 999 ha
P= 100 – 499 ha
E= mindre än 100 ha
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b) Skogsstyrelsen rapporterar vid programperiodens slut antal
demonstrationsområden med återvätt skogsmark:
G= Tre färdigställda demonstrationsområden
H= Ett färdigställt demonstrationsområde
P= Påbörjat men ej färdigställt demonstrationsområde
E= Inga färdigställda demonstrationsområden
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SO3. Skydda värdefulla våtmarksområden
a) Bilda naturreservat av ytterligare fem områden som ingår i
Myrskyddsplanen.
b) Skydda våtmarker med höga naturvärden.
Huvudaktör för genomförandet
Länsstyrelsen (a, b)
Kommuner (b)

Berörd aktör för genomförandet
Skogsstyrelsen (b)
Berörda miljökvalitetsmål
Begränsad klimatpåverkan
Myllrande våtmarker
Ett rikt växt- och djurliv
Berörda globala mål
6. Rent vatten och sanitet
13. Bekämpa klimatförändringarna
15. Ekosystem och biologisk mångfald
Berörda regionala tilläggsmål
Myllrande våtmarker
2. Skydd av objekt i Myrskyddsplanen

Bakgrund och nuläge
Myrskyddsplanen pekar ut de våtmarker som enligt miljökvalitetsmålet ska ha
ett långsiktigt skydd. I Västra Götalands län finns 25 våtmarksobjekt med en
sammanlagd areal på 19 715 hektar utpekade i myrskyddsplanen. Sex objekt
har skyddats och reservatsbildning pågår för ytterligare fem objekt. Skydd av
skogar samt marina områden har varit prioriterade under ett antal år vilket
försvårat skyddet av våtmarker. Utöver myrskyddsplanen finns andra
våtmarksområden med höga naturvärden.

Förväntad effekt av åtgärden
Miljömässigt: Att skydda våtmarker, speciellt de som är utpekade i
Myrskyddsplanen, har såväl stor som långsiktig effekt på uppfyllandet av
regionala miljömålet.
Socialt: Ett rikt växt- och djurliv är av grundläggande betydelse även ur ett
socialt perspektiv. Bevarade våtmarker kan vara värdefulla för sina
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kulturhistoriska lämningar i landskapet vilket gynnar alla sociala grupper.
Våtmarksområden kan också vara av betydelse för rekreation och friluftsliv.
Ekonomiskt: Att skydda våtmarker kan vara ekonomiskt lönsamt då de
tillhandahåller många ekosystemtjänster. Exempelvis minskar fungerande
våtmarker risken för översvämningar då de utgör utjämningsmagasin vid
rikliga nederbördsmängder och de fungerar som naturliga reningsverk. Ofta
ger de även tillgång till rekreation och stärker biologisk mångfald. Att värdera
sådana ekosystemtjänster måste göras för varje enskilt fall men som ett
exempel kan anges att Värmdö kommun uppskattat det årliga
ekosystemtjänstvärdet av den restaurerade våtmarken Hemmesta Sjöäng till
omkring 20 miljoner kronor.
Tidsplan
2022 – programperioden ut
Kostnad och finansiering
Skydd av våtmarker sker via anslag från Naturvårdsverket, dessa medel
konkurrerar dock med skydd av ex. skog och marina områden.
Kommuner kan beviljas upp till 50 procent i bidrag till markåtkomst och
intrångsersättning från Naturvårdsverket. För att förbereda inrättandet kan
kommuner beviljas LONA-bidrag.
Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål
Synergier med friluftsmålen, kulturmiljömålen och folkhälsomålen.
Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder
Kan finnas koppling till Regional handlingsplanen för grön infrastruktur –
Västra Götaland samt kommunala naturvårdsplaner.
Klimatanpassning
Dränering av våtmarker frigör stora mängder koldioxid till luften. Skydd av
våtmarker är därför positivt vad gäller mängden koldioxid i atmosfären.
Våtmarker kan även bidra till minskad risk för översvämningar då våtmarker
fungerar som utjämningsmagasin i landskapet vid riklig nederbörd. En möjlig
målkonflikt är att vissa våtmarker släpper ut metan. Studier har påvisat att
igenväxning av myrar kan leda till ökade utsläpp av metan.

UPPFÖLJNING
Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet
a) Länsstyrelsen rapporterar årligen hur många av de områden som ingår i
Myrskyddsplanen som har skyddats.
G = 10–11 skyddade objekt
H = 7–9 skyddade objekt
P = aktivt skyddsarbete pågår
E = inget aktivt skyddsarbete har genomförts
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b) Länsstyrelsen och kommunerna rapporterar årligen hur många
våtmarksområden där reservatsbildning har genomförts eller påbörjats
samt areal.
Möjligheter ges även att mer detaljerat redovisa åtgärdsarbetet.
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SO4. Skydda värdefulla skogsområden
a) Skydda värdefulla skogsområden utifrån Strategi för formellt skydd av skog i
Västra Götaland.
b) Skydda värdefulla skogsområden genom frivilliga avsättningar.
c) Skydda tätortsnära skogar.
Huvudaktörer för genomförandet
Länsstyrelsen (a, c)
Skogsstyrelsen (a)
Skogsägare (kommuner, privata, Svenska kyrkan) (b, c)
Berörda aktörer för genomförandet
Berörda miljökvalitetsmål
Begränsad klimatpåverkan
Levande skogar
Ett rikt växt- och djurliv
Myllrande våtmarker
God bebyggd miljö
Berörda globala mål
3. Hälsa och välbefinnande
6. Rent vatten och sanitet
11. Hållbara städer och samhällen
13. Bekämpa klimatförändringarna
15. Ekosystem och biologisk mångfald
Berörda regionala tilläggsmål
Ett rikt växt- och djurliv
1. Ökat antal arter i vardagslandskapet
Levande Skogar
1. Förstärkt biologisk mångfald
God bebyggd miljö
5. Bevarad tätortsnära skog och brukningsvärd jordbruksmark
Bakgrund och nuläge
Skydd av värdefulla skogar är viktigt för att bevara hotade arter och
livsmiljöer. Skyddad skog bidrar med många ekosystemtjänster, så som att
rena luft och vatten, kolinlagring och pollinering av växter.
Natur och friluftsliv är en allt viktigare byggsten i folkhälsoarbetet. De
tätortsnära skogarna ger människor möjlighet att få natur- och
kulturupplevelser, välbefinnande och ökad kunskap om natur och miljö.
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För att långsiktigt säkra att värdefulla skogsmiljöer bevaras, behövs olika
former av formellt skydd. Det är också viktigt att skogsägare frivilligt avsätter
värdefulla områden. Skydd av värdefull skog är även en förutsättning för att
uppnå miljömålen Levande skogar samt Ett rikt växt- och djurliv. Skydd är en
av de viktigaste åtgärderna för att skapa en positiv trend på regional nivå.
I regeringsuppdraget ”Värdefulla skogar” har den nationella strategin för
skydd av skog nyligen utvärderats och reviderats.
En länsvis fördelning av arealmålet för skyddad skog har gjorts. Länsstyrelsen
och Skogsstyrelsen ska tillsammans skydda totalt 9 200 hektar skog enligt
senaste regionala skogsstrategin. Till och med 2020 har cirka 8 050 hektar
skyddats vilket innebär att cirka 1 150 hektar återstår att skydda för att nå det
uppsatta målet.
Strategin ska vägleda arbetet med formellt skydd av skog från och med 2017.
Strategi för formellt skydd av skog i Västra Götaland
Förväntad effekt av åtgärden
Miljömässigt: Åtgärden har betydande effekt på längre sikt för biologisk
mångfald. Ett formellt skydd för ett skogsområde kan också innebära att
eventuella kulturmiljöer i detta område är undantagna från skogsbruk.
Socialt: Skogar med höga naturvärden hyser inte nödvändigtvis höga
rekreation- och friluftsvärden, men kan vara en drivkraft eller argument för
att besöka ett särskilt område. Öppna, framkomliga skogar ses oftast som de
bästa rekreationsskogarna, vilket kan innebära att vissa naturskogstyper kan
upplevas som negativa att vistas i (om man inte har specialintressen för t.ex.
vissa arter). Skyddade skogsområden nära tätorter tryggar medborgares
närhet till skog för det dagliga friluftslivet. Om det skyddade området
innehåller kulturmiljöer av allmänt intresse så kan det vara ett argument för
att besöka området.
Ekonomiskt: Ersättning utgår till markägare om skogen skyddas genom
områdesskydd. Ur ett större perspektiv bidrar man till att trygga en större
variation av ekosystemtjänster som skogen kan producera i framtiden. Värdet
på dessa ekosystemtjänster kan antas vara stort, både ur rekreations- och
ekosystemperspektiv. För att få en uppfattning om storleken bör en
kartläggning för varje område göras, exempelvis baserat på rapporterna
Ekosystemtjänster i svenska skogar (IVL, 2014) och Guide till värdering av
ekosystemtjänster (Naturvårdsverket, 2015).
Tidsplan
2022 - programperioden ut
Kostnad och finansiering
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>1 miljon. Åtgärden bekostas med medel från Naturvårdsverket för
Skogsstyrelsens och Länsstyrelsens arbete. Medaktörer får själva utforma sin
egen finansiering/kompensation (med undantag för skog som skyddas genom
områdesskydd där ersättning från staten utgår). Viss finansiering kan komma
från LONA vad gäller kommunala projekt, se sammanställningen ”Var finns
pengarna?”
Var finns pengarna?
Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål
Synergier med det nationella och regionala arbetet med Grön Infrastruktur
Synergier med friluftslivsmålen.
Satsning på skydd av skog kan innebära att det blir svårt att uppfylla målen för
skydd av våtmarker på grund av det finansieras av samma medel.
Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder
Regionala handlingsplanen för grön infrastruktur – Västra Götaland, BK1 –
Skydda och utveckla tätorters grönområden.
Klimatanpassning
Bevarande av stabila skogsekosystem kan vara positivt för både växt- och
djurarter i ett framtida förändrat klimat.

UPPFÖLJNING
Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet
a) Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen redovisar gemensamt årligen antal
hektar formellt skyddad skog⃰:
G = mer än 1 150 ha skyddad skog
H = 800 – 1 150 ha skyddad skog
P = 1 – 799 ha skyddad skog
E = 0 ha ny skyddad skog
⃰ Med formellt skyddad skog avses nationalparker, naturreservat, biotopskydd
samt naturvårdsavtal
b) Kommuner och andra skogsägare redovisar årligen antal hektar
frivilligt skyddad skog.
c) Kommuner, länsstyrelsen och andra skogsägare redovisar årligen
antal hektar skyddad tätortsnära skog.
Möjligheter ges även att mer detaljerat redovisa åtgärdsarbetet.
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SO5. Förbättra miljöhänsynen vid skogsbruksåtgärder genom
målbilder
a) Arbeta med framtagna målbilder för god miljöhänsyn genom lokala
sektorsdialoger samt objektvisa dialoger i fält med representanter från
skogsföretag och skogsmaskinentreprenörer.
b) Bedriva skogsbruket i kommunala skogar utifrån målbilderna.
Huvudaktörer för genomförandet
Skogsstyrelsen (a)
Kommunerna (b)
Berörda aktörer för genomförandet
Skogssektorn* (a, b)
*Med skogssektorn menas skogsnäringen med skogsföretag,
skogsägarföreningar, ideella organisationer och myndigheter som arbetar med
skog. Det vill säga organisationer som på något sätt är verksamma i skogen.
Berörda miljökvalitetsmål
Levande sjöar och vattendrag
Myllrande våtmarker
Levande skogar
Ett rikt växt- och djurliv

Berörda globala mål
6. Rent vatten och sanitet
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11. Hållbara städer och samhällen
12. Hållbar konsumtion och produktion
15. Ekosystem och biologisk mångfald
Berörda regionala tilläggsmål
Levande skogar
2. Skydd av kulturmiljövärden
Ett rikt växt- och djurliv
1. Ökat antal arter i vardagslandskapet
God bebyggd miljö
3. Nära till naturen
Bakgrund och nuläge
Arbetet med målbilder för god miljöhänsyn tog sin början i projektet ”Dialog
om miljöhänsyn”, där myndigheter, skogsbruket och ideella organisationer
samverkade för en gemensam samsyn och tydlighet om vad god miljöhänsyn
innebär. Skogssektorns gemensamma arbete med målbilder för god
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miljöhänsyn är långsiktig och löpande och har resulterat i cirka 50
gemensamma målbilder.
Målbilderna talar handfast och tydligt om vilken hänsyn som behövs vid olika
skogsbruksåtgärder för att det skogspolitiska miljömålet och
miljökvalitetsmålen ska nås. Vidare ska de utgöra grund för utbildning,
rådgivning och uppföljning av miljöhänsyn. Målbilderna bör genomsyra
planeringen och framförallt utförandet av skogsbruksåtgärder. Nya målbilder
tillkommer och befintliga målbilder utvecklas allteftersom ny kunskap eller
nya behov uppstår. Sektorsansvaret inom skogsbruket bildar en brygga mellan
befintlig lagstiftning och de politiska målen, enbart myndigheternas tillsyn av
lagkraven räcker inte för att nå de politiska målen. Uppfylls målbilderna bidrar
man starkt till att både befintliga lagkrav och de politiska målen nås.
Länk till ”Målbilder för god miljöhänsyn”:
https://www.skogsstyrelsen.se/malbilder
Förväntad effekt av åtgärden
Miljömässigt: Bättre miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder är avgörande för
möjligheten att komma närmare miljömålen Levande skogar, Rikt växt- och
djurliv, Myllrande våtmarker samt Levande sjöar och vattendrag. Genom att
jobba efter målbilderna bidrar man även till att bibehålla och stärka utbudet av
ekosystemtjänster som skogen kan erbjuda.
Socialt: Arbetssättet att implementera målbilderna är ett socialt hållbart
arbetssätt för att skapa samsyn och hållbara mål i samhället. I arbetet med
målbilderna lyfts även skogens betydelse för sociala värden såsom kulturarv,
rekreation och friluftsliv. Ett hållbart brukande av skogen är viktigt för
framtida generationer. Detta är särskilt viktigt i den tätortsnära skogen för att
alla målgrupper ska ha tillgång till en hållbart brukad skog med höga
rekreationsvärden.
Ekonomiskt: Hänsyn till natur- och kulturmiljöer innebär nästan alltid vissa
restriktioner i brukandet, men behöver inte innebära ekonomiska förluster. För
en långsiktigt hållbar produktion av virke och andra ekosystemtjänster som
skogen ger så behöver hänsyn tas till miljön. Målbilderna är ett bra stöd för att
säkra en uthållig produktion i framtiden.
Om arbetet leder till att målen uppfylls är det rimligt att anta att en lång rad
ekosystemtjänster stärks. Värdet på dessa ekosystemtjänster kan antas vara
stort, både ur rekreations- och ekosystemperspektiv. För att få en uppfattning
om storleken bör en kartläggning för varje område göras, exempelvis baserat
på rapporterna Skogens ekosystemstjänster – status och påverkan
(Skogsstyrelsen, 2017), Ekosystemtjänster i svenska skogar (IVL, 2014) och
Guide till värdering av ekosystemtjänster (Naturvårdsverket, 2015).
Tidsplan
2022-programperioden ut
Kostnad och finansiering
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Övergripande arbete med målbilder finansieras inom ordinarie verksamheter.
Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål
Synergier med folkhälsomålen, friluftsmål, regional utveckling och de statliga
kulturmiljömålen.
Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder
Kopplar till Åtgärdsprogrammet för Västerhavets vattendistrikt samt SO12 Använda framtagna dialogverktyg om markanvändning.
Klimatanpassning
Målbilderna är i nuläget generella och desamma oavsett framtida
klimatförändringar. Några målbilder skulle dock kunna bli svårare att nå på
grund av förändringar i klimatet.

UPPFÖLJNING
Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet
a) Skogsstyrelsen rapporterar årligen antal objektsvisa dialoger:
G = minst 40
H = 21–39
P = 1–20
E = inga
Skogsstyrelsen redovisar även övergripande arbete med framtagna målbilder
för god miljöhänsyn, lokala sektorsdialoger och informationskampanjer.
b) Kommunerna rapporterar årligen:
G=Kommunen har en rutin för hur man använder målbilderna i sina
skogsbruksåtgärder
H=Kommunen arbetar med att utveckla en rutin för hur man använder
målbilderna i sina skogsbruksåtgärder
P=Kommunen har beslutat att arbeta med att implementera målbilder i sina
skogsbruksåtgärder
E=kommunen arbetar inte med målbilder
Möjligheter ges även att mer detaljerat redovisa åtgärdsarbetet.
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SO6. Naturvårdande skötsel av skog
a) Naturvårdande skötsel av biotopskydd och naturvårdsavtal
b) Naturvårdande skötsel i frivilligt avsatt skog
Huvudaktör för genomförandet
a) Skogsstyrelsen
b) Aktörer inom skogsbruket
Berörda aktörer för genomförandet

Berörda miljökvalitetsmål
Levande skogar
Ett rikt växt- och djurliv
Berörda globala mål
15. Ekosystem och biologisk mångfald
Berörda regionala tilläggsmål
Levande skogar: 1. Förstärkt biologisk mångfald
Ett rikt växt- och djurliv: 1. Ökat antal arter i vardagslandskapet

Bakgrund och nuläge
Skyddad skog kan kräva naturvårdande skötsel för att behålla de naturvärden som
finns i området. Exempel på naturvårdande skötsel är borttagning av gran,
frihuggning av skyddsvärda träd, naturvårdsbränning och skogsbete.
Skogsstyrelsen genomförde 2018 en stor kartläggning av Sveriges biotopskydd och
naturvårdsavtal och kunde då konstatera att behovet av naturvårdande skötsel är
stort. I Västra Götalands län bedöms 74 procent av biotopskydd och områden med
naturvårdsavtal vara i behov av någon typ av skötselinsats på kort eller lång sikt för
att naturvärdena ska finnas kvar och utvecklas.
Länk till rapporten finns här:
Rapport 2021 5 Behov av naturvårdande skötsel i skogar med biotopskydd och
naturvårdsavtal.pdf - 13,36 MB
Även i frivilligt avsatta skogar kan naturvårdande skötsel vara viktigt för att bevara
och utveckla biologisk mångfald och kulturmiljövärden i skogen. Skogsägare och
andra aktörer inom skogsbruket har här en nyckelroll.
Förväntad effekt av åtgärden
Miljömässigt: Genom att med olika åtgärder efterliknar tidigare hävd- och
störningsregimer, som präglat våra skogar inom skyddade områden, kan
naturvärden vi har skyddat också finnas kvar i framtiden. Det gäller såväl
förekomster av enskilda hotade arter som speciella vegetationstyper. Effekt av
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åtgärden kan således bli god i de områden där åtgärderna utförs men relativt
begränsad då det omfattar en liten del av den totala skogsarealen.
Socialt: Markägares delaktighet kan öka i och med rådgivning som ger kunskap och
uppmuntran till naturvårdande skötsel. Många gånger sammanfaller
kulturmiljövårdande och naturvårdande skötselåtgärder, vilket också kan ge
estetiskt och socialt attraktiva skogsmiljöer med rika upplevelsevärden.
Ekonomiskt: Skötselåtgärder som främjar biologisk mångfald och grön infrastruktur
har positiv effekt på ekosystemens funktioner och de naturresurser och
ekosystemtjänster vi människor drar nytta av. Vår ekonomi och hela samhället
bygger på naturens ekosystemtjänster.
Åtgärden kan innebära kostnader förknippade med skötseln. Om man har ett bredare
ekonomiskt synsätt så bör man som markägare väga in hur olika
nyttigheter/tjänster som skogen producerar värderas (fler värden än virke). Värdet
på de ekosystemtjänster som stärks kan ofta antas vara stort, både ur rekreationsoch ekosystemperspektiv.
Tidsplan
2022-programperioden ut
Kostnad och finansiering
Kostnaden är svår att uppskatta då den beror på typ av skötsel samt hur stora
arealer som omfattas av åtgärden. En skötselåtgärd blir även svårare och dyrare att
utföra ju längre en igenväxning gått. Stora kostnadsbesparingar kan därför göras om
naturvårdande skötsel sätts in tidigt, innan det gått så långt att det tydligt påverkat
naturvärdena negativt.
Skogsstyrelsen erbjuder rådgivning och ekonomiskt stöd inom stöden Skogens
miljövärden som finansieras av EU:s landsbygdsprogram (LBP), samt stöd till naturoch kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (NOKÅS).
Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål
Synergier finns med kulturmiljömålen, friluftsmålen och folkhälsomålen.
Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder
Finns kopplingar till Åtgärdsprogram för hotade arter och Regional handlingsplan för
grön infrastruktur – Västra Götaland.
Klimatanpassning
Naturvårdande skötsel ger ett mer varierat skogslandskap och ökad biologisk
mångfald. Variationen av biotoper och arter stärker ekosystemens motståndskraft
och bidrar till att främja naturens förmåga att stå emot de negativa effekterna av
klimatförändringarna. Ökat bevarande av fuktiga skogsmiljöer och återvätning av
dikad torvmark minskar riskerna för skogsbrand i ett torrare klimat. Även ett större
inslag av lövträd minskar riskerna för brand. En större trädslagsvariation i skogen
sprider riskerna för insekts- och patogenangrepp och genom att undvika en alltför
hög granandel motverkas risken för torkstress och stormfällning.

UPPFÖLJNING
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Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet
a) Skogsstyrelsen rapporterar vid programperiodens slut genomförda åtgärder i
biotopskydd och naturvårdsavtal med skötselbehov:
G = Arealen tecknade skötselavtal ska ha ökat med minst 20% jämfört med år 2020.
Skogsstyrelsen sammanställer årligen trenden för andel biotopskydd och
naturvårdsavtal med skötselbehov där åtgärder har genomförts.
b) Åtagande aktörer inom skogsbruket ansvarar för att följa upp naturvårdande
skötsel i frivilligt avsatt skog.
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SO7. Minska skadorna på kulturmiljöer i skogsbruket
Följa upp de branschgemensamma riktlinjerna för hänsyn till övriga
kulturhistoriska lämningar och fornlämningar samt diskutera arbetssätt för att
minska skadorna.
Huvudaktörer för genomförandet
Länets aktörer som ingår i åtgärdsgruppen Levande skogar d.v.s. Moelven
skog, Naturskyddsföreningen, Skogssällskapet, Sveaskog, Sydved, Södra
skogsägarna, LRF Väst och Vida skog, Stora Enso, Göteborgs stift, Skaraborgs
stift, kommuner, Länsstyrelsen Västra Götaland och Skogsstyrelsen.
Berörda aktörer för genomförandet
Övriga skogsbruksföretag, privata skogsägare, kommuner samt övriga ideella
föreningar och organisationer.
Berörda miljökvalitetsmål
Levande skogar
Berörda globala mål
11. Hållbara städer och samhällen
15. Ekosystem och biologisk mångfald
Berörda regionala tilläggsmål
Levande skogar
2. Skydd av kulturmiljövärden
Bakgrund och nuläge
Kulturmiljöer i skogen skadas och påverkas ofta av skogsbruksåtgärder.
Branschen har därför tagit fram gemensamma riktlinjer för hänsyn till övriga
kulturhistoriska lämningar och fornlämningar med målet att minska skador
vid olika åtgärder i skogen. Implementeringen av dessa riktlinjer påbörjades
2016 inom åtgärdsgruppen Levande skogar (och övriga skogliga aktörer) och
arbetet fortsätter löpande.
För att underlätta för skogsbruket att ta lämplig hänsyn vid markberedning har
åtgärdsgruppen Levande skogar tagit fram en checklista. Checklistan kan
användas av markberedningsentreprenörer inför åtgärd och under arbetet i
fält. Checklistan beslutades 2020 och ska nu börja användas i aktörernas
verksamheter.
Om riktlinjerna och den framtagna checklistan används i praktiken hos de som
planerar och utför skogsavverkningar i skogsbranschen är det troligt att
skadorna på övriga kulturhistoriska lämningar och fornlämningar kommer att
minska betydligt.
Branschgemensamma riktlinjer för hänsyn till kulturlämningar i skogsbruket
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Fornlämningar – Kulturmiljölagen
Forn och kulturlämningar – ditt ansvar som markägare
Förväntad effekt av åtgärden
Miljömässigt: Måttlig till betydande, beroende på hur väl riktlinjerna efterlevs.
Hänsyn till övriga kulturhistoriska lämningar och fornlämningar kan innebära
en större variation i landskapet som kan bidra till att öka mångfalden av
biotoper.
Socialt: Bidra till förståelse av landskapets förändringar och vår historia.
Övriga kulturhistoriska lämningar och fornlämningar kan öka skogens
rekreationsvärden, bland annat för turism och jakt.
Ekonomiskt: Varierar stort beroende på lämningarnas karaktär och klassning.
Fornlämningar innebär större restriktioner i brukandet jämfört med övriga
kulturhistoriska lämningar, eftersom det till varje fornlämning finns ett
fornlämningsområde med samma lagskydd som själva fornlämningen.
Lämningar som täcker stora ytor kräver generellt en noggrannare planering
och större försiktighet vid åtgärder jämfört med lämningar som är
punktobjekt. Risken att skada lämningarna är störst vid olika typer av
markberedning som sker innan plantering. Ett tydliggörande här är att
lämningarna ”mår bra” av att inte har skog på sig. Man bör alltså ta bort träd i
och runt lämningarna och inte plantera på dem. Det betyder att man kan ta ut
virket som står där och att man slipper kostnaden för plantering där. Den
privatekonomiska effekten för markägare varierar alltså beroende på vilken
typ av lämning det gäller. I vissa fall kan det vara möjligt att exempelvis
rekreation och besöksnäring gynnas, och att detta eventuellt skulle kunna
kompensera för detta.
Tidsplan
2022 - programperioden ut
Kostnad och finansiering
Ryms inom ordinarie verksamhet och varje aktör står för sina kostnader.
Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål
Mål som berörs: de statliga kulturmiljömålen, friluftsmålen.
Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder

Klimatanpassning
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UPPFÖLJNING
Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet
Rapportering från aktörerna sker inom åtgärdsgruppen Levande skogar.
Skogsstyrelsen rapporterar årligen via Hänsynsuppföljning Kulturmiljö*:
G= max 5 % av kända övriga kulturhistoriska lämningar** är skadade eller
grovt skadade
H= max 10 % av kända övriga kulturhistoriska lämningar är skadade eller
grovt skadade
P= max 20 % av kända övriga kulturhistoriska lämningar är skadade eller
grovt skadade
E= Samma skadeprocent eller högre än föregående år.
G= 0 % av kända eller oupptäckta fornlämningar eller fornlämningsområden
skadade***
*Hänsynsuppföljning kulturmiljö är en inventering som genomförs tre år efter
avverkning för att se hur hänsyn tagits till fornlämningar och övriga
kulturhistoriska lämningar vid avverkning och föryngringsåtgärder.
**Till kända övriga kulturhistoriska lämningar räknas de som finns
registrerade i Kulturmiljöregistret (Riksantikvarieämbetets nationella databas
över registrerade forn- och kulturlämningar) och objekt från Skog- och
historiainventering.
*** Alla fornlämningar, kända eller oupptäckta, omfattas av kulturmiljölagen.
Detsamma gäller fornlämningsområdet. Det är förbjudet att utan tillstånd
rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på
annat sätt ändra eller skada en fornlämning, Lag (1988:950).
Möjligheter ges även att mer detaljerat redovisa åtgärdsarbetet.
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SO8. Öka arealen hyggesfritt skogsbruk
a) Ökad kunskap och tillämpning om hyggesfritt skogsbruk bland skogliga
aktörer genom att iordningställa demonstrationsobjekt, genomföra
temautbildningar, informationsaktiviteter och objektsvis rådgivning i fält till
olika målgrupper.
b) Utveckla hyggesfritt skogsbruk i kommunalt ägda skogar för att öka
variationen i landskapet, främja rekreations- och miljövärden samt visa på
möjligheterna med alternativa brukningsformer.
Huvudaktörer för genomförandet
Skogsstyrelsen (a)
Kommunerna (b)
Berörda aktörer för genomförandet
Skogliga aktörer (a, b)
Vid behov kan visst stöd fås av Skogsstyrelsen (b)
Berörda miljökvalitetsmål
Levande skogar
Ett rikt växt- och djurliv
God bebyggd miljö
Berörda globala mål
11. Hållbara städer och samhällen
15. Ekosystem och biologisk mångfald
Berörda regionala tilläggsmål
Ett rikt växt- och djurliv
1. Ökat antal arter i vardagslandskapet
Levande Skogar
1. Förstärkt biologisk mångfald
God bebyggd miljö
5. Bevarad tätortsnära skog och brukningsvärd jordbruksmark

Bakgrund och nuläge
Hyggesfritt skogsbruk med hänsyn till rekreations-, natur- och kulturvärden
används idag i olika omfattning av kommuner. Andelen skogsmark där
hyggesfritt skogsbruk bedrivs behöver öka och arbetet prioriteras där
förutsättningar för detta finns. Kommuner kan med fördel vara föregångare
och på detta sätt visa på alternativa brukningsformer.
Skogsvårdslagstiftningen uppmuntrar till ett mer varierat skogsbruk och det
finns relativt stora friheter för hur man får sköta skog. Men det finns
restriktioner, bland annat ska man inte avverka så mycket att man inte tar
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tillvara markens produktionsförmåga. Detta regleras i 5§ och 10§ i
Skogsvårdslagen. Se ”Bilaga 1 – Virkesförrådsdiagram”.
Länk till Skogsvårdslagen:
https://www.skogsstyrelsen.se/lag-och-tillsyn/skogsvardslagen/
Läs mer om hyggesfritt skogsbruk här:
https://www.skogsstyrelsen.se/bruka-skog/olika-satt-att-skota-dinskog/hyggesfritt-skogsbruk/

Förväntad effekt av åtgärden
Miljömässigt: Stor effekt på både kort och längre sikt. Hyggesfritt skogsbruk
kan ha stor betydelse för att bevara den biologiska mångfalden i skogen. Bland
annat gynnas skogslevande fåglar, mossor, hänglavar och marksvampar. Ett
mer stabilt ekosystem säkerställer även de ekosystemtjänster som skogen
levererar.
Andra positiva ekologiska effekter är att man genom att utnyttja den naturliga
återväxten i beståndet får en automatisk ståndortsanpassning av trädslagen
(rätt trädslag på rätt mark). Ett bevarat skogstäcke kan också vara ett sätt att
bevara och utveckla ett kulturlandskap.
Socialt: Åtgärden ökar möjligheten till rekreation genom ökad tillgänglighet då
hyggesfritt skogsbruk ger mindre radikala ingrepp i naturen som kan försvåra
möjligheten att gå i skogen under de första åren efter en avverkning. Detta är
särskilt betydelsefullt i tätortsnära skogar med många besökare. Hyggesfritt
skogsbruk gynnar marksvampar och bärris och därmed ett utnyttjande av
skogen för svamp- och bärplockning. Ett hyggesfritt skogsbruk kan vara en
fördel för de estetiska värdena då kalhyggen ofta uppfattas som oattraktiva av
allmänheten.
Ekonomiskt: Det pågår en ständig debatt om det hyggesfria skogsbrukets
ekonomi. Forskare är inte heller överens i denna fråga. Utgångspunkten i dessa
diskussioner är i de allra flesta fall att helt och hållet ersätta ett konventionellt
trakthyggesbruk (kalhyggesbruk) med ett hyggesfritt skogsbruk. Ett första
klargörande är att trakthyggesbruket i de flesta fall är mest lönsamt rent
virkesekonomiskt, men att man även kan få en intäkt från hyggesfria åtgärder.
Hyggesfritt skogsbruk innebär alltså inte per automatik en kostnad, men en
mindre intäkt jämfört med trakthyggesbruk. Om man har ett bredare
ekonomiskt synsätt så bör man som markägare väga in hur olika
nyttigheter/tjänster som skogen producerar värderas (fler värden än virke).
Om till exempel en grön boendemiljö har hög prioritet/högt värde så kan
kalhyggen innebära att man förlorar stora samhällsekonomiska värden.
Intäkten enbart från virket kan vara ganska liten i relation till en samlad
kommunbudget. Värdet på de ekosystemtjänster som stärks kan ofta antas vara
stort, både ur rekreations- och ekosystemperspektiv. På rätt plats och rätt
utfört så kan det hyggesfria skogsbrukets sammanlagda vinster vara avsevärt
större än trakthyggesbrukets. För att få en uppfattning om storleken bör en
kartläggning för varje område göras, exempelvis baserat på rapporterna
Hyggesfritt skogsbruk – Skogsstyrelsens definition (Skogsstyrelsen, 2021),
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Skogens ekosystemstjänster – status och påverkan (Skogsstyrelsen, 2017),
Ekosystemtjänster i svenska skogar (IVL, 2014) och Guide till värdering av
ekosystemtjänster (Naturvårdsverket, 2015).
Tidsplan
2022-programperioden ut
Kostnad och finansiering
Ryms inom ordinarie verksamhet.
Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål
Synergier med folkhälsomålen, friluftsmål, regional utveckling.
Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder
Finns koppling till Regional handlingsplan för grön infrastruktur – Västra
Götaland, BK1- Skydda och utveckla tätorters grönområden.
Klimatanpassning
Klimatförändringarna förväntas ge, och ger till viss del redan, en
ökad/intensivare nederbörd. Hyggesfritt skogsbruk är en alternativ
brukningsmetod som eventuellt kan minska erosionsrisken på känsliga marker
vid intensivare regn. Genom ett mer varierat skogsbruk kan skaderisken
minskas för kommande stormar.

UPPFÖLJNING
Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet
a) Skogsstyrelsen rapporterar årligen antal deltagare i olika aktiviteter
inom hyggesfritt skogsbruk:
G= över 300 deltagare för hela programperioden
H= 160–299 deltagare för hela programperioden
P= under 160 deltagare för hela programperioden
E= inga åtgärder har genomförts

Möjligheter ges även att mer detaljerat redovisa åtgärdsarbetet, såsom en
redovisning av vilka mål som har uppnåtts i form av antal rådgivningar, antal
demonstrationsobjekt och antal deltagare i informationsaktiviteter. Viktigt att
lyfta hur man nått olika målgrupper i redovisningen.
b) Kommunerna rapporterar årligen om de bedriver hyggesfritt skogsbruk
och i så fall på hur många hektar:
G= Kommunen bedriver hyggesfritt skogsbruk på flera områden
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H= Kommunen bedriver hyggesfritt skogsbruk på minst ett område eller har
påbörjat arbete för hyggesfritt skogsbruk
P= Kommunen har tagit beslut om att tillämpa hyggesfritt skogsbruk
E= Kommunen bedriver inget hyggesfritt skogsbruk
Möjligheter ges även att mer detaljerat redovisa åtgärdsarbetet.
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SO9. Samverka för att bevara jordbruksmark
Syftet med åtgärden är att säkerställa möjligheterna för regional
livsmedelsproduktion och andra ekosystemtjänster samt bevarad
kulturlandskapsbild genom att:
a) Driva ett nätverk i samverkan med intresserade kommuner för att ta
fram gemensamma riktlinjer för att tillämpa 3 kap 4 § miljöbalken för
att hushålla med jordbruksmark. Nätverket utbyter erfarenheter om att
hantera målkonflikter och prioriteringar för användning av
jordbruksmark på ett långsiktigt hållbart sätt.
b) Utredning enligt 3 kap 4 § miljöbalken finns med i kommunala
beslutsunderlag för översiktsplan, detaljplan och bygglov.

Huvudaktör för genomförandet
Länsstyrelsen (a)
Kommunerna (b)
Berörda aktörer för genomförandet
Kommunerna som deltar i nätverket (a)
Berörda miljökvalitetsmål
Ett rikt odlingslandskap
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv
Berörda globala mål
2. Ingen hunger
11. Hållbara städer och samhällen
15. Ekosystem och biologisk mångfald
Berörda regionala tilläggsmål

Bakgrund och nuläge
Jordbruksmark tas ur produktion och exploateras kontinuerligt, vilket till viss
del är oundvikligt. För att även i framtiden kunna producera livsmedel samt
andra ekosystemtjänster som är beroende av mark som sköts med bete eller
slåtter, behöver jordbruksmark värderas högre i den fysiska planeringen.
Bevarad jordbruksmark är även betydelsefull för kulturlandskapsbilden.
Det finns lagstöd i 3 kap 4 § miljöbalken för att skydda och prioritera det
nationella intresset jordbruksmark, det vill säga både åker och betesmark.
Länsstyrelsen kan ge synpunkter och vägledning, men kommunerna beslutar
själv om markanvändningen. Kommunerna måste förstå och tillämpa lagen
enligt tidigare domar och enligt lagens intentioner så som de beskrivs i
propositionerna till lagen. Det kan bland annat handla om att redan i
översiktsplaneringen visa en utredning enligt 3 kap 4 § miljöbalken i de fall
jordbruksmark föreslås tas i anspråk för byggnation. Där ska kommunen
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bedöma om jordbruksmarken är brukningsvärd. Kommunerna behöver
tydligare motivera varför den nya markanvändningen är ett väsentligt
samhällsintresse och därefter redovisa en fullständig lokaliseringsutredning
med flera alternativa markområden inom tillräckligt stort geografiskt område.
Det finns många domar från de senaste åren som ger vägledning i
tillämpningen av 3 kap 4 § miljöbalken.
Förväntad effekt av åtgärden
En högre värdering av jordbruksmark ökar möjligheterna att säkerställa
framtida livsmedelsförsörjning samt bibehålla en biologisk mångfald. Kunskap
och erfarenhetsutbyte kring svåra avvägningar ökar. Kommunerna kan lättare
fatta långsiktigt bra beslut och motivera dem.
Miljömässigt: Måttlig effekt på biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
Möjliggör ett framåtriktat och konstruktivt arbetssätt som bidrar till att nå
miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap med flera mål. Jordbruksmark har
potential att lagra in kol vilket kan vara ett viktigt bidrag i arbetet med att
minska mängden koldioxid i atmosfären.
Socialt: I stadsnära lägen har jordbruksmarken stort värde för odlingsintresse
och rekreation vilket ger många positiva effekter. Ett öppet brukat landskap
visar på ett positivt och pedagogiskt sätt både historia och framtid, hur mat
produceras och hur viktig balansen i ekosystemen är.
Ekonomiskt: Bevarande av jordbruksmark är avgörande för en ökad eller
bibehållen livsmedelsproduktion som är en viktig del i den svenska
livsmedelsstrategin.
Tidsplan
2022-programperioden ut
Kostnad och finansiering
<100 000 kr, delvis inom befintlig verksamhet.
Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål
Exempel på mål som berörs: folkhälsomålen, (rekreation) barnperspektivet,
(kunskap om matens ursprung och natur) friluftsmål, regional utveckling,
(landsbygdsföretagare och livsmedelsproduktion) transportpolitiska målen
(lokal mat och arbetstillfällen på orten) kulturmiljömålen.
En grundläggande problematik finns mellan exploatering av mark för vägar,
bostäder och näringsliv kontra bevarande av biologisk mångfald men också
rekreation och matproduktion. Både regional och lokal tillväxt gynnas av alla
dessa faktorer, men avvägningar och prioriteringar blir komplexa.
Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder
Kopplar till Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om: Fokusområde 2
Klimatsmart och hälsosam mat, satsning 2.2 Främja hållbart lantbruk.
Livsmedelsstrategin.
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Klimatanpassning
Det förändrade klimatet kommer att påverka matproduktionen genom
exempelvis torka och ökad nederbörd. Att behålla jordbruksmark för
livsmedelsproduktion är av stor betydelse för att kunna anpassa oss till
förändrade förutsättningar.

UPPFÖLJNING
Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet
a) Länsstyrelsen rapporterar årligen hur många kommuner som deltar i
nätverksträffar:
G= 40 – 49
H= 30 – 39
P= 1 – 29
E= Ej påbörjad
b) Kommuner rapporterar årligen huruvida utredning om jordbruksmark
finns med i beslutsunderlag för översiktsplan, detaljplan och bygglov,
där jordbruksmark berörs:
G= Utredning finns i översiktsplan och i alla övriga ärenden
H= Utredning finns i översiktsplan eller i alla övriga ärenden
P= Utredning finns i vissa fall
E= Utredning saknas
Möjligheter ges även att mer detaljerat redovisa åtgärdsarbetet.
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SO10. Främja ett miljöanpassat lantbruk
Genomföra miljörådgivning inom landsbygdsprogrammet till lantbruks och
trädgårdsföretag, i huvudsak inom projektet Greppa Näringen. Fokus är
exempelvis markbördighet, energi- och klimatfrågor, klimatanpassning,
växtnäringsutnyttjande, biologisk mångfald och hållbart användande av
växtskyddsmedel.
Huvudaktör för genomförandet
Länsstyrelsen
Berörda aktörer för genomförandet
Upphandlade rådgivningsaktörer
Lantbrukare
Trädgårdsföretag
Jordbruksverket
LRF med flera via styrgruppen för Greppa Näringen
Ideella organisationer
Berörda miljökvalitetsmål
Minskad klimatpåverkan
Giftfri miljö
Ingen övergödning
Ett rikt odlingslandskap
Levande sjöar och vattendrag
Hav i balans samt en levande kust och skärgård
Berörda globala mål
2. Ingen hunger
3. Hälsa och välbefinnande
6. Rent vatten och sanitet
12. Hållbar konsumtion och produktion
13. Bekämpa klimatförändringarna
14. Hav och marina resurser
15. Ekosystem och biologisk mångfald
Berörda regionala tilläggsmål
Ingen övergödning
2. Minskade utsläpp av ammoniak
3. Minskad transport av näringsämnen i vattendrag
Ett rikt växt- och djurliv
3. God miljö för pollinerare
Giftfri miljö
1. Minskad förekomst av växtskyddsmedel i ytvatten
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Bakgrund och nuläge
I många år har kostnadsfri miljörådgivning erbjudits lantbrukare som har mer
än 50 hektar åker eller mer än 25 djurenheter (motsvarande cirka 20 vuxna nöt
och 10 ungdjur). Arbetet med Greppa Näringen är ett nationellt prioriterat
projekt som drivs i samarbete mellan Jordbruksverket, LRF, länsstyrelserna
samt ett stort antal företag i lantbruksbranschen. Syftet är att minska
lantbrukets negativa miljöpåverkan på frivillig väg och med en praktisk och
ekonomisk förankring. Arbetet bedrivs inom växtnäring, växtskydd samt energi
och klimat. Även rådgivning om biologisk mångfald till gårdar i slättbygd samt
miljörådgivning till hästföretagare erbjuds. Både rådgivning,
grupprådgivningar och kurser genomförs, främst av upphandlade aktörer men
även av Länsstyrelsen. Rådgivningen genomförs i vissa definierade moduler
utifrån en rådgivningsplan som omfattar tre till fem rådgivningar under tre till
fem år.
Lantbruk som företeelse påverkar miljön vi lever i. Samtidigt krävs ett
livskraftigt företagande på landsbygden för många natur- och kulturvärden.
Påverkan regleras med lagar, men en helt godkänd och laglig insats kan få en
negativ effekt vid fel tillfälle. Ofta är förhållningssätt och rätt åtgärd vid rätt
tillfälle viktigare och kan inte lagstiftas. Det berör både växtnäringsläckage,
rester av växtskyddsmedel och biologisk mångfald.
Förväntad effekt av åtgärden
Miljömässigt: Arbete med att effektivisera hantering av växtnäring och
växtskydd bedöms ha måttlig till stor effekt och är nödvändigt för att öka och
utveckla miljöhänsyn.
Socialt: Nya kunskaper och återkoppling på de insatser man har genomfört ökar
intresset för att bedriva ett effektivt företag med hög miljöhänsyn. Möten och
aktiviteter spelar en stor social roll såväl som positiv miljöhänsyn, skydd av
naturvärden och utveckling av kulturvärden.
Ekonomiskt: Miljöanpassning i lantbruksföretag handlar nästan alltid om att
öka effektivitet och lönsamhet, på kort eller lång sikt. Framförhållning och
information förbättrar förutsättningarna för ekonomisk hållbarhet. Även
ekosystemtjänster relaterade till biologisk mångfald bör stödjas av åtgärden,
vilket i exempelvis fallet med pollinerare kan leda till högre produktion av
odlade grödor.
Tidsplan
2022-programperioden ut
Kostnad och finansiering
Länsstyrelsen söker projektfinansiering från landsbygdsprogrammet.
Finansiering finns till 2023. Nytt landsbygdsprogram kommer från 2023.
Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål
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Rådgivning inom Greppa Näringen bidrar till att Sverige uppfyller
Nitratdirektivet. Greppa Näringen spelar en viktig roll även för
livsmedelsstrategin. Mål för produktion kan ibland ställas mot biologisk
mångfald och kulturvärden. Det behövs en förståelse för komplexa frågor och
sammanvägningar.
Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder
Vattenmyndighetens åtgärdsprogram, Klimat 2030 – satsningen Hållbart
lantbruk
Klimatanpassning
Flera delar av Greppa Näringens verksamhet syftar till att hitta klimatsmarta
lösningar, till exempel för djurhållning. I det ligger också att anpassa
produktionen till förändrat klimat, nya skadegörare, förändrade
markförhållanden och ändrade nederbördsmönster.

UPPFÖLJNING
Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet
Länsstyrelsen rapporterar årligen antalet rådgivningar⃰ inom Greppa näringen:
G = 1501–1800 rådgivningar genomförda
H = 900 – 1500 rådgivningar genomförda
P = 1 – 899 rådgivningar genomförda
E = Inte påbörjad
⃰ avser både Länsstyrelsens egna och upphandlade rådgivningar
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SO11. Främja natur- och kulturvärden i odlingslandskapet
Genomföra Länsstyrelsens uppdrag inom landsbygdsprogrammet med
rådgivning till olika landsbygdsaktörer för att stärka biologisk mångfald,
kulturvärden och naturvårdande åtgärder i odlingslandskapet. Rådgivning,
kursverksamhet, inventeringar och andra projekt ingår.
Huvudaktör för genomförandet
Länsstyrelsen
Berörda aktörer för genomförandet
Upphandlade aktörer
Lantbrukare
Markägare
Ideella organisationer
Västra Götalandsregionen
Berörda miljökvalitetsmål
Myllrande våtmarker
Ett rikt odlingslandskap
Ett rikt växt- och djurliv
Levande sjöar och vattendrag
Berörda globala mål
6. Rent vatten och sanitet
11. Hållbara städer och samhällen
13. Begränsa klimatförändringarna
15. Ekosystem och biologisk mångfald
Berörda regionala tilläggsmål
Ett rikt odlingslandskap
1. Bevarande och skötsel av ängs- och betesmarker
2. Bevarande och skötsel av särskilt skyddsvärda naturtyper
Ett rikt växt- och djurliv
1. Ökat antal arter i vardagslandskapet
2. God miljö för pollinerare
Myllrande våtmarker
3. Förbättrad hävd av våtmarkstyper med hög biologisk mångfald
Bakgrund och nuläge
Förlusten av biologisk mångfald är ett av våra allvarligaste miljöproblem. I
Sverige är många artrika miljöer beroende av skötsel som bete eller slåtter vid
rätt tidpunkt. För att nå miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap är det
därför av största vikt att dessa marker inte bara sköts kontinuerligt utan också
på rätt sätt. Lantbruksföretagare med kunskap om skötselåtgärders effekt på
biologisk mångfald är viktiga.
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Inom landsbygdsprogrammet finns idag förutom arealbaserade
miljöersättningar också åtgärder för kompetensutveckling och samverkan.
Länsstyrelsen ansvarar för flera projekt som bidrar till att främja natur- och
kulturmiljövärden i odlingslandskapet. Projekt kan drivas i samverkan med
andra aktörer och med andra medel, t.ex. Västra Götalandsregionen och SLU
Skara. Rådgivning och kurser drivs med målet att kombinera kunskap om höga
naturvärden med den skötsel som krävs för att behålla eller utveckla
naturvärdena. Det finns möjlighet att rikta sig till särskilda miljöer,
kulturvärden eller olika grupper av företagare. Det finns också inventeringar
och GIS-analyser som utgör ett underlag för åtgärden.
Det är viktigt att öka andra aktörers kännedom om aktiviteter och möjligheter
inom projekten. Genom att åtgärden samordnas med inventeringar av ängsoch betesmarker samt andra forum och projekt som syftar till att stärka
biologisk mångfald och kulturvärden får vi synergieffekter och fler nås.
Förväntad effekt av åtgärden
Miljömässigt: Måttlig effekt, lokalt stor. Med kunskap om vilka åtgärder som
behövs kan verksamhetsutövare göra rätt insats för exempelvis lokal flora eller
kulturspår som fornlämningar och stenmurar men även för kultur- och
odlingslandskapet som helhet. Det behövs kunskap om betesdrift och
djurhållning som ofta är en förutsättning för att hävda marker. Exempelvis kan
begränsningar i tillskottsutfodring på vissa marker behövas, medan hårt
betestryck vid fel tid på säsongen kan skada fornlämningar och minska antalet
arter. Det finns stor potential att ställa om mindre produktiv åkermark till
ängsvallar där skötselåtgärderna ökar den biologiska mångfalden på sikt. Även
skötselåtgärder längs fältkanter kan förbättra den gröna infrastrukturen i
landskapet.
Socialt: Måttlig effekt, lokalt stor. Möten med rådgivare och andra företagare
med liknande problem gör stor skillnad. Att se möjligheter att förvalta och
utveckla markens värde ger bättre beslutsunderlag i företagandet. Mervärden i
landskapsbilden och grannars uppskattning kan vara viktiga delar som stärker
enskilda företag och intresseföreningar.
Ekonomiskt: Måttlig effekt, lokalt stor. Betesmark ger foder för växtätare,
möjliggör biologisk mångfald och synliggör kulturvärden. Kan företagaren
utnyttja betesmarkerna i produktionen på ett bra sätt är det en viktig resurs.
För det krävs erfarenhet och kunskap som åtgärden kan erbjuda. Då kan
åkermark användas till annan livsmedelsproduktion, till exempel spannmål
och grönsaker med en bättre totalekonomi som resultat. Dessutom finns
miljöersättningar för skötsel av naturbetesmark som kan bidra till en
ekonomisk stabilitet. Flera verksamheter kan dra nytta av främjade natur- och
kulturvärden, till exempel besöksnäring och det kan bidra till bredare ekonomi
på landsbygden. Den specifika värderingen av åtgärden behöver göras lokalt
med fokus på den enskilda gårdens värden och förmågor. Givet att åtgärden är
framgångsrik bör också samhällsekonomiska värden uppstå till följd av stärkt
biologisk mångfald, bevarade kulturvärden och ökade rekreationsmöjligheter.
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Tidsplan
2022-programperioden ut
Kostnad och finansiering
Länsstyrelsen söker projektfinansiering från landsbygdsprogrammet.
Finansiering finns till 2023. Nytt landsbygdsprogram kommer från 2023.
Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål
Synergier med folkhälsomålen, friluftsmål, regional utveckling och
kulturmiljömålen finns.
Målkonflikter kan finnas mellan natur/kulturvård och
produktion/exploatering. Det är mycket viktigt att balansera betydelsefulla
intressen som står emot varandra, och ta med kunskap om biologiska värden,
spridningskorridorer med mera i beslutsunderlaget. Med god planering ökar
möjligheten att värdefulla marker bevaras eller sköts på lämpligt sätt i
lantbruksverksamheten.
Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder
Regional handlingsplan för grön infrastruktur – Västra Götaland,
Åtgärdsprogram för hotade arter, Regional handlingsplan för
landsbygdsprogrammet.
Klimatanpassning
I ett förändrat klimat ändras artsammansättningen i betesmarkerna samtidigt
som driften behöver anpassas efter ändrade möjligheter att ha djur ute och
annat. Kunskap och erfarenhetsutbyte behövs för att lösa nya problem. I
inventeringar och uppföljningar ser vi hur skötselmetoder fungerar och hur
landskapet förändras.

UPPFÖLJNING
Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet
Länsstyrelsen följer årligen upp antal rådgivningar och aktiviteter⃰
G = 401 - 800 rådgivningar
H = 201 - 400 rådgivningar
P = 1 - 200 rådgivningar
E = Inga aktiviteter finns redovisade
⃰ inkluderar egna och upphandlade
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SO12. Använda framtagna dialogverktyg om markanvändning
Sprida och tillämpa processinriktade arbetsverktyg för att arbeta med
markanvändning med fokus på helhetsperspektiv, biologisk mångfald, grön
infrastruktur och kulturmiljövärden.
a) Använda naturbruksplaner som verktyg för naturbruksdialog
b) Använda samverkansmodell från BIOGOV för att stärka biologisk mångfald
och grön infrastruktur i landskap
Huvudaktör för genomförandet
Länsstyrelsen
Berörda aktörer i genomförandet
Kommunerna
Skogsstyrelsen
SLU
LRF
Markägare
Ideella organisationer
Universitet/högskolor
Berörda miljökvalitetsmål
Ett rikt odlingslandskap
Levande skogar
Ett rikt växt- och djurliv
Myllrande våtmarker
Berörda globala mål
15. Ekosystem och biologisk mångfald
Berörda regionala tilläggsmål
Ett rikt odlingslandskap
1. Bevarande och skötsel av ängs- och betesmarker
2. Bevarande och skötsel av särskilt skyddsvärda naturtyper
Ett rikt växt- och djurliv
1. Ökat antal arter i vardagslandskapet
Myllrande våtmarker
1. Hållbar markanvändning vid våtmarker
Levande skogar
1. Förstärkt biologisk mångfald
Bakgrund och nuläge
Förlusten av biologisk mångfald är ett problem där mycket behöver göras bara
för att vända trenden. Att vända trenden är helt avgörande för att nå flera
miljökvalitetsmål såväl som ett hållbart samhälle. Det finns insatser och
finansiering (om än inte tillräcklig) för områdesskydd, arbete med hotade arter
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och skötselersättningar. Det finns också ett allmänt intresse och engagemang.
Vi ser att det saknas en helhetsbild som skulle öka effektiviteten och effekten
av de olika insatser som finns. Det är viktig med uppdaterat
kulturmiljöunderlag för hela landskapet, som del i att skapa helhetsbilden. Vi
ser också att vi behöver hitta arbetssätt för att underlätta konstruktiva samtal
mellan olika aktörer, som underlättar att sprida kunskap och ta tillvara
intresse samt att hitta ”rätt” finansiering för åtgärder som samtalen mynnar ut
i. För detta behövs konkreta verktyg. Det finns flera olika verktyg för att jobba
på landskapsnivå, två av dessa är:
A. Naturbruksplan – verktyg för Naturbruksdialog
B. Samverkan i landskap för att stärka biologisk mångfald och grön
infrastruktur enligt modell utvecklad i projekt BIOGOV
Flera aktörer och större markområden kan få en utveckling/handlingsplan
utifrån natur- och kulturvärden, samarbete och företagande. Modellerna tar
tillvara deltagarnas intresse och omfattar vid behov all markanvändning och
alla former av samarbete som behövs för att nå gemensamma mål.
Förväntad effekt av åtgärden
Miljömässigt: Förbättrad markanvändning och bättre helhetssyn på så stor
areal som möjligt kan gynna biologisk mångfald. Genom att gemensamt
genomföra bra insatser på rätt platser i landskapet kan förståelsen och
acceptansen för naturvård i lokalsamhället öka. Insatsen förväntas få måttlig
effekt regionalt, men stor effekt lokalt. Åtgärder som genomförs i samverkan
tenderar att fungera mer långsiktigt och många värden i landskapet är
beroende av långsiktighet.
Socialt: Insatsen förväntas stärka den sociala hållbarheten genom olika
gruppers medverkan och delaktighet, samt tillit och transparens till processen.
Processen måste i sig vara socialt värdefull för att fungera. Det skapar lokala
nätverk där personer kan hjälpa varandra och strukturerat hantera
meningsskiljaktigheter. Även jämlikhetsaspekter ingår då de är avgörande för
att grupper och samarbeten ska fungera. Insatsen förväntas få måttlig effekt
regionalt, men stor effekt lokalt.
Ekonomiskt: Produktionsförutsättningar är ofta en begränsande faktor på
landsbygden. Verktygen underlättar dialog om alternativa sätt att bruka
marken och därigenom möjliggöra alternativa intäktskällor, exempelvis från
naturvårdsinriktad livsmedelsproduktion, friluftsliv och turism. Vilket kan ge
bättre förutsättningar för ekonomisk hållbarhet. Insatsen förväntas få måttlig
effekt regionalt, men stor effekt lokalt.
Tidsplan
2022-programperioden ut
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Kostnad och finansiering
Åtgärderna ryms inte inom ordinarie verksamhet. Särskilda projektmedel har
erhållits fram till halvårsskiftet 2022 för modell A inom projektet Skötsel av
ängs- och betesmark och fram till maj 2022 inom projektet Interreg Europe
projektet BIOGOV för modell B. Den fortsatta tillämpningen av dialogverktygen
behöver annan finansiering. Ett grundläggande problem är att medel för att
genomföra åtgärder i de olika samverkansgrupperna ofta saknas eller är
otillräckliga. För det behövs också finansiering för att få effekt i landskapet.
Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål
Synergier med folkhälsomålen, friluftsmål, regional utveckling,
kulturmiljömålen.
Målkonflikter finns mellan dessa mål. Förhoppningen med dialogverktygen är
att minska målkonflikterna (identifiera synergier mellan olika intressen) och
öka möjligheten till lösningar som bidrar till att nå miljökvalitetsmålen.
Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder
Kopplingar till Åtgärdsprogram för hotade arter och Regional handlingsplan för
grön infrastruktur – Västra Götaland.
Klimatanpassning
I ett förändrat klimat kan det finnas ett ökat behov av regional och lokal
livsmedelsproduktion. Vi ser också ett behov av att öka produktionen på rätt
sätt för att behålla och utveckla biologisk mångfald. Där blir verktyg och
processer för att hitta nya lösningar och samarbeten väldigt viktiga. Inom
projektet Kulturarv och klimatförändringar finns kunskap om hur medveten
markanvändningsstrategi och åtgärder som görs i landskapet kan minimera
risker orsakade av klimatförändringar även för skydd av viktiga kulturvärden.

UPPFÖLJNING
Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet
a) Naturbruksplan – verktyg för naturbruksdialog. Länsstyrelsen rapporterar
årligen:
G= Dialogverktyget Naturbruksplan är ett etablerat verktyg, såväl
regionalt som nationellt. Erfarenheter dokumenterade i form av
metodhandledning och utbildningspaket. Minst 5 000 hektar planlagd
totalt.
H= Dialogverktyget Naturbruksplan används av flera regionala aktörer.
Minst 2 500 hektar planlagd totalt.
P= Dialogverktyget Naturbruksplan testad i samverkan med
pilotgrupper. Minst 1 000 hektar planlagd totalt.
E= Åtgärden ej påbörjad.
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b) Samverkan i landskap för att stärka biologisk mångfald och grön
infrastruktur enligt modell utvecklas i projekt BIOGOV. Länsstyrelsen
rapporterar i vilken mån samverkansmodellen tillämpats regionalt:
G= Samverkansmodellen används av 2 eller fler regionala aktörer
H=Samverkansmodellen har spridits till Naturvårdsverket för vidare
implementering nationellt
P= Samverkansmodellen utvecklas i samverkan med 1 pilotgrupp
E= Åtgärden är ej påbörjad
Länsstyrelsen bedömer effekten av åtgärden dels genom att följa arealen
betesmark i miljömålsbedömningarna som tidigare, dels utifrån information
om var dialogverktyget används geografiskt. Då processen skapar mycket
information och varje grupp har en egen uppföljning med planerade och
genomförda åtgärder och förändringar kan mer uppföljning inhämtas. För
detta måste processledande aktör ansvara oavsett om det är Länsstyrelsen
eller någon annan.
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SO13. Ökad mängd svenskt naturbeteskött i offentliga inköp
Öka mängden naturbeteskött i offentliga inköp för att gynna naturbetesmarker.
Huvudaktör för genomförandet
Kommunerna, Västra Götalandsregionen
Berörda aktörer för genomförandet
Berörda miljökvalitetsmål
Ett rikt odlingslandskap
Ett rikt växt- och djurliv
Berörda globala mål

12. Hållbar konsumtion och produktion
15. Ekosystem och biologisk mångfald
Berörda regionala tilläggsmål
Ett rikt odlingslandskap. 1. Bevarande och skötsel av ängs- och betesmarker. 2.
Bevarande och skötsel av särskilt skyddsvärda naturtyper.
Ett rikt växt- och djurliv. 1. Ökat antal arter i vardagslandskapet

Bakgrund och nuläge
Många arter påverkas negativt av igenväxning av tidigare öppna marker och hotade
arter i odlingslandskapet visar en negativ trend. Ökad areal naturbetesmarker
behövs för att nå miljömålen Ett rikt odlingslandskap samt Ett rikt växt- och
djurliv. Det naturbeteskött som produceras i Sverige ger mat och biologisk
mångfald på samma gång. En större andel svensk produktion på naturbetesmark
bidrar till flera miljömål. Det behövs en större medvetenhet kring hur våra matval
påverkar odlingslandskapet. Att utbilda kostchefer i vikten av att upphandla
närproducerat naturbeteskött för att nå övergripande samhällsmål kan vara ett sätt
att förankra åtgärden. Andra sätt kan vara att köpa hela djur för att underlätta för
små producenter att delta i upphandlingar och ställa krav om gårdsbesök i
upphandling.
Vad som avses med naturbeteskött definieras i hållbarhetskriterierna på
upphandlingsmyndigheten:
Hållbarhetskrav för Naturbeteskött - Betesdrift på naturbetesmark - nötkött |
Upphandlingsmyndigheten
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Förväntad effekt av åtgärden
Miljömässigt: Ökad areal naturbetesmarker bedöms ha en god effekt på biologisk
mångfald. Naturbetesmarker har ofta höga naturvärden och är en naturtyp som har
minskat sett i ett längre perspektiv.
Socialt: Åtgärden kan stötta mindre producenter och på så vis bidra även till social
hållbarhet. Att markerna hålls öppna genom bete är en viktig del av ett
kulturlandskap som många finner tilltalande.
Ekonomiskt: Ökad mängd lokalproducerat naturbeteskött i livsmedelsavtal berikar
näringslivet i länet och kan leda till att fler lokala producenter ser möjligheterna
att bli leverantörer till offentlig sektor. Om fler djur släpps på naturbetesmarker så
kan ytor frigöras för odling på åkermark.

Tidsplan
2022-programperioden ut
Kostnad och finansiering
Kostnaderna finansieras inom ordinarie verksamhet.
Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål
Om åtgärden kan leda till ökade inköp av lokalt producerat naturbeteskött bidrar
till det till måluppfyllelsen länets livsmedelsstrategi.
Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder
BK5 – Främja ekologisk livsmedelskonsumtion, Åtgärdsprogram för hotade arter,
Regional handlingsplan för grön infrastruktur – Västra Götaland.
Klimatanpassning
Att hålla naturbetesmarker öppna med betande djur förhindrar igenväxning av sly
och buskar och kan därmed minska brandrisken i markerna.

UPPFÖLJNING
Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet

Aktörerna rapporterar årligen:
Hur många kilo svenskt producerat naturbeteskött som har köpts in under året.
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Länsstyrelsen sammanställer årligen:
Trend för mängden inköpt svenskt naturbeteskött.
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SO14. Främja ekologisk produktion
Genomföra Länsstyrelsens uppdrag inom landsbygdsprogrammet med
rådgivning och kurser till lantbruks- och trädgårdsföretag. Syftet är att öka
arealen ekologiskt certifierad åkermark, antalet ekologiska företag och
vidareutveckla befintliga ekologiska producenter.
Huvudaktör för genomförandet
Länsstyrelsen
Berörda aktörer för genomförandet
Lantbrukare
Trädgårdsföretag
Upphandlade rådgivningsaktörer
LRF
Ekologiska lantbrukarna
Västra Götalandsregionen
Jordbruksverket
Berörda miljökvalitetsmål
Giftfri miljö
Ett rikt odlingslandskap
Ett rikt växt- och djurliv
Levande sjöar och vattendrag
Berörda globala mål
2. Ingen hunger
3. Hälsa och välbefinnande
6. Rent vatten och sanitet
12. Hållbar konsumtion och produktion
15. Ekosystem och biologisk mångfald

Berörda regionala tilläggsmål
Ett rikt odlingslandskap
3. Ökad andel ekologisk produktion
Giftfri miljö
3. Ökad ekologisk andel konsumtion i den offentliga sektorn
Ett rikt växt- och djurliv
1. Ökat antal arter i vardagslandskapet
3. God miljö för pollinerare

Bakgrund och nuläge
Marknaden för ekologiska livsmedel har stagnerat. Främst inom
dagligvaruhandeln, som i stället har valt att fokusera mer på lokalt och
svenskt. Ökade insatser behövs för att lyfta fram mervärden med ekologiska
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livsmedel och ekologisk produktion. Detta kommer att göra inom regeringens
särskilda åtgärdsprogram för ekologisk produktion och konsumtion.
Vi har ett landsbygdsprogram som betalar ut ersättning för både omläggning
och ekologisk produktion. Detta ger förutsättningar för lönsamhet och
konkurrenskraft för dessa företag, vilket är en grundläggande förutsättning för
att nå målet Ett rikt odlingslandskap. Det finns dessutom pengar inom
landsbygdsprogrammet för kompetensutveckling och omläggningsrådgivning
där Länsstyrelsen är ansvarig för att upphandla och driva verksamheten. Den
här åtgärden är en sammanställning över den verksamheten. Dessutom har vi i
samarbete med Västra Götalandsregionen möjlighet att arbeta med
branschorganisationen Ekologiska Lantbrukarna och LRF för att titta på
marknadsanalyser och proaktivt arbeta för större volymer ekologisk spannmål
och nötkött.
Förutom ökad biologisk mångfald, framför allt i slättbygd, och ökad
konkurrenskraft på EU:s fria marknad, minskar växtskyddsanvändningen om
mer mark odlas ekologiskt. Det skonar miljön och minskar risken för resthalter
i livsmedel samt minskar risken för sprutföraren att exponeras för skadliga
ämnen. Studier har visat att det i medeltal finns 30 procent fler arter av
växter, insekter och andra djur i fält med ekologisk odling jämfört med
konventionell odling även om variationen i studierna är stora.
Förväntad effekt av åtgärden
Miljömässigt: Odling utan växtskyddsmedel och mineralgödselmedel minskar
halterna av växtskyddsmedel i våra ytvatten och ökar mångfalden och
mängden av pollinerare och andra nyttoinsekter. En mer varierad växtföljd ger
större variation i odlingslandskapet. Mycket av odlingstekniken som tagits
fram av ekologiska producenter går att utnyttja i konventionell produktion
vilket ger en mindre negativ miljöpåverkan även hos dessa företag. Insatser för
att fler ska producera ekologisk mat ger ökad biologisk mångfald och minskar
miljöpåverkan, och bidrar till att nå Ett rikt odlingslandskap.
Socialt: En förbättrad arbetsmiljö ger en större social trygghet. Även en bättre
lönsamhet ger en större trygghet och ofta möjlighet att anställa andra
personer. Vi ser en något större andel kvinnliga företagare inom eko jämfört
med konventionell produktion, särskilt inom trädgårdssektorn. Ett stöd i form
av kurser och rådgivning ger många sociala fördelar såsom nätverk och
återkoppling. Det ger en direktkontakt med en rådgivare och är ofta en bra
plattform för samarbeten mellan olika företag. Det är en betydande faktor i en
bransch med övervägande ensamföretagare. Som effekt av en ökad ekologisk
odling kan effekten på folkhälsan vara positiv.
Ekonomiskt: Kunskap och erfarenhetsutbyte inom rådgivningsverksamheten är
en förutsättning för att företagaren ska kunna göra rätt prioriteringar och
därmed även få en ekonomisk hållbarhet.
Tidsplan
2022-programperioden ut
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Kostnad och finansiering
Finansiering är klar via jordbrukspolitiken för att göra betydande insatser.
Regional tilldelning från jordbrukspolitiken fram till 2023 är över 11 miljoner
kr.
Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål
Exempel på mål som berörs: folkhälsomålen, jämställdhets- och jämlikhetsmål,
regional utveckling.
Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder
Kopplar till åtgärd BK5 Främja ekologisk livsmedelskonsumtion samt till
Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om: Fokusområde 2 Klimatsmart och
hälsosam mat och satsningen 2.2 Främja hållbart lantbruk.
Klimatanpassning
I ett förändrat klimat behöver vi utveckla produktionsmetoder. Vi kan också
förvänta oss fler och nya skadegörare och ogräs. Därför behövs mer kunskap
kring det. Vi har färre insatsmedel att lita till med en ökad befolkning och
större områden med kraftig torka, därför behövs utveckling av ekologiska
metoder och mer kretsloppsbaserad produktion.

UPPFÖLJNING
Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet
Länsstyrelsen rapporterar årligen:
G= Mark som är certifierad eller anmäld till omställning har ökat till ca
138 000 hektar eller 30 %
H= Mark som är certifierad eller anmäld till omställning har ökat till ca
106 300 hektar
P= Mark som är certifierad eller anmäld till omställning har ökat till ca
100 000 hektar
E= Det finns ingen ny mark anmäld till omställning.
För att nå målet om 30 % ekologisk åkermark år 2030 behöver arealen årligen
öka med ca 2 100 hektar (2021 till 2030). Det innebär ca 25 omlagda gårdar
varje år.
Möjligheter ges även att mer detaljerat redovisa åtgärdsarbetet såsom
genomförda kurser och rådgivningsinsatser i antal och antal deltagare samt
hur väl man har nått ut till olika målgrupper. Även arealen
miljöersättningsåtagande kan redovisas.
Länsstyrelsen bedömer effekten av åtgärden genom tilläggsmålet Ökad andel
ekologisk produktion, och den årliga bedömningen av miljömålen.
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SO15. Bevara och planera för skyddsvärda träd
Bevara skyddsvärda träd samt säkra ersättningsträd, i första hand i
värdetrakter för skyddsvärda träd, men även i hela landskapet och i den
bebyggda miljön genom att:
a) genomföra kurser i skötsel av skyddsvärda träd
b) frihugga skyddsvärda träd samt ersättningsträd.
Huvudaktör för genomförandet
Länsstyrelsen (a-b)
Kommunerna (b)
Berörda aktörer för genomförandet
Svenska kyrkan (b)
Skogsstyrelsen (b)
Markägare (b)
Berörda miljökvalitetsmål
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv
Berörda globala mål
11. Hållbara städer och samhällen
13. Bekämpa klimatförändringarna
15. Ekosystem och biologisk mångfald
Berörda regionala tilläggsmål
Ett rikt växt- och djurliv
1. Ökat antal arter i vardagslandskapet
3. Ökad kunskap om skyddsvärda träd
Bakgrund och nuläge
Skyddsvärda träd är gamla och grova träd med hundratals arter som lever i
eller på träden. De är därmed mycket viktiga för den biologiska mångfalden.
För att skydda träden måste man veta var de finns och hur de ska skötas.
Ett omfattande arbete med att inventera skyddsvärda träd samt informera
markägare om dessa har gjorts i länet. Flera kommuner genomför
inventeringar på lokal nivå. Efter genomförda inventeringar behöver fokus
läggas på insatser i form av frihuggning av såväl redan skyddsvärda träd som
ersättningsträd. Projekt inom Naturvårdsverkets lokala naturvårdssatsning
(LONA) med syfte att friställa skyddsvärda träd samt skapa ersättningsträd har
beviljats.
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Särskild hänsyn ska tas till det kulturlandskap som de aktuella träden är en del
av, till exempel anlagda miljöer och högreståndsmiljöer. I kulturhistoriskt
viktiga miljöer ska ersättningsträd placeras historiskt korrekt.
Förväntad effekt av åtgärden
Miljömässigt: Förväntad effekt på regionala miljömål bedöms som betydande.
Skyddsvärda träd har stor positiv inverkan på biologisk mångfald då de utgör
livsmiljö och spridningskorridorer för ett stort antal arter. Då träd är
långlivade kan åtgärder som genomförs nu ha effekter under en lång
tidsperiod.
Socialt: Träd har viktiga estetiska och kulturhistoriska värden. Träd i
stadsmiljö bidrar till fysisk och psykisk hälsa och parker med träd bidrar till
rekreation, friluftsliv och frihet och rörlighet för barn.
Ekonomiskt: Träd bidrar till många ekosystemtjänster med betydande
ekonomiskt värde. De ger skugga varma sommardagar och dämpar vinden när
det blåser. De renar luften genom att fånga upp partiklar, minskar risken för
översvämningar och kan ge upphov till platser för rekreation. Brittiska studier
visar exempelvis att de som bor mer än en kilometer från ett grönområde i
signifikant högre utsträckning riskerar att dö i förtid. Ofta är det relevant att
tänka i termer av ersättningskostnader och skulle de tjänster som träd
producerar ersättas på konstgjord väg kan vi anta att kostnaderna skulle bli
betydande.
Städernas träd viktiga för miljö och ekonomi
Tidsplan
2022 – programperioden ut
Kostnad och finansiering
Kurser <100 000 kr
Kostnad för frihuggning är beroende av omfattning.
Kurser erbjuds via åtgärdsprogram för hotade arter. Frihuggning kan
genomföras som projekt med LONA-medel samt inom löpande förvaltning av
skyddade områden.
Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål
Synergier med Friluftsmål och Kulturmiljömålen
Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder
Kopplar till Regional handlingsplan för grön infrastruktur – Västra Götaland,
Åtgärdsprogram för hotade arter samt BK1 Skydda och utveckla tätorters
grönområden.
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Klimatanpassning
Träd bidrar till minskad växthuseffekt då de lagrar koldioxid. De bidrar även
till att dämpa effekterna av klimatförändringar, till exempel minskar de risken
för översvämningar, förhindrar skred samt skänker skugga.

UPPFÖLJNING
Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet
Medaktör ges möjlighet att rapportera genomförda insatser.
a) Länsstyrelsen rapporterar årligen antal genomförda kurser om skyddsvärda
träd:
G = kurser har genomförts.
H = kurser är inbokade men ej genomförda.
P = kurser är inplanerade men ingen inbjudan har gjorts.
E = inga kurser är inplanerade.
b) Kommunerna rapporterar årligen antal skyddsvärda träd samt
ersättningsträd som frihuggits.
Det är i dagsläget svårt att sätta konkreta mål för hur många träd som behöver
frihuggas.
Möjligheter ges även att mer detaljerat redovisa åtgärdsarbetet.
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SO16. Använda GIS-baserade naturvårdsdatabaser och
naturvårdsplaner i fysisk planering
Öka hänsynen till naturvärden i den fysiska planeringen genom att:
a) använda aktuella GIS-baserade naturvårdsdatabaser
b) ta fram och inarbeta aktuella naturvårdsplaner i fysisk planering.
Huvudaktör för genomförandet
Kommunerna
Berörd aktör för genomförandet

Berörda miljökvalitetsmål
Myllrande våtmarker
Levande sjöar och vattendrag
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv
Berörda globala mål

6. Rent vatten och sanitet
11. Hållbara städer och samhällen
13. Bekämpa klimatförändringarna
14. Hav och marina resurser
15. Ekosystem och biologisk mångfald
Berörda regionala tilläggsmål
Ett rikt växt- och djurliv
1. Ökat antal arter i vardagslandskapet
Myllrande våtmarker
1. Hållbar markanvändning vid våtmarker
God bebyggd miljö
4. Synliggjorda ekosystemtjänster i den fysiska planeringen
5. Bevarad tätortsnära skog och brukningsvärd jordbruksmark
Bakgrund och nuläge
En majoritet av länets kommuner har naturvårdsplaner och GIS-baserade
naturvårdsdatabaser som i olika stor utsträckning används i den fysiska
planeringen. Vikten av aktuella naturvårdsplaner samt naturvårdsdatabaser
och att dessa aktivt används som underlag i den fysiska planeringen, har lyfts
på träffar med kommunala miljöstrateger. De ser detta som en mycket viktig
åtgärd i arbetet med att uppnå miljömålen.

108

304

Ett antal kommuner har tagit fram, eller uppdaterat, naturvårdsplaner med
medel från Naturvårdsverkets lokala naturvårdssatsning, LONA. En
naturvårdsplan bör exempelvis innehålla uppgifter om skyddade områden,
skyddsvärda områden (våtmarker, rikkärr, strandängar, betesmarker),
biologisk mångfald, ekosystemtjänster samt grön infrastruktur. Databaserna
bör med fördel vara publika.
Naturvårdsplaner och GIS-baserade naturvårdsdatabaser är viktiga underlag
för att kunna jobba effektivt med grön infrastruktur.
Förväntad effekt av åtgärden
Miljömässigt: Användandet av aktuell naturvårdsplan samt
naturvårdsdatabaser i den fysiska planeringen har stor effekt på uppfyllandet
av flera regionala miljömål.
Socialt: Åtgärden kan säkra tillgången till exempelvis tätortsnära natur samt
områden viktiga för friluftsliv. En publik GIS-databas möjliggör för
allmänheten att engagera sig i naturvårdsfrågor.
Ekonomiskt: Åtgärden kan säkra flera viktiga ekosystemtjänster av ekonomisk
vikt och är av stor betydelse för att en stor del av de övriga åtgärderna skall
lyckas. Om planarbetet inte tar hänsyn till naturvården är risken stor att
naturvårdens betydelse underskattas. För den enskilda organisationen kan
åtgärden innebära en investering för exempelvis fortbildning, upphandling av
konsulter och i förekommande fall nyrekrytering.
Tidsplan
2022-programperioden ut
Kostnad och finansiering
Uppskattad kostnad för framtagande av naturvårdsplan är 500 000 – 1 miljon
per kommun. Kostnaden för uppdatering av befintlig plan bedöms till 100 000 –
500 000.
Kommuner
kan
söka
LONA-medel
för
framtagande
av
naturvårdsplan/naturvårdsdatabas.
Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål
Synergier med friluftsmål och folkhälsomål.
Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder
Kopplar till åtgärd SO15 Bevara och planera för skyddsvärda träd, Regional
handlingsplanen för grön infrastruktur – Västra Götaland, BK1 Skydda och
utveckla tätorters grönområden, Regional handlingsplan för klimatanpassning
samt Regional handlingsplan för friluftsliv.
Klimatanpassning
-
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UPPFÖLJNING
Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet
a) Kommuner rapporterar årligen:
G = kommunen har och använder aktuell naturvårdsdatabas.
H = kommunen arbetar med framtagande av naturvårdsdatabas.
P = kommunen har beslutat att påbörja arbetet naturvårdsdatabas
E = åtgärden är ej påbörjad
b) Kommuner rapporterar årligen:
G = kommunen har och använder aktuell naturvårdsplan i all fysisk planering
H = kommunen arbetar med framtagande av naturvårdsplan för
implementering i fysisk planering.
P = kommunen har beslutat att påbörja arbetet med naturvårdsplan
E = åtgärden är ej påbörjad
Möjligheter ges även att mer detaljerat redovisa åtgärdsarbetet.
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SO17. Skapa blomrika miljöer för pollinerare
Skapa blomrika miljöer för pollinerare genom att omvandla tätortsnära
gräsmarker till slåtterängar.
Huvudaktör för genomförandet
Kommunerna
Berörd aktör för genomförandet
Trafikverket
Berörda miljökvalitetsmål
Ett rikt växt- och djurliv
God bebyggd miljö
Berörda globala mål
11. Hållbara städer och samhällen
15. Ekosystem och biologisk mångfald
Berörda regionala tilläggsmål
Ett rikt växt- och djurliv
2. God miljö för pollinerare
Bakgrund och nuläge
Idag sköts en stor andel av tätortsnära gräsmarker som traditionella
gräsmattor. Så mycket som 80 procent av städernas grönytor består av
gräsmattor. Dessa kortklippta gräsytor utan blommande örter missgynnar till
stor del biologisk mångfald. Genom att omvandla gräsytor till blomsterängar
skapas gynnsamma miljöer för pollinerande insekter. Dessa ytor slås efter
blomning och höet tas sedan bort. Viktiga vistelseytor bör inte omvandlas för
att inte påverka tillgängligheten negativt. En analys bör göras av vilka ytor
som lämpar sig för omvandling till blomsteräng och vilka som ska fortsätta att
vara gräsmattor för vistelse. Omvandling till blomsteräng kräver planering och
långsiktigt arbete.
Förväntad effekt av åtgärden
Miljömässigt: Lokalt kan effekten bli betydande beroende på övriga
förutsättningar för ett rikt insektsliv. Regionalt är sannolikt effekten måttlig.
Socialt: Estetiskt kan många reagera positivt på blommande örter istället för
kortklippt gräs. Omvandlingen kan också fungera så att den medvetandegör
människor om mångfaldens betydelse. Mindre gräsklippning ger mindre buller
från gräsklippare.
Ekonomiskt: Åtgärden kan kräva vissa investeringar i slåttermaskiner men de
löpande kostnaderna kan bli lägre om ytorna slås en eller två gånger per
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växtsäsong istället för regelbunden klippning med dyra gräsklippare. Ex.
lägger Uppsala kommun årligen 8,5 miljoner kronor på underhåll av gräsytor.
Pollinering är en mycket viktig ekosystemtjänst, både för att den är nödvändig
för en stor del av växtodlingen och för att den är mycket svår, eller omöjlig, att
återskapa på konstgjord väg. Således är det ekonomiska värdet av en
fungerande pollinering mycket stort. Jordbruksverket (2020) skattar värdet av
pollineringen av honungsbin i Sverige till mellan 315 och 641 miljoner kronor
årligen.
Det ekonomiska värdet av honungsbin i Sverige
Tidsplan
2022-programperioden ut
Kostnad och finansiering
Inköp av slåttermaskiner 50 000 – 250 000.
Möjlighet finns att söka LONA-medel för uppstart av denna typ av projekt.
Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål

Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder
Kopplar till Regional handlingsplan för grön infrastruktur – Västra Götaland,
Åtgärdsprogram för hotade arter samt BK1 – Skydda och utveckla tätorters
grönområden.
Klimatanpassning

UPPFÖLJNING
Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet
Kommuner rapporterar årligen:
G = har sedan 2021 omvandlat klippta gräsytor till äng i syfte att gynna
pollinerande insekter.
H = har påbörjat omvandling av gräsytor till äng.
P = har beslutat att omvandla gräsytor till äng men inte påbörjat åtgärden
E = åtgärden är ej påbörjad
Möjligheter ges även att mer detaljerat redovisa åtgärdsarbetet, exempelvis
areal eller antal.
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SO18. Ta fram kommunala skogspolicys
Framtagande av kommunala skogspolicys där biologisk mångfald, rekreation,
klimatanpassning och kulturvärden får en framträdande roll.
Huvudaktör för genomförandet
Kommunerna
Berörda aktörer för genomförandet

Berörda miljökvalitetsmål
Levande skogar
Ett rikt växt- och djurliv
God bebyggd miljö
Berörda globala mål
3. Hälsa och välbefinnande
11. Hållbara städer och samhällen
13. Bekämpa klimatförändringarna
15. Ekosystem och biologisk mångfald
Berörda regionala tilläggsmål
Levande skogar: 1. Förstärkt biologisk mångfald
Ett rikt växt- och djurliv: 1. Ökat antal arter i vardagslandskapet

Bakgrund och nuläge
Många av länets kommuner äger skog, särskilt i tätortsnära områden. Hur
kommunerna sköter sina skogar varierar stort mellan kommunerna.
Genom att ta fram och följa kommunala skogspolicys med fokus på ekologiska,
sociala och kulturella värden bidrar de till att uppfylla flera av de nationella
miljömålen samt globala hållbarhetsmål.
Ett exempel är Göteborgs stad som har tagit fram en skogspolicy med fokus på
skogens natur- och sociala värden genom skogsskötsel utan kalhyggen. Skogens
ekosystemtjänster ska vara utgångspunkt vid val av skötsel och det finns inga krav
på ekonomisk avkastning.
Skogspolicy, Fastighetskontoret Göteborgs stad
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Förväntad effekt av åtgärden
Miljömässigt: Lokalt kan effekten bli stor om fokus ligger på ekologiska värden.
Genom att gynna biologisk mångfald kan de ekosystemtjänster som skogen
levererar säkerställas. Om många kommuner antar åtgärden kan effekten på
Levande skogar bli god.
Socialt: Ett skogsbruk med stor hänsyn till sociala, kulturella och friluftslivsvärden
bidrar till att bevara och utveckla kulturlandskapet positivt.
Ekonomiskt: Den direkta ekonomiska avkastningen blir sannolikt lägre om fokus på
skogsskötseln ligger på andra värden än rent ekonomiska. Men om hänsyn tas till
andra värden kopplade till olika ekosystemtjänster så kan de sammanlagda
vinsterna vara högre.
Ekosystemtjänster i svenska skogar (IVL, 2014) och Guide till värdering av
ekosystemtjänster (Naturvårdsverket, 2015)
Tidsplan
2022-programperioden ut
Kostnad och finansiering
Ryms inom ordinarie verksamhet, <100 000 kr.
Det finns möjlighet för kommunerna att ansöka om LONA-medel motsvarande 50%
av kostnaden för framtagande av policy.
Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål
Synergier finns med friluftsmålen, kulturmiljömålen, nationella strategin för
klimatanpassning, folkhälsomålen, barnets rättigheter, jämställdhet och mänskliga
rättigheter.
Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder
Kopplingar finns till Regionala handlingsplanen för friluftsliv, Regionala
handlingsplanen för grön infrastruktur – Västra Götaland, åtgärd SO3 - Skydda
värdefulla våtmarksområden, SO4 - Skydda värdefulla skogsområden, SO7 - Minska
skadorna på forn- och kulturlämningar i skogsbruket, SO8 - Öka arealen hyggesfritt
skogsbruk, SO15 - Bevara och planera för skyddsvärda träd, BK1 – Skydda och
utveckla tätorters grönområden.
Klimatanpassning
En skogspolicy som har fokus på ekologiska värden kan bidra positivt till
klimatanpassning genom att skapa variationsrika skogar som har större
motståndskraft mot stormar, insektsangrepp samt trädsjukdomar.
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UPPFÖLJNING
Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet
Kommuner rapporterar årligen:
G = kommunen har och använder skogspolicy med fokus på ekologiska, sociala och
kulturella värden.
H = kommunen arbetar med framtagande av skogspolicy med fokus på ekologiska,
sociala och kulturella värden.
P = kommunen har beslutat att påbörja arbetet med skogspolicy med fokus på
ekologiska, sociala och kulturella värden.
E = åtgärden är ej påbörjad
Möjligheter ges även att mer detaljerat redovisa åtgärdsarbetet.
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Utmaning God bebyggd miljö och hållbar konsumtion
BK1. Skydda och utveckla tätorters grönområden
För de tätorter som kommunen bedömer relevanta upprätta
grönstrukturstrategi/program som del i översiktsplan (ÖP)/ fördjupad
översiktsplan (FÖP), eller kopplat till översiktsplan (ÖP)/ fördjupad
översiktsplan (FÖP).
Huvudaktör för genomförandet
Kommunerna
Berörda aktörer
Dessa aktörer kan beröras i den mån kommunerna väljer att inkludera dem i
arbetet:
Fastighetsägare
Väghållare, kommun eller Trafikverket
Skolor och förskolor
Länsstyrelsen berörs inom ordinarie ärendehantering av ÖP/FÖP.
Berörda miljökvalitetsmål
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv
Berörda globala mål
3. Hälsa och välbefinnande
10. Minskad ojämlikhet
11. Hållbara städer och samhällen
13. Bekämpa klimatförändringarna
15. Ekosystem och biologisk mångfald
Berörda regionala tilläggsmål
Ett rikt växt- och djurliv:
1. Ökat antal arter i vardagslandskapet
År 2025 ska vardagslandskapet uppvisa en ökning av antalet arter.
Fler tilläggsmål kan beröras beroende på innehåll i strategin/programmet:
2. Minskad förekomst av främmande arter
År 2025 ska förekomsten av främmande invasiva arter i Västra Götalands län
ha minskat, jämfört med tidigare undersökning från år 2015.
3. God miljö för pollinerare
År 2025 ska miljön för pollinerare inte ha försämrats, baserat på att:
- antalet arter av vildbin ska ha ökat, jämfört med utgångsläget år 2010.
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-

antalet tambisamhällen som dör under vintern ska ha minskat till mindre
än 10 procent.

Bakgrund och nuläge
Grönskan i våra tätorter bidrar med viktiga ekosystemtjänster:
bullerdämpning, luftrening, dagvatten- och skyfallshantering,
klimatanpassning genom värmereglering, markstabilisering, rekreation,
spontanidrott och välbefinnande, barns lek och utveckling med mera. Med
växande städer och hårdgjorda ytor som breder ut sig är det lätt att parker och
naturområden försvinner. Genom att upprätta en strategi eller program för
grönstrukturen i våra tätorter kan vi säkra viktiga värden och funktioner för
samhället.
Grönstrukturprogrammet/strategin ska visa grönstrukturens många värden,
funktioner och intressenter ur ett brett perspektiv, bland annat:
-

-

Hur vi genom grönska möter utmaningar som rådande klimatförändringar,
integration, höga bullernivåer, luftföroreningar, utrymme för barns
utemiljö som förutsättning för fysisk och psykisk hälsa och utveckling med
mera.
Ett övergripande mål bör vara att skapa mångfunktionella ytor som kan ha
flera funktioner samtidigt.
De ska också visa hur grönstrukturen blir tillgänglig och trygg att vistas i
för pojkar och flickor, män och kvinnor, barn och äldre.
Vattenmiljöer, dagvattenhantering, svämplan och andra närmiljöer vid
vatten kan gärna ingå.
Skyddsvärda träd bör ingå, se underlag i Regional handlingsplan för grön
infrastruktur.
Programmet/strategin bör lyfta fram grönskans betydelse i
tätortslandskapet som helhet även kopplat till kulturmiljövärden.
Genomtänkta kvaliteter hos såväl små som stora grönytor.

Kommunen väljer själv vilka tätorter som bör ingå. Att arbeta med
grönstrukturen i tätorter bör ses som en del i att arbeta med grön
infrastruktur i ett större geografiskt sammanhang. Om kommunen arbetar med
tätorterna i ett dokument som dessutom täcker in en större yta, är detta helt i
sin ordning att rapportera in för denna åtgärd (se rubriken Uppföljning
nedan). Det mest centrala är att det aktuella dokumentet knyts till
översiktsplanen:
När strategin är en del av ÖP/FÖP kan den vara som mest vägledande för den
fysiska planeringen. Då följer frågorna med i processen enligt plan- och
bygglagen. Denna åtgärd kan därför passa bra för de kommuner som är i färd
med att revidera eller ta fram ny ÖP/FÖP. Kommunen kan också välja att ta
fram ett grönstrukturprogram som underlag till plandokumenten. Kommunen
behöver dock vara medveten om att ifall dessa frågor hanteras i kommunala
styrdokument utanför PBL, finns det ingen lagstadgad process för hur
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länsstyrelsen ska delta eller hur dokumentet ska vägas vid detaljplan och
bygglovsprövning.
Kommunen kan även koppla grönstrukturstrategin eller programmet till
naturvårdsplanen enligt åtgärd SO16 ”Använda naturvårdsplaner och GISbaserade naturvårdsdatabaser i kommunal fysisk planering”. Det kan
kommunen göra genom att exempelvis använda samma GIS-skikt,
inventeringar eller annat underlag.
Brett samarbete krävs med medborgarna och olika förvaltningar inom
kommunen, såsom skol- och fritidsförvaltning, stadsbyggnadsförvaltning,
fastighetsförvaltning samt med näringsliv och markägare. Det är viktigt att
strategins principer når ändra fram till förvaltning och skötsel.
I arbetet bör kommunen använda sig av underlag från Regional handlingsplan
för grön infrastruktur med tillhörande webbGIS, se Grön infrastruktur |
Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se).
Ta gärna stöd av Boverkets vägledning Ta fram en grönplan - PBL
kunskapsbanken - Boverket
Boverket och Naturvårdsverket planerar att publicera en ny vägledning om
grönplanering 2022.

Förväntad effekt av åtgärden
Miljömässigt: Åtgärden förväntas ge betydande effekt på möjligheten att nå
miljömålet God bebyggd miljö samt god effekt på Ett rikt växt- och djurliv. En
aktiv planering ger förutsättningar för bevarande samt nyskapande av
tätorters grönstruktur, och därigenom bidra till hälsomässiga och ekologiska
delar av God bebyggd miljö.
Socialt: Sociala vinster av närhet och tillgång till grönstruktur i form av ökad
hälsa och välbefinnande, samt som en viktig förutsättning för barns lek och
utveckling, är väldokumenterade. Som del i det offentliga rummet spelar också
grönstruktur en viktig roll för möten och social integration.
Ekonomiskt: Ekonomiska vinster av en fungerande grönstruktur kommer av de
många ekosystemtjänster som grönstrukturen ger i form av bättre hälsa, bättre
luft, kylande effekt, bullerdämpning på sommarhalvåret, dagvattenhantering,
pollinering med mera. Grönstrukturens reglerande ekosystemtjänster för
klimatanpassning kan förebygga skador och därmed spara pengar, exempelvis
kopplat till översvämning och värmeböljor. Dagvattenhantering är en tydlig
nytta som är kostsam att ersätta på konstgjord väg.
Tidsplan
2022-programperioden ut
Kostnad och finansiering
Projektet finansieras inom ordinarie verksamhet.
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Finansiering för att upprätta och genomföra åtgärder i de kommunala
grönstrukturstrategierna/programmen kan sökas från LONA,
Markåtkomstbidrag för kommunala naturreservat kan sökas hos
Naturvårdsverket på upp till 50%. Se Var finns pengarna? | Länsstyrelsen
Västra Götaland (lansstyrelsen.se)
Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål
Synergier med arkitekturpolitiska mål, folkhälsomålen, barnets rättigheter,
jämställdhetsmål, friluftsmål, klimatanpassningsmål, kulturmiljömålen.
Målkonflikt kan uppkomma med mål om bostadsbyggande och annan
exploatering.
Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder
Kopplar till åtgärd SO4 Skydda värdefulla skogsområden, SO8 Öka arealen
hyggesfritt skogsbruk, SO9 Samverka för att bevara jordbruksmark, SO15
Bevara och planera för skyddsvärda träd, SO16 Använda GIS-baserade
naturvårdsdatabaser och naturvårdsplaner i fysisk planering, samt
Länsstyrelsens handlingsplan för klimatanpassning och Regional handlingsplan
för grön infrastruktur.
Klimatanpassning
Ju bättre grönstruktur vi har som bidrar med ekosystemtjänster i tätorterna,
desto bättre rustade är vi att hantera klimatförändringar i form av kraftigare
nederbördsmängder och värmeböljor i tätorterna. Grönstrukturen är också
viktig för att arter ska kunna förflytta sig när deras habitat påverkas av
klimatförändringar.

UPPFÖLJNING
Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet
Kommunerna rapporterar årligen:
G= grönstrukturprogram/strategi som täcker in relevanta tätorter är antaget
som del av eller kopplat till ÖP/FÖP.
H= grönstrukturprogram/strategi som täcker in relevanta tätorter är
framtaget.
P= arbete är påbörjat med grönstrukturprogram/strategi som täcker in
relevanta tätorter
E= grönstrukturprogram/strategi finns ej.
Länsstyrelsen sammanställer årligen antal kommuner i de olika klasserna för
att följa upp åtgärdens genomförande i länet.
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BK2. Driva nätverk med syfte att förbättra ljudmiljön i tätorter
Länsstyrelsen driver nätverk med syfte att förbättra ljudmiljön i tätorter
genom utbildning och inspiration för kommuner och andra aktörer.

Huvudaktör för genomförandet
Länsstyrelsen
Berörda aktörer
Dessa aktörer kan beröras som deltagare i nätverket:
Kommunerna
Forskare/experter
Konsulter inom fysisk planering och trafikplanering
Trafikverket
Miljömedicinskt centrum

Berörda miljökvalitetsmål
God bebyggd miljö
Berörda globala mål
3. Hälsa och välbefinnande
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11. Hållbara städer och samhällen
Berörda tilläggsmål
Bakgrund och nuläge
Samhällsbuller är ett utbrett miljöproblem och är den miljöstörning som berör
störst antal människor i Sverige. Buller har betydelse för vår hälsa och
möjligheten till en god livskvalitet. Besvär av buller kan leda till störningar av
sömn och vila eller ge upphov till stress. Buller kan även leda till sämre
inlärningsförmåga och göra det svårare att höra vad andra säger, inte minst
för personer med hörselnedsättning. Samhällsbuller inverkar också påtagligt
på sociala beteenden och aktiviteter.
Drygt 50 000 göteborgare utsätts dagligen för ljudnivåer över 60 decibel och
fler än 10 000 personer utsätts för nivåer över 65 decibel vid sin bostad17. Ett
stort antal göteborgare har alltså en bullersituation som inte är en långsiktigt
god ljudmiljö. Vi har ingen statistik för resterande kommuner i länet, men vi
vet att i 33 procent av byggda bostäder under 1998-2008 i Västra Götalands
län överskreds riktvärdet 55 dB.

17

https://goteborg.se/wps/portal/start/miljo/miljolaget-i-goteborg/buller-och-ljud
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Efter införandet av den nya bullerförordningen 2015 ser vi att kommunerna
detaljplanerar för fler bostäder i bullerutsatta miljöer. Svar från
miljömålsenkäten 202118 visar att få kommuner har handlingsprogram för att
minska störningar från trafikbuller.
I och med den nya bullerförordningen 2015 finns ett behov av att undersöka
hur buller kan minskas vid källan, snarare än genom planåtgärder. För att
uppnå en bättre ljudmiljö i våra städer behöver vi bli bättre på att ta tillvara
nya innovationer och goda exempel på kostnadseffektiva åtgärder.
I Västra Götalands län saknades tidigare ett forum där olika discipliner i
samhället kunde mötas för att ta del av varandras kunskaper och sprida dem
till de som arbetar med bullerproblematiken i sin vardag. Det regionala
bullernätverk som denna åtgärd avser startades därför upp. Inspiration för
åtgärden finns hos Bullernätverket i Stockholms län19 som har som syfte att
sprida kunskap, stimulera erfarenhetsutbyte och utveckla metoder för att
åtgärda buller.
Två nätverksträffar har hittills anordnats under 2020 och 2021, vilka lockat
cirka 100 deltagare vardera. Deltagarna har främst varit tjänstepersoner från
länets kommuner. Nätverket har löpande avstämningar för att planera
aktiviteterna och samordnas i nuläget av medarbetare från Länsstyrelsen och
Göteborgs stad.
Syftet med nätverkets spridning av kunskap är att det ska leda till
metodutveckling av olika typer av konkreta åtgärder både i detaljplaneläggning
för nybyggnation och i befintliga miljöer. Det är viktigt att nätverket
diskuterar konkreta lösningar. Nätverket bör avgränsa de frågor som tas upp
så att åtgärder går att genomföra och får effekt. En nyckel för samverkan är
också att de som ingår i nätverket ska ha mandat att fatta beslut i sin
organisation.
Åtgärden avser trafikbuller.
Om du är intresserad av att delta i nätverket, hör av dig till utmaningsstödet
för God bebyggd miljö och hållbar konsumtion, se kontaktuppgifter här:
https://www.hallbartvg.se/kontakta-oss/

Förväntad effekt av åtgärden
Miljömässigt: Åtgärden förväntas ge betydande påverkan på möjligheten att
uppnå God bebyggd miljö. Effekten förväntas bli att vi får mer kunskap om hur
vi kan minska bullernivåerna i bullerutsatta områden. Åtgärden förväntas
också på sikt leda till att antalet personer som utsätts för
trafikbullerstörningar överstigande de riktvärden som riksdagen ställt sig
bakom för buller i bostäder och vid en uteplats i anslutning till en bostad
minskar, genom de åtgärder som sätts in till följd av ny kunskap.
Socialt: Enligt Naturvårdsverket är olika grupper olika känsliga för
bullerexponering. Åtgärden gynnar i högre grad redan utsatta grupper,

18
19

Miljömålsenkäten 2021 på Boverkets webbplats
Bullernätverket Stockholms län | -ett forum för dig som arbetar med buller (bullernatverket.se)
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exempelvis ljudkänsliga personer och barn. Personer med hörselnedsättning
och barn drabbas i en miljö där buller minskar förmåga att uppfatta och förstå
tal. Sociala vinster av en bättre ljudmiljö blir ökad hälsa och välbefinnande för
alla målgrupper. En viktig social vinst är också ökad trivsel i det offentliga
rummet på grund av ökad möjlighet att föra samtal och att kunna höra
bakgrundsljud som fågelsång, musik med mera.
Ekonomiskt: Ökad hälsa och välbefinnande ger ekonomiska vinster i form av
lägre kostnader för sjukvård och sjukfrånvaro från arbetet. Trafikverket har
försökt omsätta vad bullerstörningarna kostar samhället i pengar baserat på
både hälso- och störningseffekter. Samhällskostnaden för de göteborgare som
utsätts för ljudnivåer överstigande 60 decibel kan med Trafikverkets uppgifter
antas uppgå till närmare 700 miljoner kronor årligen. Varje ansats att minska
denna kostnad är därför mycket viktig.
Tidsplan
2022-programperioden ut
Kostnad och finansiering
Ryms inom ordinarie verksamhet. Projektet finansieras inom ordinarie
verksamhet.
Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål
Synergier med: folkhälsomålen, barnets rättigheter, transportpolitiska målen,
friluftslivsmålen.
Konflikt kan uppstå med kulturmiljövärden.
Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder
Kopplar till Göteborgs stads åtgärdsprogram för buller.

Klimatanpassning
-

UPPFÖLJNING
Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet
Uppföljningen avser aktiviteter under programperioden (2022-2025)

Länsstyrelsen rapporterar årligen:
G= en träff per år har genomförts
H= en/flera träffar är inbokade
P= en träff har börjat planeras
E= inga träffar har genomförts eller är planerade
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BK3. Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola
Stärkt egenkontroll samt förebyggande arbete bland annat avseende fukt,
mögel och ventilation i inomhusmiljön i skola och förskola.
a) Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola - kommuner som
verksamhetsutövare
b) Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola - kommuner som
tillsynsmyndighet
Huvudaktörer för genomförandet (a,b)
Kommuner och andra aktörer inom området
Berörd aktör
Länsstyrelsen berörs i sin roll att vägleda
Berörda miljökvalitetsmål
Giftfri miljö
God bebyggd miljö
Berörda globala mål
3. Hälsa och välbefinnande
10. Minskad ojämlikhet
11. Hållbara städer och samhällen
Berörda regionala tilläggsmål
Bakgrund och nuläge
Åtgärden består i att de som har ansvar för skolors och förskolors lokaler (se
nedan) ska se till att dessa lokaler är ändamålsenliga utifrån inomhusmiljön.
Detta görs genom
• att ansvariga för verksamheterna stärker sin egenkontroll
• att miljönämnderna eller motsvarande stärker sin tillsyn
• att kommunerna genom samverkan och med stöd av vägledande
myndigheter får en mer enad syn på vad som menas med fungerade
egenkontroll och rutiner
• att tillräckliga resurser avsätts av huvudmän för att åtgärda brister och
arbeta förebyggande.
Länsstyrelsen avser arbeta med att ta fram kriterier som stöd för
rapporteringen av egenkontroll och tillsyn.
Inomhusmiljöns betydelse för barns hälsa
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Miljöhälsorapport 2021 (med fokus på barn) som tagits fram av
Folkhälsomyndigheten bygger på resultatet av 2019 års miljöhälsoenkät om
barns miljörelaterade hälsa.20
I miljöhälsoenkäten från 2019 anger 11 procent av vårdnadshavarna att deras
12-åringar har huvudvärk, är trötta eller har besvär med ögon, näsa eller
luftvägar på grund av inomhusmiljön i bostaden och/eller skolan, minst en
gång i veckan. Det är en ökning från 8,8 procent 2011, när den förra
miljöhälsoundersökningen gjordes med fokus på barn. Huvuddelen av besvären
rapporteras bero på inomhusmiljön i skolan.
”Barn tillbringar sin mesta tid inomhus, vilket innebär att inomhusmiljön har
stor betydelse för barnens exponering för olika miljöfaktorer. Utöver bostaden
är förskola och skola viktiga inomhusmiljöer för barn. Skolbarn tillbringar
uppskattningsvis över 1 000 timmar per år, motsvarande drygt 27 veckor,
inomhus i skolan, och den miljön kan därför ha stor inverkan på barns hälsa.
Förskole- och skolmiljön har ofta högre dammhalter jämfört med andra
arbetsmiljöer. Dammet innehåller en rad olika partiklar, till exempel
pälsdjursallergener som kan förvärra besvären hos allergiska barn. Fukt,
mögel och luftföroreningar är andra faktorer som barn exponeras för inomhus
och som kan påverka hälsan, i synnerhet vid långvarig exponering. Barn
tillbringar vidare en stor del av sin fritid i andra offentliga inomhusmiljöer, till
exempel idrottsanläggningar, som kan medföra exponering för vissa specifika
miljöfaktorer.”
Inomhusmiljön påverkas av byggnaders utformning, installationer och
materialval, men även av hur byggnaden används, underhålls och sköts. Det
finns därför flera faktorer i inomhusmiljön som kan påverka barns hälsa.
Kommunernas arbete
Kommunerna har en roll som verksamhetsutövare och en som
tillsynsmyndighet, samtidigt:
Verksamhetsutövare: Enligt miljöbalken (1998:808) 26 kap. 19 § ska en
verksamhetsutövare fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet –
bedriva egenkontroll – för att motverka eller förebygga olägenhet för
människors hälsa eller skada på miljön. Verksamhetsutövaren är formellt den
som är ansvarig för en verksamhet eller del av en verksamhet som innefattas
av miljöbalken. Exempel på verksamhetsutövare kan vara fastighetsägare,
rektorer eller den som driver en verksamhet. Det är dessa som ansvarar för att
identifiera de områden som kan innebära en risk för människors hälsa och för
miljön i sina fastigheter.
Syftet med egenkontrollen är att en verksamhetsutövare ska åstadkomma och
upprätthålla ett väl fungerande miljö- och hälsoskyddsarbete för sin
verksamhet. Arbetet ska säkerställa att miljöbalkens och myndigheternas krav
följs. I förlängningen är syftet med egenkontrollen bland annat att förhindra

20

Miljöhälsorapport 2021 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)
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att människor utsätts för smitta, får allergiska reaktioner eller drabbas av
andra olägenheter för sin hälsa. I inomhusmiljön är de vanligaste problemen
kopplade till människors ohälsa fukt- och mögelskador samt bristfällig
ventilation.
Tillsynsmyndighet: Kommunernas miljönämnder kontrollerar om
egenkontroll bedrivs enligt miljöbalken samt kontrollerar att verksamheterna
vidtagit åtgärder för att rätta till de brister som uppmärksammades vid den
senaste inspektionen. Tillsynen ska utgå från gällande lagstiftning och
rekommendationer från Folkhälsomyndighetens allmänna råd inom områden
som ventilation, fukt och mögel. En fungerande egenkontroll med säkra rutiner
ska kunna redovisas i samband med tillsynsbesök.
Folkhälsomyndigheten genomförde ett nationellt tillsynsprojekt om
inomhusmiljöfrågor i skolor med fokus på ventilation och städning under
2014–2015. I Västra Götaland var 29 av länets kommuner involverade i
projektet. Resultaten visar att arbetet med egenkontroll enligt miljöbalken i
många fall inte fungerar samt att dokumenterad egenkontroll ofta saknas.
Eftersom egenkontrollen är central i verksamhetsutövarens ansvar är det
viktigt att de som driver skolorna i landet skaffar sig kunskap om miljöbalken
och egenkontroll. Många miljökontor planerar och har regelbunden tillsyn av
skolorna, vilket ökar möjligheterna till ett kontinuerligt förbättringsarbete av
egenkontrollen på skolorna.

Länsstyrelsens arbete
Länsstyrelsen har ett vägledningsansvar gentemot kommunerna när det gäller
hälsoskyddstillsynen, som i första hand bedrivs genom nätverket
Miljösamverkan Västra Götaland.

Förväntad effekt av åtgärden
Miljömässigt: Måttlig effekt på miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö.
Inomhusmiljön är en betydelsefull del av att uppfylla miljökvalitetsmålet, både
gällande en god vardagsmiljö och hälsa. Denna åtgärd kan bli ett stöd och
draghjälp för kommuner som inte har en fungerande egenkontroll idag trots
att detta regleras i miljöbalken. En fungerande egenkontroll förväntas ge
bättre rutiner för kontroll och åtgärder av inomhusmiljö avseende fukt och
mögel, och på sikt ge en hälsosammare miljö för både brukare och personal.
Socialt: En mer hälsosam inomhusmiljö ger sociala vinster i form av minskad
sjukfrånvaro hos både brukare och anställda vilket bland annat kan leda till
bättre skolresultat med mera. Barn och personer med nedsatt hälsa gynnas
mest av åtgärden eftersom de är mest känsliga.
Ekonomiskt: De ekonomiska vinsterna av större närvaro i skolorna är bättre
utnyttjande av skolans resurser och bättre skolresultat. Föräldrar och
skolpersonal behöver inte vara borta från sina arbeten för VAB eller
sjukskrivning. I Västra Götalands län användes under 2015 drygt 1 miljon VABdagar (Försäkringskassan, 2015) till en kostnad om nästan 1 miljard kronor.
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Dock kan detta naturligtvis inte helt tillföras skolmiljön. Dock bör besparingar
även på längre sikt kunna göras då sjukdomar som exempelvis astma kan
komma att minska till följd av åtgärden. Kostnaden för åtgärden bör rimligen
understiga den potentiella vinsten och bör därmed vara samhällsekonomiskt
lönsam. Eftersom kvinnor stannar hemma för VAB i större utsträckning än
män, bidrar åtgärden sannolikt i förlängningen till ökad ekonomisk
jämställdhet.
Tidsplan
2022-programperioden ut
Kostnad och finansiering
Ryms inom ordinarie verksamhet. Statsbidrag för att rusta upp skollokaler kan
sökas.
Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål
Synergier med folkhälsomålen, barnets rättigheter.
Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder
Klimatanpassning
-

UPPFÖLJNING
Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet
Kommunerna rapporterar årligen, i sin roll som verksamhetsutövare:
G= Fungerande rutiner finns på alla aktuella lokaler för att leva upp till gällande
lagstiftning
H= Fungerande rutiner finns på hälften av aktuella lokaler för att leva upp till
gällande lagstiftning
P= Fungerande rutiner finns på en fjärdedel av aktuella lokaler för att leva upp
till gällande lagstiftning
E= Fungerande rutiner saknas i kommunen för att leva upp till gällande
lagstiftning
Kommunerna rapporterar årligen, i sin roll som tillsynsmyndighet:
G= Fungerande rutiner finns på alla aktuella lokaler för att leva upp till gällande
lagstiftning
H= Fungerande rutiner finns på hälften av aktuella lokaler för att leva upp till
gällande lagstiftning
P= Fungerande rutiner finns på en fjärdedel av aktuella lokaler för att leva upp
till gällande lagstiftning
E= Fungerande rutiner saknas i kommunen för att leva upp till gällande
lagstiftning
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Länsstyrelsen sammanställer årligen antal kommuner i de olika klasserna för
att följa upp åtgärdens genomförande i länet.
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BK4. Ta fram kulturmiljöprogram som underlag i fysisk planering
Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla
byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap ska bevaras,
användas och utvecklas. Detta kan ske exempelvis genom att ta fram ett
aktuellt kulturmiljöprogram eller liknande strategiskt underlag, som antas som
del av eller kopplas till kommunens översiktsplan.
Huvudaktörer för genomförandet
Kommunerna
Berörd aktör
Länsstyrelsen berörs i sin roll som dialogpart och bidragsgivare, samt inom
ordinarie ärendehantering av översiktsplaner.
Berörda miljökvalitetsmål
Levande sjöar och vattendrag,
Hav i balans samt levande kust och skärgård,
Myllrande våtmarker,
Levande skogar,
Ett rikt odlingslandskap,
God bebyggd miljö,
Ett rikt växt- och djurliv.
Berörda globala mål
2. Ingen hunger
3. Hälsa och välbefinnande
4. God utbildning för alla
5. Jämställdhet
6. Rent vatten och sanitet
7. Hållbar energi för alla
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11. Hållbara städer och samhällen
12. Hållbar konsumtion och produktion
13. Bekämpa klimatförändringarna
14. Hav och marina resurser
15. Ekosystem och biologisk mångfald
Berörda regionala tilläggsmål
Levande sjöar och vattendrag
1. Bevarade värdefulla vatten
Hav i balans samt levande kust och skärgård
4. Bevarade fornlämningar under havsytan
Levande skogar
2. Skydd av kulturmiljövärden
God bebyggd miljö
3. Värnade kulturhistoriska och arkitektoniska värden
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Bakgrund och nuläge
Den fysiska planeringen är ett viktigt instrument för att uppnå målet om en god
bebyggd miljö, där bevarandet av kulturmiljövärden är en väsentlig del.
Kulturmiljövärden är en resurs i samhällsbyggandet som ska bevaras, men
också användas och utvecklas. Ett proaktivt kulturmiljöarbete bidrar även till
politikområdet gestaltad livsmiljö. Exploatering och ändrad markanvändning
kan ha stor påverkan på bebyggelse och kulturlandskap.
Kommunövergripande strategiska kulturmiljöprogram ger bra underlag för att
ta tillvara och utveckla kulturhistoriska värden i den fysiska planeringen. Det är
viktigt att programmen blir antagna som del av eller kopplat till
översiktsplanen, som är vägledande för senare beslut enligt plan- och bygglagen
och miljöbalken. På så vis ökar transparensen och kommunens
kulturmiljöarbete blir mer förutsägbart och hållbart.
Enligt Miljömålsenkäten 2021 har 19 kommuner ett kommunomfattande
kulturmiljöprogram. Tre kommuner har kulturmiljöprogram för del av
kommunen.21
Ett kommunalt kulturmiljöprogram bör innehålla följande:
-

kommuntäckande kartläggning och värdering av kommunens kulturmiljöer
(såväl bebyggelsemiljöer som kulturlandskap/landskapsrum)
beskrivning av hur värden/karaktär kommer till uttryck i de respektive
miljöerna
analys av målkonflikter och synergier med andra identifierade värden
riktlinjer eller förhållningssätt för att bevara och utveckla områdenas
värden/karaktärer i planering och bygglovgivning
analys av klimatrelaterade hot mot kulturarvet samt förslag till
skyddsåtgärder.

Kommunens långsiktiga kulturmiljöarbete kan med fördel tydliggöras i en
handlingsplan med förslag till åtgärder på kort och lång sikt (exempelvis
fördjupande inventeringar som behöver göras, eller detaljplaner med skydd för
kulturvärden som ska tas fram). Kommunen kan också välja att inkludera
frågor kopplat till skötsel, rådgivning med mera.
Det är viktigt att kulturmiljöprogrammet strategiskt beskriver hur berörda
miljömål och andra relevanta mål för kulturmiljön (även kommunens egna mål
i förekommande fall) kan nås. Kulturmiljöprogrammet ska hållas aktuellt och
bör innehålla tidsatta åtgärdsmål.
Länsstyrelsen välkomnar en dialog med kommunerna om arbetssätt och
innehåll. Länsstyrelsen kan också ge bidrag till arbetet med
kulturmiljöprogrammen. Genom kultursamverkansmodellen erhåller vissa
museer statsbidrag för regionalt kulturmiljöarbete, som i utvalda fall kan
nyttjas för kunskapshöjande insatser, exempelvis byggnadsinventeringar.

21

Miljömålsenkäten 2021 på Boverkets webbplats
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Arbetet kan gärna bedrivas integrerat med arbetet inom åtgärden BK6
Kommuner tar fram arkitekturstrategi. Kulturmiljö och den byggda miljö som
är historiebärande är också arkitektur och är en viktig identitetsbärare när man
utformar ny arkitektur. Det finns sammanhang som binder ihop dåtid, nutid och
den byggda miljö som komma ska.
Det är viktigt att person med antikvarisk kompetens deltar i arbetet.
Förväntad effekt av åtgärden
Den förväntade effekten på regional nivå av åtgärden är måttlig. Att ha ett
aktuellt kunskapsunderlag är avgörande för att arbeta på ett bra sätt med
kulturmiljö, men garanterar inte hållbara resultat. Sannolikheten för genomslag
i verkliga effekter ökar dock i och med kopplingen till översiktsplanen.
Åtgärden ökar kunskapen, synliggör kulturmiljön och ger på så sätt
förutsättningar att hantera kulturmiljövärden på ett tydligt sätt i fysisk
planering. Åtgärden kan ge bättre hushållning med de kulturhistoriska och
arkitektoniska värdena, vilket kan leda till bättre och mer förankrade
skyddsbestämmelser och/eller planer och åtgärder för utveckling av värdena.
Miljömässigt: Ekologiska effekter av åtgärden kan bli en större helhetssyn på
landskapet och hur kulturmiljö hänger ihop med exempelvis biologisk mångfald
och ekosystemtjänster.
Socialt: En omhändertagen och medvetandegjord kulturmiljö bidrar till
människors förståelse för sin omgivning och historia, och därmed en större
förankring. En omhändertagen och medvetandegjord kulturmiljö fungerar också
identitetsskapande och kan vara en brygga för integration mellan gamla och
nya svenskar. Det kan öka upplevelser av trivsel och skönhet och därmed
trygghet. När befintliga värden tas tillvara i tätortsbebyggelse kan en variation
i bebyggelsen uppnås, vilket ofta upplevs som attraktivt och bidrar till
möjligheten att orientera sig.
Ekonomiskt: En omhändertagen och medvetandegjord kulturmiljö kan generellt
bidra till inkomster i form av turism och besöksnäring. En attraktiv miljö kan
leda till värdeökning av fastigheter. Det är också en fråga om resurshushållning
att utnyttja befintliga värden och strukturer.
För kulturlandskapets gröna delar kan ekosystemtjänster som exempelvis
biologisk mångfald stärkas.
Tidsplan
2022-programperioden ut
Kostnad och finansiering
Ryms inom ordinarie verksamhet. Anslaget stöd till kulturmiljövård kan
användas, kommuner söker hos Länsstyrelsen, se Var finns pengarna? |
Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)
Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål
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Synergier finns med arkitekturpolitiska mål, friluftsmål och kulturmiljömålen.
Konflikt kan uppstå generellt mellan exploatering och bevarande. Konflikt kan
också specifikt uppstå exempelvis med värden kopplade till biologisk mångfald
när det gäller vandringshinder i vattendrag, där dessa ofta består av äldre
konstruktioner som dammar och kvarnar.
Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder
Kopplar till åtgärderna BK1 Skydda och utveckla tätorters grönområden och
BK6 Kommuner tar fram arkitekturstrategi, samt till Regional handlingsplan för
klimatanpassning.
Klimatanpassning
Kulturmiljöer kan påverkas direkt av klimatrelaterade hot – exempelvis höjd
havsnivå, översvämning, ras/skred. Miljöerna kan även påverkas indirekt när
skyddsåtgärder utförs i närheten av en värdefull byggnad, miljö eller
fornlämning.
Länsstyrelserna i Västra Götaland och Hallands har tillsammans med Västarvet
och Kulturmiljö Halland tagit fram ett webbGIS med tillhörande rapport och
kommunspecifika underlag som kan underlätta arbetet med analyser och
åtgärdsförslag. Underlaget finns tillgängligt på www.kulturarvklimat.se.

UPPFÖLJNING
Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet
Kommunerna rapporterar årligen:
G=genomförd. Kommunen har under det senaste året färdigställt och antagit ett
kommunomfattande kulturmiljöprogram enligt kriterierna i denna beskrivning.
H=genomförd till hälften eller mer. Kommunen har under det senaste året gjort
en inventering och värdering av kulturmiljön.
P=påbörjad men ej genomfört till hälften. Kommunen har under det senaste
året påbörjat arbetet med kulturmiljöprogrammet enligt kriterierna i denna
beskrivning.
E=ej påbörjad
Länsstyrelsen sammanställer årligen antal kommuner i de olika klasserna för
att följa upp åtgärdens genomförande i länet.
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BK5. Främja ekologisk livsmedelskonsumtion
Öka andelen ekologiska livsmedel inom offentlig sektor genom att:
a) öka inköpen av ekologiska livsmedel inom kommunerna
b) öka inköpen av ekologiska livsmedel inom sjukvården och övriga
verksamheter inom Västra Götalandsregionen
c) erbjuda stöd via Skolmatsakademin och projektet Mer lokal mat i offentliga
kök
Huvudaktörer för genomförandet
a) Kommunerna
b) Västra Götalandsregionen
c) Länsstyrelsen: ”Mer lokal mat i offentliga kök”, Västra Götalandsregionen:
”Skolmatsakademin”
Berörda aktörer
Kommuner (inom delåtgärd c) berörs som deltagare i projekten
Berörda miljökvalitetsmål
Giftfri miljö
Ett rikt odlingslandskap
Berörda globala mål
2. Ingen hunger
3. Hälsa och välbefinnande
6. Rent vatten och sanitet
12. Hållbar konsumtion och produktion
14. Hav och marina resurser
15. Ekosystem och biologisk mångfald
Berörda regionala tilläggsmål
Giftfri miljö
3. Ökad ekologisk andel konsumtion i den offentliga sektorn
Bakgrund och nuläge
Regeringens inriktningsmål för ekologisk produktion och konsumtion är att
60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av
ekologiska livsmedel 2030.22
Vi väljer här att fokusera och lyfta fram insatser för att öka konsumtionen av
ekologisk, lokalproducerad mat inom offentlig sektor. Den utgör 5–8 procent
av Sveriges totala livsmedelsinköp, men vi bedömer att dagligvaruhandeln
styrs av efterfrågan som är svårare att påverka. Vi vill också betona att det

Så ska produktionen, konsumtionen och exporten av ekologiska livsmedel öka Jordbruksverket.se
22
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finns ett stort värde av konventionell, miljövänlig produktion i Sverige men att
andelen ekologisk produktion kan öka med flera miljövinster som följd.
Samtidigt finns det stora utmaningar med all livsmedelsproduktion och även
ekologisk produktion innebär en miljöbelastning.
Marknaden för ekologiska livsmedel har stagnerat. Främst inom
dagligvaruhandeln, som i stället har valt att fokusera mer på lokalt och
svenskt. Ökade insatser behövs för att lyfta fram mervärden med ekologiska
livsmedel och ekologisk produktion. Detta kommer att göras inom regeringens
särskilda åtgärdsprogram för ekologisk produktion och konsumtion23.
Stagnerad efterfrågan inom detaljhandeln gör att arbetet för ökad konsumtion
av ekologiska livsmedel inom offentlig sektor är än viktigare.
I den offentliga sektorn är prispressen hård och styrs av val på andra politiska
och administrativa nivåer. Samtidigt kan volymerna hos den enskilda
offentliga aktören vara tillräcklig för att säkra avsättningen hos en
livsmedelsproducent. Rent politiskt kan också värdet av att offentliga aktörer
agerar som föregångare vara mycket stort. Dessutom riktar sig offentliga
organisationer mot extra känsliga grupper (barn, äldre och sjuka) samtidigt
som många kostvanor grundläggs i skolåldern.
Motiven för att fokusera på ekologiskt producerad mat och inte lokal
produktion är både praktiska och ett sätt att nå så många delar som möjligt i
en åtgärd. I upphandlingssammanhang är det en utmaning att efterfråga lokal
mat men det går att skriva kravkriterierna på sådant sätt att det underlättar
även för lokala leverantörer att lämna anbud. Det är möjligt och önskvärt att
kombinera krav på både ekologiskt och lokalt/svenskt producerade livsmedel.
Det finns en hälsoaspekt genom mindre risk för resthalter av växtskyddsmedel
i maten såväl som själva hanteringen av växtskyddsmedel. Oavsett hur rent
Sveriges konventionella jordbruk är hittas resthalter, framför allt i produkter
från länder utanför EU. Det ger också en global koppling till att inte exportera
miljöbelastning. Inte minst minskar odlarnas exponering för växtskyddsmedel
över hela världen om vi i Sverige ökar konsumtionen av ekologiska livsmedel.
Miljöaspekten på både global och lokal användning av växtskyddsmedel är
också central. Även med striktare regler för hantering och spridning hittas
rester i ytvatten. I grundvatten är det främst rester av gamla, nu förbjudna
produkter men det visar också att kemikalier i naturen kan få effekter långt in
i framtiden.
Problem med skadliga ämnen försvinner inte för att maten produceras enligt
ekologiska principer. Flertalet tungmetaller beror på gamla miljöproblem och
nu förbjudna produkter men också på naturligt höga halter av till exempel
kadmium i vissa markområden.
Skolmatsakademin, ett kunskapsnätverk för att främja skolmåltiden och goda
matvanor i skolan, drivs av Västra Götalandsregionen och har måltidspersonal
som målgrupp.24

Så ska produktionen, konsumtionen och exporten av ekologiska livsmedel öka Jordbruksverket.se
24
Skolmatsakademin - Skolmatsakademin (vgregion.se)
23
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Projektet Mer lokal mat i offentliga kök är ett informations- och
rådgivningsprojekt som drivs av Länsstyrelsen med finansiering från Västra
Götalandsregionen och Landsbygdsprogrammet. Syftet är att vara processtöd
för att mindre producenter ska kunna lämna anbud i offentliga upphandlingar,
och för kommunernas upphandlare att kunna ställa krav. Exempelvis
genomförs två seminarier per år med upphandlare och kostchefer om det
svenska lantbruket och livsmedelsproduktionen.
Förväntad effekt av åtgärden
Miljömässigt: Genom att servera ekologiskt minskar risken för de som äter att
få i sig livsmedel med resthalter. Särskilt gäller det livsmedel producerade
utanför Europa. Miljöeffekter av växtskyddsmedelsrester minskar, men även
den ekologiska produktionen måste vara resurseffektiv med tanke på
effektivitet och tillåtna gödselmedel. Även produktion av handelsgödsel och
växtskyddsmedel har en miljöbelastning som minskar med ökad ekologisk
konsumtion. I genomsnitt ger ekologisk odling drygt 30 procent fler arter av
växter, insekter och andra djur jämfört med konventionell odling25.
Socialt: En minskad exponering av kemikalier är bra för alla samhällsgrupper,
här är barn och sjuka en särskild utsatt grupp som ofta äter mat från
storhushåll. Arbetsmiljö är en viktig fråga för producenter runt om i världen
eftersom det är användarna som är mest exponerade för riskerna.
Ekonomiskt: Åtgärderna bör vara samhällsekonomiskt lönsamma eftersom den
minskar risken för framtida ohälsa. Åtgärden gynnar förutsättningen för
framtida livsmedelsproduktion genom ett mer hållbart brukande av mark och
vatten, till exempel minska resistensbildning och mer kretsloppsbaserade
system. Ekologisk produktion gynnar biologisk mångfald vilket i sin tur är en
förutsättning för flera ekosystemtjänster, utan vilka samhället skulle få stora
kostnader.
Tidsplan
2022-programperioden ut
Kostnad och finansiering
Inom befintlig verksamhet samt genom finansiering via Västra
Götalandsregionen, exempelvis Program för hållbar utveckling/Livsmedel och
gröna näringarna.
Program för hållbar utveckling - Västra Götalandsregionen (vgregion.se)
Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål
Synergier med: folkhälsomålen, barnets rättigheter, jämställdhetsmål.

25

Ekologisk odling gynnar biologisk mångfald | Externwebben (slu.se)
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Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder
Kopplar till åtgärd SO14 Främja ekologisk produktion

Klimatanpassning
Konsumtionen har i sig ingen direkt koppling till klimatanpassning, men det
har däremot själva produktionen, se åtgärd SO14 Främja ekologisk produktion.

UPPFÖLJNING
Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet
a) Länsstyrelsen inhämtar årligen Ekomatscentrums kartläggning av
offentliga aktörers inköp av ekologiska livsmedel och rapporterar:
G=50% av kommunernas livsmedelsbudget är inköp av ekologiska livsmedel
H=40% av kommunernas livsmedelsbudget är inköp av ekologiska livsmedel
P=32% av kommunernas livsmedelsbudget är inköp av ekologiska livsmedel (=
nivån 2015)
E=ej aktuell
Eftersom Ekomatcentrum gör en kartläggning behöver de kommuner som åtar
sig åtgärden inte också rapportera in via åtgärdswebben. Länsstyrelsen
rapporterar även antalet kommuner som rapporterade till Ekomatscentrum.

b) Västra Götalandsregionen rapporterar årligen:
G= 50% av Västra Götalandsregionens inköp av livsmedel är ekologisk
H= 45% av Västra Götalandsregionens inköp av livsmedel är ekologisk
P= 40% av Västra Götalandsregionens inköp av livsmedel är ekologisk
E= ej aktuell
c) Länsstyrelsen rapporterar årligen om genomförda seminarier inom Mer
lokal mat i offentliga kök:
G= två seminarier har genomförts under året
H= ett seminarium har genomförts under året
P= planering har påbörjats för seminarium/seminarier
E= ej påbörjad
Möjligheter ges även att mer detaljerat redovisa åtgärdsarbetet.
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BK6. Kommuner tar fram arkitekturstrategi
a) Kommuner tar, själva eller tillsammans, fram en arkitekturstrategi.
b) Länsstyrelsen anordnar ett seminarium om arkitekturstrategi och ger
löpande rådgivning.
Huvudaktör för genomförandet
a) Kommuner
b) Länsstyrelsen
Berörda aktörer
a) Länsstyrelsen, i form av rådgivning
b) Kommuner, deltar på seminariet
Berörda miljökvalitetsmål
Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning
Giftfri miljö
Säker strålmiljö
Levande sjöar och vattendrag
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Myllrande våtmarker
Ett rikt odlingslandskap
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv
Berörda globala mål
3. Hälsa och välbefinnande
5. Jämställdhet
6. Rent vatten och sanitet
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10. Minskad ojämlikhet
11. Hållbara städer och samhällen
13. Bekämpa klimatförändringarna
14. Hav och marina resurser
15. Ekosystem och biologisk mångfald
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Berörda regionala tilläggsmål
Samtliga på God bebyggd miljö:
Lätt att gå, cykla och åka kollektivt
Många åker kollektivt
Värnade kulturhistoriska och arkitektoniska värden
Minskad energianvändning i bostäder och lokaler
Samhället anpassas till klimatförändringarna

Bakgrund och beskrivning
”Propositionen "Politik för gestaltad livsmiljö" (Prop. 2017/18:110)
presenterades i februari 2018 av dåvarande kultur-, miljö- och
bostadsministrarna. Politiken tar ett helhetsgrepp om arbetet med den
gestaltade livsmiljön och utgör en samlad nationell arkitekturpolicy. Det
politiska målet slår fast att arkitektur, form, design, konst och kulturarv har
avgörande betydelse i samhällsbygget eftersom den gestaltade livsmiljön
påverkar alla människor i deras vardag utifrån bland annat hälsa och
välbefinnande. Gestaltad livsmiljö ska, enligt politiken, ses som ett
sammanhållet område där alla dessa perspektiv samspelar och berikar
varandra.”26
a.
Vad är en arkitekturstrategi?
En arkitekturstrategi är sammantaget ett kraftfullt verktyg för att nå flera
miljömål:
Kärnan i gestaltad livsmiljö är en helhetssyn på formandet av människans hela
livsmiljö. En arkitekturstrategi är ett framåtsyftande och övergripande verktyg
som uttrycker kommunens långsiktiga ambition och vilja för den gestaltade
livsmiljön. Arkitekturstrategin är ett process- och dialogverktyg som hjälper till
att föra kunskapen kring arkitekturfrågorna framåt och få denna kunskap att
användas i kommunens olika processer kopplade till planering, byggande och
förvaltning, samt slutligen ge kvaliteter i den färdiga miljön. Den kan vara ett
stöd för att exploatörer lättare ska förstå kommunens vilja och ambition.

Vad kan en arkitekturstrategi innehålla?
Arkitekturstrategin ska inbegripa hela livsmiljön, det vill säga inte bara
byggnader utan också offentliga platser, platser för infrastruktur och gröna/blå
platser. I strategin ska barnperspektivet vara integrerat. Arkitekturstrategin
kan ta upp kvalitativa frågor som historisk förankring i det som redan är byggt,
och det offentligas roll att agera förebild. Läs mer i vägledningen från
Boverket.

26

Politik för gestaltad livsmiljö - Boverket
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Vilken typ av dokument blir en arkitekturstrategi?
Kommunen kan välja att låta arkitekturstrategin vara en del av översiktsplanen
eller ett fristående dokument kopplat till ÖP. Den blir då ett starkare verktyg
som följer plan- och bygglagen, PBL. Fördelar/nackdelar med olika vägar att gå
för den berörda kommunen kan gärna diskuteras med Länsstyrelsen. Små
kommuner kan dock ha svårt att mäkta med att integrera arkitekturstrategin i
ÖP, och även en fristående strategi kan få stor betydelse för samtalet inom
kommunen och genomslag för frågorna genom plan- och byggprocessen. Det är
en fördel att dokumentet, även om det är fristående, antas av
kommunfullmäktige för starkare PBL-koppling i handläggning samt starkare
förankring politiskt. I sista hand, om arbetet exempelvis inte synkar i tid med
framtagande av ÖP, kan arkitekturstrategin utformas som ett tematiskt tillägg.
Länsstyrelsen rekommenderar dock inte det, då innehållet troligen fokuserar
på kvalitativa frågor snarare än föreslår ny markanvändning.

Hur kan kommunen arbeta fram sin arkitekturstrategi?
Till stöd kan kommunerna få rådgivning från Länsstyrelsen. Se också Boverkets
vägledning27.
Arbetet kan gärna bedrivas integrerat med arbetet inom åtgärden BK4
Kommuner tar fram kulturmiljöunderlag. Kulturmiljö och den byggda miljö
som är historiebärande är också arkitektur och är en viktig identitetsbärare när
man utformar ny arkitektur. Det finns sammanhang som binder ihop dåtid,
nutid och den byggda miljö som komma ska.
Om kommuner vill kan de samordna sig genom att exempelvis ta fram
gemensamma delar och sedan lägga till det kommunspecifika, alternativt
fördela olika frågor, dela med sig av erfarenheter till varandra, med mera.

b. Länsstyrelsen ger råd genom att bland annat sammanställa material,
delta i dialog och nätverk med kommunerna, och genomföra ett
seminarium som lyfter aktuella frågor och exempel.
Förväntad effekt av åtgärden
Miljömässigt: En arkitekturstrategi kan visa hur kommunen tar hjälp av
arkitekturen för att möta olika utmaningar. Nya miljöer som planeras och
växer fram innebär ofta en belastning på våra naturliga ekosystem.
Gestaltningen av våra livsmiljöer kan bidra till bland annat en effektiv och
cirkulär energi- och resursanvändning, miljövänliga sätt att förflytta sig,
belysning och materialval som inte belastar våra ekosystem, och
vardagsmiljöer fria från farliga kemikalier.
Socialt: vår gestaltade livsmiljö ger förutsättningar för jämlika sociala
strukturer. Det handlar till exempel om mötesplatser, barriärer, målpunkter,
27

Vägledning om arkitekturstrategier - Boverket
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bostäder och om täthet/gleshet och blandning. Detta ger de rumsliga
möjligheterna för socialt kapital, jämlika livsvillkor, tillgång till resurser och
mobilitet vilket i sin tur bidrar till integration, mänskliga rättigheter,
jämställdhet, trygghet med flera mål.
Ekonomiskt: vår gestaltade livsmiljö består av långlivade strukturer i form av
bland annat infrastruktur och byggnader. När dessa utformas med eftertanke
utifrån både de värden som redan finns och de sociala, ekonomiska och
miljömässiga värden vi vill uppnå på lång sikt, är det ett förnuftigt hushållande
med samhällets resurser.
Tidsplan
2022-programperioden ut
Kostnad och finansiering
Ryms inom ordinarie verksamhet
Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål
Arkitekturpolitiska målen, folkhälsomålen, mänskliga rättigheter, barnets
rättigheter , jämställdhetsmål, friluftsmål, regional utveckling,
transportpolitiska målen, kulturmiljömålen
Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder
Koppling till BK4 Kommuner tar fram kulturmiljöunderlag, genom att
kommunen kan välja att ta fram ett gemensamt dokument för kulturmiljö och
arkitektur.
Koppling till BK 7 Arbeta med barnperspektivet i fysisk planering, genom att
inarbeta barnperspektiv i arkitekturstrategin.
Klimatanpassning
Utformning av byggnader och det offentliga rummet är en viktig del av arbetet
med klimatanpassning. Hur är det att bo och förflytta sig i staden/tätorten vid
höga temperaturer eller kraftig nederbörd? Hur gör vi plats för vattnet vid ett
skyfall? Hur skyddar träd mot värmeöar?

UPPFÖLJNING
Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet

a. Kommunerna rapporterar årligen:
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G=vi bedömer att vi har en process på plats för att aktivt föra samtal om
arkitektur inom kommun och med berörda aktörer, och vi ser önskvärda
resultat i den gestaltade miljön
H=processen är påbörjad och vi bedömer att en förändring i
arbetssätt/kunskap/resultat inom kommunen kan urskiljas
P= processen är påbörjad genom exempelvis ett första möte/dialog och/eller
att en plan för processen finns framtagen
E= processen är ej påbörjad

Det finns också möjlighet att lämna fritextsvar. Återkoppla då gärna vilket stöd
har ni haft av arbetet med arkitekturstrategin.

b. Länsstyrelsen rapporterar årligen:
G=seminarium är genomfört
H=datum och innehåll för seminariet är bestämt
P= seminarie har börjat planeras
E= åtgärden är ej påbörjad

Länsstyrelsen sammanställer årligen antal kommuner i de olika klasserna för
att följa upp åtgärdens genomförande i länet.
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BK7. Arbeta med barnperspektivet i fysisk planering
a) Kommuner arbetar med barnperspektivet i ÖP och/eller DP på det sätt som passar
kommunens processer. Länsstyrelsen ger råd inom ramen för hanteringen av
planärenden.
b) Länsstyrelsen ordnar kunskapshöjande seminarium för länsstyrelse och kommuner
om vad det konkret kan betyda i den byggda miljön att beakta barnperspektivet.

Huvudaktörer för genomförandet
a) Kommuner
b) Länsstyrelsen

Berörda aktörer
a) Länsstyrelsen, som rådgivare
b) Kommuner, deltar på seminarium

Berörda miljökvalitetsmål
Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Giftfri miljö
Säker strålmiljö
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv
Berörda globala mål
3. Hälsa och välbefinnande
4. God utbildning för alla
10. Minskad ojämlikhet
11. Hållbara städer och samhällen
13. Bekämpa klimatförändringarna
15. Ekosystem och biologisk mångfald
Berörda regionala tilläggsmål
En ekonomi oberoende av fossila bränslen
Lätt att gå, cykla och åka kollektivt
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Samhället anpassas till klimatförändringarna

Bakgrund och nuläge
Den fysiska miljön påverkar barns uppväxt, hälsa och välbefinnande.
Tillgången till och kvaliteten på deras utemiljö är en viktig del av deras
uppväxtvillkor.
Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen svensk lag i Sverige. Det ökar
behovet av fokus på arbete med barns rättigheter i fysisk planering och
stadsutveckling. Barnets rätt att komma till tals och få sina åsikter beaktade i
frågor som rör dem är en central rättighet i barnkonventionen (artikel 12).
Syftet med åtgärden är att hjälpa kommuner att komma igång med att tillämpa
barnperspektivet i fysisk planering. Olika kommuner har kommit olika långt i
detta. Det är viktigt att perspektivet hanteras i ÖP som vägledning inför DP.
Det är centralt att barnkonsekvensanalysen, om kommunen väljer att arbeta
med en sådan, är integrerad i planprocessen från början. En
barnkonsekvensanalys kan till exempel, beroende på aktuell
planeringssituation, hantera och syfta till att förbättra:
•
•
•
•

•
•
•
•

säkerhet och trygghet, tillgänglighet och nåbarhet, orienterbarhet och
rörelsemönster
utrymme för barn i det offentliga rummet, skolgårdar, gatumiljö med
mera
tillgång till grönytor
material och barnens skala i arkitekturen. Exempelvis avstånd, ingångar
till byggnader, fönster i barns ögonhöjd. Material och utformning som
väcker nyfikenhet, skapar trivsel och tål barns lek och användning. Att
barn ser exempelvis gröna tak och solpaneler och får förståelse för
hållbarhet.
möjlighet till idrott och rörelse
hälsa: giftfria miljöer, bra luft inne och ute, bra ljudmiljö, skugga och
svalka på skolgårdar/förskolegårdar vid värme
barnvänliga boendemiljöer, exempelvis marknära boende med egen
uteplats även i flerbostadshus
dialogprocesser som involvera barn och unga.

Läs mer här: Vägledning om barns och ungas utemiljö - Boverket
Boverket kommer framöver att få ett uppdrag kring vägledning av
barnkonventionen vid fysisk planering. Den ska vara klar i september 2022.

Förväntad effekt av åtgärden
Miljömässigt: När barns och ungas behov tillgodoses i den byggda miljön,
påverkas flera miljömål positivt. Exempelvis utvecklas barn bättre både
mentalt och fysiskt om deras utelekmiljö är naturlik. Detta gynnar bevarande
av naturmark i tätort och dess övriga ekosystemtjänster. Om
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bebyggelsestruktur och gaturum utformas med närhet, säkerhet, tillgänglighet
och trygghet i fokus, minskar sannolikt klimatpåverkan då barn och unga kan
gå och cykla och färre behöver skjutsas i bil. Aktiva transporter ger en bättre
folkhälsa genom rörelse i vardagen.
Socialt: En tryggare och mer tillgänglig byggd miljö gynnar alla grupper i
samhället. Att bli tillfrågad och att delta i dialogprocesser kopplat till fysisk
planering kan ha en positiv effekt på barnens tillit till samhället.
Ekonomiskt: utformning av vår gestaltade livsmiljö med barnperspektivet
integrerat kan spara samhällets resurser på sikt, bland annat genom ökad
hälsa.
Tidsplan
2022-programperioden ut
Kostnad och finansiering
Ryms inom ordinarie verksamhet
Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål
Arkitekturpolitiska målen, folkhälsomålen, Mänskliga rättigheter, Barnets
rättigheter, Jämställdhet, friluftsmål, regional utveckling, transportpolitiska
målen, kulturmiljömålen

Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder
Koppling till BK 6 Kommuner tar fram arkitekturstrategi genom att inarbeta
barnperspektiv i arkitekturstrategin.
Länsstyrelserna fick 2019 ett särskilt uppdrag av regeringen att utveckla
myndighetens arbete med barnets rättigheter. I beskrivningen av uppdraget
står det att arbetet behöver förstärkas i samband med att barnkonventionen
blir svensk lag.
Klimatanpassning
Utformning av åtgärder för klimatanpassning i fysisk planering behöver beakta
barnperspektivet. Ett barnperspektiv kan främja naturbaserade åtgärder för
klimatanpassning, men utformning och design är viktigt. Ett annat perspektiv
är möjligheten att använda naturbaserade lösningar för klimatanpassning i
pedagogiskt syfte för att undervisa om klimat och biologisk mångfald.
Utformning av öppna dagvattenlösningar och insatser för att ta hand om vatten
vid skyfall är viktig, så att de inte skapar drunkningsrisker genom exempelvis
plötsliga oförutsedda skillnader i vattendjup eller förekomst av förorenat
vatten om lekplatser/idrottsplatser används för att tillfälligt lagra vatten vid
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skyfall. Vid åtgärder där man funderar på hur mycket vatten som kan stå och
människor fortfarande beräknas kunna förflytta sig, så måste man beakta att
barn inte kan vada genom lika mycket vatten som vuxna.
Skugga och svalka på platser där barn vistas (skol-/förskolegårdar och
lekplatser) är en viktig klimatanpassningsåtgärd. Barn är precis som äldre
extra känsliga för värme.

UPPFÖLJNING
Årlig uppföljning av aktiviteter och hur de genomförts i länet

a) Kommuner rapporterar årligen:
G= vi arbetar löpande efter en process/rutin för att tillämpa
barnrättsperspektivet i fysisk planering, och vi ser önskvärda resultat i den
gestaltade miljön.
H=processen/rutinen har beslutats och vi har börjat arbeta efter den.
P= vi har börjat skapa en process/rutin genom exempelvis ett första
möte/dialog och/eller en plan för arbetet.
E= vi har inga processer eller rutiner för att tillämpa barnrättsperspektivet i
fysisk planering.

b) Länsstyrelsen rapporterar årligen:
G=seminarium är genomfört
H=datum och innehåll för seminariet är bestämt
P= seminarie har börjat planeras
E= åtgärden är ej påbörjad

Länsstyrelsen sammanställer årligen antal kommuner i de olika klasserna för
att följa upp åtgärdens genomförande i länet.

145

341

BK8. Vägledning till kommunernas energiplaner
Länsstyrelsen tar fram en vägledning för kommunernas energiplaner, och
sprider den.
Huvudaktör för genomförandet
Länsstyrelsen
Berörda aktörer
Kommuner, som mottagare av vägledningen
Berörda miljökvalitetsmål
Begränsad klimatpåverkan
God bebyggd miljö
(Eventuella sekundära effekter på biologisk mångfald om energiplaner tar upp
grödor och cirkulering av näringsämnen)
Berörda globala mål
7. Hållbar energi för alla
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11. Hållbara städer och samhällen
12. Hållbar konsumtion och produktion
13. Bekämpa klimatförändringarna
15. Ekosystem och biologisk mångfald
Berörda regionala tilläggsmål
En ekonomi oberoende av fossila bränslen
Ökad andel förnybar energianvändning
Minskad energianvändning i bostäder och lokaler

Bakgrund och nuläge
Syftet med åtgärden är ett mer aktivt arbete med frågorna för att uppnå
minskad klimatpåverkan.
Kommunerna ska enligt Lag (1977:439) om kommunal energiplanering,
Förordning (1977:440) om kommunal energiplanering, ha en energiplan. Det
ser olika ut hur detta efterlevs, vad energiplanen innehåller och hur den knyts
till fysisk planering.
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Länsstyrelsen har gjort en kartläggning av kommunernas energiplaner under
hösten 2021. En av frågorna i kartläggningen är vilket behov kommunerna har
av vägledning. Kartläggningen blir ett viktigt underlag för att ta fram
vägledningen. De gjordes en liknande kartläggning 201028.
En möjlig utgångspunkt för arbetet kan också vara Länsstyrelsen lägesbild över
Trygg elförsörjning | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se): I
rapporten är den generella lägesbilden att effekt- och kapacitetssituationen i
Västra Götaland inte är ett akut problem i dagsläget. Omställningen till
fossilfritt samt en ökad tillväxt gör dock att vi kan förvänta oss ett ökat
effektbehov framöver vilket kommer att orsaka utmaningar i elförsörjningen
avseende distribution och produktion.
Förutom en omställning till elektrifierade fordon är Västra Götaland en stark
industriregion och logistikregion. Rapporten identifierar stora behov av
samordning mellan många aktörer där kommunernas energiplaner kan utgöra
lägesbilden för den aktuella kommunen samt beroenden av andra.
Det är också viktigt att förhålla sig till pågående nationellt och kommande
regionalt arbete inom vindbruk, se strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad.29
Kopplat till översiktsplaner krävs dessutom utrymme för distribution och
utbyggnad av nät. Det bör finnas kontroll på stamnät, regionalnät och lokala
nät samt dess kopplingspunkter i förhållande till kommunen. Detta är en viktig
mellankommunal och regional fråga.
Energiplanen bör enligt Boverket kopplas till översiktsplanen så att
energisektorns mark- och vattenbehov kan tillgodoses.30
Arbetet kan identifiera hur de kommunala energiplanerna kan hantera de
frågor och utmaningar som redovisas i Länsstyrelsen lägesbild31 såsom;
•
•
•
•
•
•

andel lokalproducerad el (vatten, vind sol med mera)
identifierad framtida produktion
påverkan av distribution inom den egna kommunen
stoppområden för energiproduktion
behovet av och utbyggnadstakten för elektrifieringen av den privata
fordonsparken
hur utvecklingen av ett transportsnålt samhälle utvecklas inom både nya
och befintliga bostadsområden.

En övergång till ett energisystem baserat på förnyelsebar energi behöver också
klimatanpassas utifrån exempelvis robusthet för extremväder. Länsstyrelsens

28

https://docplayer.se/10211218-Energiplanering-i-vastra-gotalands-lan.html
Strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad (energimyndigheten.se)
30
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplanllmannaintressen/hansyn/miljo_klimat/klimatpaverkan/resursanvandn/fossilfri/
31
Trygg elförsörjning | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)
29
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vägledning behöver innefatta klimatanpassningsaspekterna32. Även
totalförsvarsaspekter behöver ingå.
Vägledningen kan exempelvis lanseras på ett seminarium med kommunerna.
Förväntad effekt av åtgärden
Miljömässigt: hur en kommun planerar för energiproduktion, distribution och
användning är bland annat en fråga om markanvändning, vilket gör att effekter
kan uppstå i landskapet. Åtgärder i form av fler träd och annan vegetation kan
till exempel minska behovet av fjärrkyla under perioder med höga
temperaturer för att inte öka energianvändningen, vilket kan vara positivt för
biologisk mångfald. Möjliga konflikter mellan vindkraft och biologisk mångfald
är samtidigt väl kända.
Socialt: många människor, särskilt unga, känner idag en stark oro för klimatet.
Ett antagande kan vara att om kommunerna informerar om att de har
genomtänkta planer för hur energifrågorna kan hanteras långsiktigt hållbart,
skulle denna oro möjligen kunna minska något.
Ekonomiskt: hur en kommun planerar för energiproduktion, distribution och
användning är bland annat en fråga om hushållning med resurser, både i fråga
om investeringar och om naturresurser.
Tidsplan
2022-programperioden ut.
Kostnad och finansiering
Ryms inom ordinarie verksamhet.
Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål
klimatmålen Målkonflikt kan uppkomma med mål om bostadsbyggande och
annan exploatering.
Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder
Klimat 2030
Klimatanpassning
Energisystemen behöver vara tillförlitliga och kunna fungera utan avbrott och
störningar. Ett energisystem måste därför vara robust även i ett förändrat
klimat.

32

Se 29638.pdf (msb.se) och Värmens påverkan på samhället : en kunskapsöversikt för kommuner med faktablad
och rekommendationer vid värmebölja (msb.se)
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En energiplan kommer att innefatta en miljöbedömning, där klimatanpassning
ska ingå.

UPPFÖLJNING
Årlig uppföljning av aktörers aktivitet
Länsstyrelsen rapporterar årligen:
G=vägledning är klar och kommunicerad till kommuner
H=förslaget är kommunicerat med kommuner och synpunkter inhämtade
P= förslag på vägledning är framtaget
E= åtgärden är ej påbörjad
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BK9. Främja en fysisk planering för minskad klimatpåverkan från resor
och transporter
a) Kommuner arbetar aktivt med att minska klimatpåverkan från resor och
transporter genom sin fysiska planering (ÖP, DP och planbesked)
b) Länsstyrelsen utvecklar rådgivningen till kommuner kring klimatpåverkan
från resor och transporter i ÖP och DP, bland annat i form av ett seminarium.
Huvudaktör för genomförandet
a) Kommuner
b) Länsstyrelsen
Berörda aktörer
a) Länsstyrelsen, inom ordinarie ärendehantering
b) Kommuner, som deltagare på seminarium
Berörda miljökvalitetsmål
Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
God bebyggd miljö
Berörda globala mål
3. Hälsa och välbefinnande
7. Hållbar energi för alla
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11. Hållbara städer och samhällen
12. Hållbar konsumtion och produktion
13. Bekämpa klimatförändringarna
15. Ekosystem och biologisk mångfald
Berörda regionala tilläggsmål
En ekonomi oberoende av fossila bränslen
Minskade utsläpp av kväveoxider
Minskade utsläpp av flyktiga organiska ämnen
Minskade utsläpp av partiklar
Lätt att gå, cykla och åka kollektivt
Många åker kollektivt
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Bakgrund och nuläge
Fysisk planering är ett avgörande verktyg för att minska klimatpåverkan från
resor och transporter. Det finns behov av kunskapslyft om verktyg för att
minska påverkan på klimatet, på grund av bland annat bebyggelsestruktur och
lokalisering som inte bidrar till ett transporteffektivt samhälle.
Frågor att fokusera på kan exempelvis vara:
- att nybyggnation stärker befintliga strukturer genom förtätning och
komplettering, utifrån kommunens förutsättningar för energieffektiv
bebyggelse och transporteffektiv planering
- hantering av extern handelsetablering för dagligvaruhandel
- knutpunkter för kollektivtrafik med ny bebyggelse och enkla resebyten
-hållbar mobilitet som resultat av samverkan mellan fysisk planering,
planering av infrastruktur och kollektivtrafik
-andra effekter av en bebyggelse- och infrastruktur med minskad
klimatpåverkan, exempelvis påverkan på luftkvalitet och grönytor.
Förväntad effekt av åtgärden
Miljömässigt: En lokalisering av bebyggelse för att främja en hållbar mobilitet
kan innebära ett mer effektivt hushållande med mark, vilket kan minska
intrånget i värdefulla naturmiljöer generellt. Samtidigt kan det dock innebära
intrång i just värdefulla naturmiljöer, om klimatnyttan bedöms väga tyngre av
exempelvis en lokalisering av bostäder nära ett stationsläge och annan mark
inte finns. Att använda mark till annat än ny infrastruktur frigör utrymme att
skapa och utveckla ekosystemtjänster.
Socialt: Planering utifrån en minskad klimatpåverkan kan underlätta
vardagslivet då det blir närmare till olika målpunkter. De grupper som
generellt har mindre tillgång till bil, som kvinnor, barn och äldre, gynnas av att
det blir enklare att ta sig fram med kollektivtrafik, till fots och med cykel. Att
nyttja och utveckla befintlig bebyggelse kan också innebära ett större
ansvarstagande för kulturmiljöer med positiva effekter på människors
upplevelse av sin livsmiljö, integration med flera positiva aspekter.
Ekonomiskt: Att i den fysiska planeringen fokusera på minskad klimatpåverkan
handlar om att arbeta aktivt med resurshushållning genom att utnyttja
befintliga värden och strukturer samt komplettera dem. Med en mer
transporteffektiv bebyggelsestruktur minskar också kommunernas kostnader
för service. Investeringar i kollektivtrafik är förstås en utgift, men som med
råge bör vara samhällsekonomiskt lönsam mot bakgrund av kostnaderna för
klimatförändringarna.
Tidsplan
2022-programperioden ut
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Kostnad och finansiering
Ryms inom ordinarie verksamhet.
Utlysningar kan komma från Energimyndigheten.
Medel kan i senare skeden sökas för åtgärder som konkret minskar utsläpp av
växthusgaser, via Klimatklivet Klimatinvesteringsstöd | Länsstyrelsen Västra
Götaland (lansstyrelsen.se), exempelvis cykelgarage, cykelvägar, och
järnvägsutbyggnad kopplat till omlastningsterminaler.
Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål
folkhälsomålen, Mänskliga rättigheter , Barnets rättigheter, Jämställdhet,
friluftsmål, regional utveckling, transportpolitiska målen, kulturmiljömålen
Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder
Kopplar till åtgärden KL1 som har fokus på åtgärder för en bättre luftkvalitet
och samtidigt ska verka för ett mer transporteffektivt samhälle.
Klimatanpassning
Klimatåtgärder kopplade till ekosystem behöver göras med ett
helhetsperspektiv som inkluderar klimatanpassning såväl som minskad
klimatpåverkan. Dessa båda insatsområden är beroende av varandra och bör
samordnas i så hög utsträckning som möjligt så att klimatanpassningsåtgärder
inte motverkar åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser och vice versa
(Regeringens proposition 2017/18:163 Nationell strategi för klimatanpassning).
Synergieffekter och målkonflikter mellan minskad klimatpåverkan och
klimatanpassning behöver analyseras i samband med att åtgärder planeras.
Framför allt gäller detta naturbaserade lösningar och användning av grönytor.
Klimatanpassning innebär både att minska sårbarheter men och också att ta
tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle.
Mindre behov av hårdgjord yta ger exempelvis större möjligheter till
klimatanpassning, så som ytor som kan ta hand om vatten vid störtregn. Ett
transporteffektivt samhälle är yteffektivt och kan öka denna möjlighet.

UPPFÖLJNING
Årlig uppföljning av aktörers aktivitet
a. Kommunerna rapporterar årligen:
G=kommunen arbetar aktivt med frågorna i ÖP, DP och planbesked
H=kommunen har tagit fram en rutin och underlag för att kunna arbeta med
frågorna i ÖP, DP och planbesked
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P= kommunen har börjat arbeta med frågorna, exempelvis genom att
identifiera viktiga kompetenser och frågor för kommunen, och vilket underlag
som finns
E= åtgärden är ej påbörjad

Länsstyrelsen sammanställer årligen antal kommuner i de olika klasserna för
att följa upp åtgärdens genomförande i länet.

b. Länsstyrelsen rapporterar årligen:
G=seminarium är genomfört
H=datum och innehåll för seminariet är bestämt
P= seminarium har börjat planeras
E= åtgärden är ej påbörjad
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BK10. Arbeta in riktlinjer i översiktsplan för grön infrastruktur,
ekosystemtjänster och kompensationsåtgärder
a) Kommuner arbetar in riktlinjer i översiktsplanen för bevarande och
utveckling av grön infrastruktur, ekosystemtjänster och ekologisk
kompensation, för att stärka biologisk mångfald och klimatanpassning.
b) Länsstyrelsen konkretiserar principerna i storymap ”Planeringsunderlag för
grön infrastruktur i översiktsplan” på seminarium, som ett av flera underlag
som kommunen kan använda.
Huvudaktörer för genomförandet
a) Kommuner
b) Länsstyrelsen
Berörda aktörer
a) Länsstyrelsen, inom ordinarie ärendehantering
b) Kommuner, som deltagare på seminarium
Berörda miljökvalitetsmål
Levande sjöar och vattendrag
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Myllrande våtmarker
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv
Berörda globala mål
6. Rent vatten och sanitet
11. Hållbara städer och samhällen
13. Bekämpa klimatförändringarna
14. hav och marina resurser
15. Ekosystem och biologisk mångfald
Berörda regionala tilläggsmål
Bevarade grunda marina ekosystem
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Förstärkt biologisk mångfald
Bevarande och skötsel av ängs- och betesmarker
Bevarande och skötsel av särskilt skyddsvärda nturtyper
Samhället anpassas till klimatförändringarna
Ökat antal arter i vardagslandskapet
God miljö för pollinerare

Bakgrund och nuläge
I åtgärden behöver kommunerna använda sig av underlag från Regional
handlingsplan för grön infrastruktur inklusive webbGIS, och ta stöd av
storymap ”Planeringsunderlag för grön infrastruktur i översiktsplan”:
Våren 2021 har Länsstyrelsen publicerat ett utvecklat planeringsunderlag
baserat på Regionala handlingsplan för grön infrastruktur. Underlaget visar
områden att vara särskilt uppmärksam på och analysera vidare, för att kunna
göra underbyggda ställningstaganden i översiktsplanen.
Den bärande idén i planeringsunderlaget är så kallade
uppmärksamhetsområden. Ett uppmärksamhetsområde kallar vi ett område
där värdetrakter i den gröna infrastrukturen sammanfaller med påverkan i
form av bebyggelse. Vi beskriver dessa områden, de ekosystemtjänster de ger,
och vilka frågor kommunen kan fundera på för att hantera detta i
översiktsplanen. Till analyserna finns förslag för hur en arbetsgång kan se ut
för att tillämpa underlaget i planeringsprocessen. Analyserna visar på områden
i en kommunövergripande och mellankommunal skala, och behöver
kompletteras i kommunens fortsatta arbete med lokalt underlag. Vidare finns
fördjupat material om ekosystemtjänster och ekologisk kompensation.
Underlaget täcker till att börja med kommunerna i Boråsregionen. Nästa steg
är att fortsätta utveckla materialet för hela Västra Götalands län. Delar av
materialet kan dock redan nu användas av kommuner i andra delar av länet;
principer, texter och delar av informationen på kartorna.

Förväntad effekt av åtgärden
Miljömässigt: genom att arbeta in tydliga ställningstaganden för grön
infrastruktur i sina översiktsplaner kan kommunerna lägga en bra grund för att
kunna bevara och utveckla länets gröna infrastruktur, med positiva effekter på
biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
Socialt: Ekosystemjänster som kan stärkas av att grön infrastruktur hanteras
på ett bra sätt är bland annat friluftsliv och klimatanpassning, vilka har direkt
påverkan på människors hälsa och välbefinnande.
Ekonomiskt: genom att säkra en rad ekosystemtjänster i landskapet sparar
samhället pengar. Detta kan handla om att låta naturen minska risken för
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översvämningar istället för att behöva investera i tekniska anläggningar, eller
att förebygga ohälsa som annars tar resurser från sjukvården.
Tidsplan
2022-programperioden ut.
Storymapen ”Planeringsunderlag för grön infrastruktur i översiktsplan”
kommer att vidareutvecklas för att täcka hela länet med start hösten 2021,
Tidsplan finns ännu inte för när arbetet är helt klart. Alla kommuner kan
oavsett detta delta på seminarium.
Kostnad och finansiering
Ryms inom ordinarie verksamhet.
Länsstyrelsens arbete med och kostnader för ett seminarium är avhängigt en
idag oklar budget för fortsatt arbete med grön infrastruktur.
Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål
folkhälsomålen, Mänskliga rättigheter , Barnets rättigheter, Jämställdhet,
friluftsmål, regional utveckling, kulturmiljömålen, klimatanpassningsmål
Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder
Regional handlingsplan för grön infrastruktur
Klimatanpassning
Att bevara och utveckla en grön infrastruktur är en viktig del av arbetet med
klimatanpassning. Den gröna infrastrukturen möjliggör för växter och djur att
förflytta sig i landskapet när deras habitat påverkas av klimatförändringarna.
Den gröna infrastrukturen stöttar den biologiska mångfalden som behövs för
att stärka ekosystemens förmåga att hantera klimatförändringarna.
Naturbaserade lösningar för klimatanpassning (till exempel öppna
dagvattenlösningar och grönska för att skapa svalka) kan integreras som en del
i en grön infrastruktur.

UPPFÖLJNING
Årlig uppföljning av aktörers aktivitet
a) Kommunerna rapporterar årligen:

G=riktlinjer finns med i antagen plan
H=riktlinjer finns med i samrådshandling
P=kommunen lyfter detta på tidig dialog med Länsstyrelsen
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E= åtgärden är ej påbörjad

Länsstyrelsen sammanställer årligen antal kommuner i de olika klasserna för
att följa upp åtgärdens genomförande i länet.

b) Länsstyrelsen rapporterar årligen:

G=seminarium är genomfört
H=datum och innehåll för seminariet är bestämt
P= seminarium har börjat planeras
E= åtgärden är ej påbörjad
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Tjänsteskrivelse
Ärendenummer: SBN 2022/80
2022-04-28
Handläggare: David Lindh, miljöstrateg

Samhällsbyggnadsnämnden

Beslut om åtaganden för regionalt åtgärdsprogram
för miljömålen 2022-2025
Förslag till beslut
-

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att anta föreslagna åtgärder
som åtaganden för regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2022-2025.

Ärendet
För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen tar
Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer fram åtgärdsprogram. Varje län har åtgärdsprogram
som ger vägledning och stöd för prioriteringar av insatser. Åtgärderna samordnas med andra
pågående planer och utveckling inom länet.
Länsstyrelsen, Skogstyrelsen och Västra Götalandsregionen har gett kommunerna möjlighet att åta
sig vilka åtgärder som kommunen vill arbeta vidare med för att gemensamt bidra till att nå
miljömålen. Det regionala åtgärdsprogrammet Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland syftar
till att vägleda och stödja prioriteringar samt stimulera till en ökad samverkan i det lokala och
regionala miljöarbetet för att nå de regionala miljömålen och de globala Agenda 2030-målen.
Alla åtaganden kommer att läggas upp på en nationell åtgärdswebb. Där blir det synligt vilka
aktörer som arbetar med vilka åtgärder och hur det går. Åtgärdswebben är även ett verktyg för
den årliga uppföljningen.
Åtaganden görs i ett formulär där kommunen markerar vilka åtgärder de kommer att arbeta med.
Man kan även komplettera med fler åtgärder i ett senare skede.

Barnrättsbedömning
Att arbeta mot de regionala miljömålen är i linje med miljöbalkens mål om att nuvarande och
kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.

Beslutsunderlag





Formulär – Förslag på åtgärder per aktörsgrupp, riktade till kommuner, 2022-04-20.
Kommunstyrelsens begäran om yttrande - Åtgärdsprogrammet för miljömålen,
2022-02-11.
Skrivelse från Länsstyrelsen Västra Götaland till kommunstyrelsens ordförande,
2022-01-25.
Detaljerat underlag om åtgärder 2022-2025, 2021-02-15.

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se
0502-60 60 00
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Till Kommunstyrelsens ordförande
Nu lanserar vi det nya åtgärdsprogrammet för miljömålen – Utmaningar för
ett hållbart Västra Götaland
Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Genom att arbeta med de regionala miljömålen i Västra
Götaland arbetar vi även med den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030. Utmaningarna för att nå målen är globala men lösningarna är många gånger lokala.
Därför är kommunens handlingskraft avgörande för att omsätta dessa globala åtaganden till praktisk handling. Miljömålen visar riktningen i detta svåra men viktiga
arbete.
För att uppnå miljömålen måste vi tillsammans arbeta med prioriterade åtgärder.
Under 2021 har Länsstyrelsen tillsammans med Skogsstyrelsen och i dialog med
kommuner och viktiga aktörer i åtgärdsarbetet reviderat det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland. I det nya programmet har vi fokuserat på att lägga till åtgärder som främjar klimat och biologisk
mångfald, då vi inom dessa områden har stora utmaningar både regionalt och nationellt. Nu finns det möjlighet att anta åtgärder i programmet och vi ser fram emot
ert engagemang och ett gott samarbete i genomförandet av åtgärdsprogrammet.
Årets miljömålsbedömningar visar att vi inte kommer nå våra miljömål till 2030. Läget är allvarligt och vi kommer att lämna över miljöproblem till kommande generationer. Det är av största vikt att vi inte tappar modet i detta läge utan istället blickar
framåt och skruvar upp tempot i miljömålsarbetet ytterligare. Tillsammans kan vi
göra märkbar skillnad som främjar både miljön och klimatet och ni kommuner har
en viktig roll i detta.
Lanseringen av åtgärdsprogrammet kommer att äga rum digitalt den 16 mars. Evenemanget är öppet för alla aktörer som vill delta i åtgärdsarbetet med Miljömålen,
vi hoppas att din kommun är med vid det tillfället. Det är dags att gemensamt kraftsamla så att vi kan skapa ett hållbart Västra Götaland!

Lisbeth Schultze, Tf. Landshövding, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Postadress:

Besöksadress:

Telefon/Fax:

Webbadress:

010-224 40 00 (vxl)

www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-08-24
Sida 1 av 1

§ 90 Beslut om revidering av dokument- och
informationshanteringsplan
KS 2022/71

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
•

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att revidera dokument- och
informationshanteringsplanen i enlighet med upprättat förslag.

Sammanfattning av ärendet
Det framgår av kommunens arkivreglemente att kommunens arkivmyndighet, kommunstyrelsen,
ska upprätta en kommungemensam dokumenthanteringsplan som redovisar de handlingar som
finns i kommunens olika myndigheter samt hur dessa ska hanteras. Planen ska gås igenom löpande
och revideras vid behov.
Dokumenthanteringsplanen reviderades senast 2022-05-11. Det har nu uppkommit behov av att
förtydliga text under kapitel 6 ”Barnomsorg- och skola” för att säkerställa att handlingar som
inkommit i papper sparas i samtliga elevakter.

Förslag till beslut
-

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att revidera dokument- och
informationshanteringsplanen i enlighet med upprättat förslag.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse ”Reviderad dokument- och informationshanteringsplan 2022”, registrator
Marie Anebreid, 2022-08-09.
Utkast: Dokument- och informationshanteringsplan, 2022-08-09.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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Utdragsbestyrkande

Sida 1 av 1

Tjänsteskrivelse
Ärendenummer: KS 2022/71
2022-08-09
Handläggare: Marie Anebreid, registrator

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - reviderad dokument- och
informationshanteringsplan 2022
Förslag till beslut
-

Kommunstyrelsen beslutar att revidera dokument- och informationshanteringsplanen i
enlighet med upprättat förslag.

Ärendet
Det framgår av kommunens arkivreglemente att kommunens arkivmyndighet, kommunstyrelsen,
ska upprätta en kommungemensam dokumenthanteringsplan som redovisar de handlingar som
finns i kommunens olika myndigheter samt hur dessa hanteras. Planen ska gås igenom löpande och
revideras vid behov.
Dokumenthanteringsplanen är således förvaltningarnas verktyg för att hantera allmänna handlingar
på ett korrekt sätt och rättssäkert sätt.
Dokumenthanteringsplanen reviderades senast 2022-05-11 efter beslut av kommunstyrelsen.
Sedan uppdateringen har det uppkommit behov av att förtydliga text under kapitel 6 Barnomsorgoch skola för att säkerställa att handlingar som inkommit i papper sparas i samtliga elevakter.
Det gäller skrivningen ”För elever födda 2015 och senare endast PMO digital elevakt.
För grundskoleelever och gymnasieelever födda före 2015 finns handlingar både i PMO digital
elevakt och papper.”, som nu ändras till
”För grundskoleelever och gymnasieelever finns handlingar både i PMO digital elevakt och fysisk
elevakt. Dokument som scannas in ska alltid sparas fysiskt i elevakten.”
Förändringarna är markerade i dokumentet. Text som ska tas bort är överstruken, text som ska
läggas till är markerad med grönt.

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.

Beslutsunderlag


Utkast: Dokument- och informationshanteringsplan, 2022-08-09.

Sändlista
Samtliga nämnder

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se
0502-60 60 00
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Inledning

Begreppsdefinitioner

Beslut om gallring

Handling
Med handling avses alla typer av informationsbärare, det vill säga
inte bara skrivna pappersdokument utan också kartor, fotografier,
ljudupptagningar, mikrofilmer, e-post, sms eller annan upptagning
som kommit till myndigheten. Med en upptagning menas en sådan
handling som inte kan uppfattas utan tekniskt hjälpmedel. En
handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har
inkommit till myndigheten eller upprättats där.

Arkivbildning och gallring inom kommuner styrs av arkivlagen
(1990:782). Enligt arkivlagen ska det i varje kommun finnas en
arkivmyndighet. Lagen anger att allmänna handlingar får gallras
(förstöras) om kommunen har fattat beslut om det.
Hur beslut om gallring ska fattas inom kommunen framgår av
arkivreglemente för Tidaholms kommun. Enligt reglementet ska
kommunens myndigheter (kommunstyrelse, övriga nämnder,
kommunfullmäktiges revisorer) bevara och gallra sina handlingar i
enlighet med vad som anges i den kommungemensamma
dokument- och informationshanteringsplanen. Den
kommungemensamma dokument- och
informationshanteringsplanen ska, enligt arkivreglementet,
upprättas och fastställas av arkivmyndigheten (kommunstyrelsen).
Planen ska redovisa de handlingar som inkommit, upprättats
och/eller förvarats hos myndigheterna samt hur de ska hanteras.
Planen ska ses över fortlöpande, minst en gång om året, och
revideras vid behov.

Bevaras
Bevaras innebär att handlingen ska arkiveras för all framtid i det
ursprung den kommit in till myndigheten. Handlingar som ska
bevaras levereras till kommunens centralarkiv. Digitala handlingar
som ska bevars levereras till kommunens e-arkiv.
Gallras
Att en handling gallras betyder i arkivsammanhang att handlingen
förstörs. Om gallringsfristen exempelvis är fem år betyder det att
handlingen får förstöras fem kalenderår efter det att handlingen
upprättades.

Gallringsråden i den här dokumenthanteringsplanen bygger till stor
del på Sveriges Kommun och Regioners (SKR) serie Bevara eller
Gallra, framtagen av SKR i samarbete med Riksarkivet.

Vid inaktualitet
Vid inaktualitet innebär att en handling kan gallras när den inte
längre behövs i verksamheten.

Inledningsvis ges förklaringar på begrepp som förekommer i
dokument- och informationshanteringsplanen, sedan vad som gäller
vid scanning, mikrofilmning och utskrift, rensning av akt i samband
med avslutning av ärende samt regler för leverans av handlingar till
kommunarkivet.

Anmärkning
Anmärkning innehåller kompletterande uppgifter såsom innehåll,
uppkomst, hänvisningar, media och specifika
gallringsbestämmelser.
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•

Skanning, mikrofilmning och utskrift
Byte av databärare eller medium innebär gallring, om det leder till
informationsförlust, det vill säga förlust av möjliga
informationssammanställningar och/eller förlust av sökmöjligheter.
Elektroniska handlingar, information i IT-system eller liknande skrivs
ibland ut på papper eller mikrofilm/mikrofiche. Om information eller
möjlighet till sökningar och sammanställningar därmed förloras är
detta likvärdigt med gallring och förutsätter ett gallringsbeslut.
Detsamma gäller om man vill föra över information från papper till
någon form av elektronisk databärare och förstöra pappret.

Innan överlämning av arkivmaterial till centralarkivet ska
kontakt tas med arkivansvarig på
kommunledningsförvaltningen.

Dokument- och informationshanteringsplanens
uppbyggnad
Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-07 att byta namn på planen
från dokumenthanteringsplan till dokument- och
informationshanteringsplan. Detta för att ge ett mer rättvisande
namn till planen som inte endast omfattar dokument utan flera olika
typer av informationsbärare.

Rensning

Dokument- och informationshanteringsplanen gäller för kommunens
samtliga styrelser, nämnder, förvaltningar och kommunala bolag
samt kommunfullmäktiges revisorer.

När ett ärende är avslutat ska akten rensas. Rensning innebär att
material som inte tillfört ärendet något kan tas bort. Om
arbetsmaterial däremot arkivläggs blir detta allmän handling och
omfattas av bestämmelserna om gallring. Normalt är att respektive
handläggare utför rensningen.

Planen inleds med de handlingar som är förvaltningsövergripande
och därefter redovisas handlingar som är specifika för kommunens
olika verksamhetsområden.

Arkivläggning av handlingar som ska bevaras
Material som ska bevaras för framtiden ska arkivläggas, det vill
säga, förpackas för förvaring, på ett sådant sätt att det utsätts för
minsta möjliga slitage. Det innebär att:
• Handlingarna ska vara rensade från arbets- och
informationsmaterial av tillfällig betydelse (exempelvis
reklam, utkast, kopior). Se avsnitt ovan.
• Plastfickor ska vara borttagna. Aktomslag avsedda för
arkivering ska användas.
• Gem ska vara borttagna.
• Handlingarna ska vara packade i godkända arkivkartonger,
på kartongens kortsida ska det stå skrivet med blyerts vad
kartongen innehåller.
• En arkivföljesedel ska medfölja leveransen till
kommunarkivet, på följesedeln ska det stå upptaget vad som
har överlämnats till kommunarkivet.

365

7

1. Lednings- och förvaltningsövergripande administration
1.1 Allmän administration
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Aktförvaring

Vid inaktualitet

Arkivbeskrivning

Bevaras

Ett exemplar diarieförs
och arkiveras vid förändring
Ett exemplar diarieförs och
arkiveras vid förändring

Centralarkiv

Arkivförteckning

Bevaras

Anmälan av delegationsbeslut

2 år

Anmälningslistor

Vid inaktualitet

Arrangörslistor

Vid inaktualitet

Betygsförfrågningar

Vid inaktualitet

Dokument- och
informationshanteringsplan
Gåvor till kommunen

Bevaras
Bevaras

Gåvor till kommunen ska
registreras och förtecknas i
arkivförteckning

Intresseanmälningar

Vid inaktualietet

Ex E-tjänst anmälan om
språkkunskaper

Kopior och dubbletter där
arkivexemplar finns hos annan
myndighet

Vid inaktualitet

Larmlista

Vid inaktualitet

Exempelvis kopior på
protokoll, exemplar av
budgetdokument,
verksamhetsberättelser
Kontaktuppgifter till personal
som används vid extra
ordinär händelse.

Lokalbokningar

Vid inaktualitet

Lathundar och handböcker

Vid inaktualitet

Interna och externa

366

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Centralarkiv
Ärendehanteringssystem

Anmälan av delegationsbeslut

Ärendehanteringssystem

Styrdokument

Centralarkiv

8
Material och handlingar som rör
vänorter
Medgivande personadresserad post

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Skrivelse

Mötesanteckningar från
presidier, beredningar
och/eller politiska arbetsgrupper
Polisanmälningar

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Anteckning

Polisanmälningar - beslut

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Anmälan

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Beslut

Presentationsmaterial

Vid inaktualitet

Processer

Vid inaktualitet

2c8

Mötesanteckningar från
ledningsgrupper
(förvaltningsledning)

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Anteckning

Protokoll eller mötesanteckningar från
avdelningsmöten, personalmöten,
informationsmöten
o d interna verksamhetsmöten

Vid inaktualitet

Om de inte innehåller beslut
eller unik information av direkt
betydelse för verksamheten.

Mötesanteckningar från
avdelningsmöten, personalmöten,
informationsmöten
o d interna verksamhetsmöten

Bevaras

Om de innehåller beslut
eller unik information av direkt
betydelse för verksamheten.

Ärendehanteringssystem

Anteckning

Remiss intern och extern förfrågningsunderlag
Skrivelse

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Remiss

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Skrivelse

Tjänsteanteckning/minnesanteckning
som medför sakuppgift

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Anteckning

Tjänsteanteckning/minnesanteckning
av ringa/tillfällig betydelse
Tjänsteskrivelse

Vid inaktualitet
Ärendehanteringssystem

Tjänsteskrivelse

Utredningar och studier

Bevaras

Både externa och interna

Ärendehanteringssystem

Skrivelse

Yttranden/Remissvar

Bevaras

Interna och externa

Ärendehanteringssystem

Remiss

Vid inaktualitet

Exempelvis
powerpointpresentationer

Anteckning som tillhör ett
ärende och som tillför
information av
långsiktig betydelse

Bevaras
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1.2 Nämndadministration
Handling

Gallring

Beslut fattade av:
- Kommunfullmäktige
- Kommunstyrelsen
- Nämnder
- Arbetsutskott
- Kommunala råd
Förtroendemannaregister
Kallelser och föredragningslistor

2 år

Kungörelse och annonser inför
fullmäktigesammanträden

Vid inaktualitet

E-förslag som nått röstmål

Bevaras

E-förslag som inte nått röstmål

2 år

E-förslag som inte publiceras

2 år

Motioner

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Beslut

Bevaras

System för
förtroendemannaregister
Ärendehanteringssystem

Kallelse

Ärendehanteringssystem

E-förslag

Bevaras

System för hantering av eförslag
System för hantering av eförslag
Ärendehanteringssystem

Motion

Interpellation/frågor

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Interpellation

Protokoll efter sammanträden med:
- Kommunfullmäktige
- Kommunstyrelsen
- Nämnder
- Arbetsutskott
- Kommunala råd
Regler och avtal för lån av läsplatta

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Protokoll

Reservation

Vid inaktualitet

Protokollsanteckning

Vid inaktualitet

Vid inaktualitet

Anmärkning

Gallras i system för hantering
av e-förslag efter 2 år
Gallras i system för hantering
av e-förslag efter 2 år
Gallras i system för hantering
av e-förslag efter 2 år

När förtroendevald har
återlämnat läsplattan.
Reservation som har lämnats
in skriftligt gallras när
protokollet som den har förts
in i har justerats
Protokollsanteckning som har
lämnats in skriftligt gallras när
protokollet som den har förts
in i har justerats

368
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1.3 Klagomål och synpunkter
Handling

Gallring

Felanmälningar

2 år

System för felanmälan

Sammanställningar,
statistik och rapporter över synpunkter
och felanmälan
Synpunkter

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Synpunkter

2 år

5 år

Anmärkning

Förvaring

Synpunkten gallras 5 år efter
att den kommit in.
Synpunkt som inkommit på
annat sätt än i system för
synpunktshantering gallras
när den registrerats.
Personuppgifter gallras 2 år
efter synpunkten kommit in.

System för
synpunktshantering

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem
Rapport

System för
synpunktshantering

1.4 Korrespondens
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Korrespondens av betydelse, till
exempel:
- Brev
- E-post
- Sms
- Mms
- Chattkonversation
- Meddelande från röstbrevlåda
Korrespondens av rutinmässig karaktär
och/eller tillfällig betydelse

Bevaras

Korrespondens som tillhör ett
ärende och som tillför
information av
långsiktig betydelse.

Ärendehanteringssystem

Korrespondens

Vid inaktualitet

Exempelvis reklam,
kursinbjudningar

369
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1.5 Personuppgiftsadministration - GDPR
Handling

Gallring

Begära rättelse, radering eller
begränsning av behandlingen av sina
personuppgifter.
Registerutdrag

Vid inaktualitet

Registerförteckningar

Vid inaktualitet

Samtyckesblankett till behandling av
personuppgifter

2 år

Gallringstiden börjar löpa när
personuppgiftsbehandling
hos förvaltningen har upphört

Samtyckesblankett till utlägg på
webbplats

2 år

Gallringstiden börjar löpa när
personuppgiftsbehandling
hos förvaltningen har upphört

Samtyckesblankett till bildpublicering
(skolan)

2 år

Gallringstiden börjar löpa när
eleven slutat förskola,
grundskola, gymnasieskola

Vid inaktualitet

Anmärkning

Förvaring

Begäran om samt svar
Styr- och ledningssystem

Gäller exempelvis
bildpublicering på webbplats,
sociala medier, tryckta
informationsmaterial.

370

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem
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1.6 Utbildningar/kurser anordnade av kommunen
Handling

Gallring

Deltagarlista

Vid inaktualitet

Kursanmälan

Vid inaktualitet

Planeringsunderlag

Vid inaktualitet

Program/kursinbjudan

Vid inaktualitet

Utbildningsmaterial, egenproducerat

Bevaras

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Ärendehanteringssystem

Utbildning

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

1.7 Enkäter skapade av kommunen
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Enkätsammanställning/rapporter

Bevaras

Ett exempel av
frågeformuläret ska bevaras
tillsammans med
sammanställningen

Enkätverktyg

Enkätsvar och andra underlag som har
betydelse för verksamheten

Bevaras

Enkätsvar och andra underlag av ringa
betydelse för verksamheten

Vid inaktualitet

Enkätverktyg

371
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1.8 Ledning och styrning
Handling

Gallring

Bolagsordning

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Styrdokument

Delegationsordning

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Styrdokument

Effektmål och aktiviteter

Bevaras

Föreskrift

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Styrdokument

Interna kontrollplaner

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Intern kontroll

Intern kontroll - uppföljningsrapport

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Intern kontroll

Kvalitetsdokument och
kvalitetsredovisning

Bevaras

Gäller de
kvalitetsredovisningar som
sker inom exempelvis skola,
barnomsorg och omvårdnad

Ärendehanteringssystem/
System för ledning och
styrning

Rapport

- Policy
- Strategi
- Riktlinje
- Handlingsplan
- Regel
- Rutin
Reglementen och arbetsordningar

Bevaras

Interna styrdokument

Ärendehanteringssystem

Styrdokument

Bevaras

Interna dokument

Ärendehanteringssystem

Reglemente

Taxa

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Styrdokument

Verksamhetsplan

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Budget

Ägardirektiv

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Styrdokument

Nämnd- och förvaltningsnivå.

372

Styr- och ledningssystem
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1.9 Kommunikation/information
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Bildarkiv & fotosamlingar

Bevaras

Analoga

Tidaholms museum

Fotografier, filmer, video, ljudband, CDskivor och dylikt som har ett historiskt
och/eller kulturellt värde
Fotografier, filmer, video, ljudband, CDskivor och dylikt som saknar ett
historiskt och/eller kulturellt värde
Informationsskrifter och broschyrer

Bevaras

Digitala

Centralarkiv

Vid inaktualitet

Digitala

Bevaras

Gäller material från den egna
verksamheten. Digitalt och
analogt.

Ärendehanteringssystem

Kommunikation

Tillfällig information på kommunens
webbplatser, både interna och externa
Skärmdump på både den interna och
den externa hemsidans startsida och
struktur

Vid inaktualitet
Ärendehanteringssystem

Kommunikation

Pressmeddelanden

Bevaras

En gång om året samt vid
större förändringar.
Gäller även Turistbyråns
hemsida.
Digitalt och analogt

Ärendehanteringssystem

Kommunikation

Marknadsföringsmaterial

Vid inaktualitet

Bevaras

Av tillfällig karaktär, t ex
affischer

373

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem
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1.10 Kommunens sociala medier
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Inlägg av betydelse

Bevaras

Inlägg som tillhör ett ärende
och som tillför information
som är av betydelse för
kommunens verksamhet.
Gäller till exempel bloggar,
facebook, instagram, twitter
och youtube

Ärendehanteringssystem

Kommunikation

Inlägg av tillfällig karaktär eller av ringa
betydelse
Inlägg av kränkande/brottslig karaktär
eller med sekretessbelagda uppgifter

Vid inaktualitet
Ärendehanteringssystem

Kommunikation

Inlägg som strider mot syftet med
kommunens närvaro på det sociala
mediet
Skärmdump på startsidan samt sidans
struktur på kommunens sociala medier

Omedelbart

Inlägget ska sparas som en
skärmdump och sedan
omedelbart tas bort från det
sociala mediet.
Skärmdumpen ska bevaras.
Till exempel marknadsföring
från externa företag
marknadsföring
Eftersom det är av värde att
se hur förvaltningen
presenterar sin verksamhet
för besökare på sociala
medier över tid ska startsidan
samt sidans karta/struktur
bevaras som en skärmdump
en gång i halvåret

Ärendehanteringssystem

Kommunikation

Bevaras

Bevaras

374
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1.11 Projekt skapade av kommunen
Handling

Gallring

Beslut om förstudie

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Beslut

Förstudiedirektiv

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Rapport

Förstudierapport

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Rapport

Idéskiss

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Rapport

Kommunikationsplan

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Rapport

Projektdirektiv

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Rapport

Projektgruppsanteckningar

Vid inaktualitet

Projektplan

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Rapport

Status/delrapport

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Rapport

Slutrapport

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Rapport

Styrgruppsprotokoll

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Protokoll

Utvärdering

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Rapport

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Dokumentation av
genomförande,
mål, metoder,
projektorganisation etc
Inklusive tid- och
aktivitetsplan, riskanalys och
projektkalkyl.

1.12 Statistik
Handling

Gallring

Arbetsmarknadsstatistik - AMPAK

10 år

Befolkningsförändringar - Avipak

10 år

Bostadsbyggnadsstatstik

10 år

Anmärkning

Material från Statistiska
centralbyrån (SCB)

375
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Räkenskapssammandrag

5 år

Statistiskt underlag för
befolkningsprognos
Statistik
- Till andra myndigheter, till exempel
Statistiska centralbyrån (SCB) och
Centrala studiestödsnämnden (CSN)
- Statistik från respektive
verksamhetsområde
- Statistik egenhändigt upprättad
Rapporter/redovisning från arbetsgivare

Vid inaktualitet

Övriga handlingar som tjänat som
underlag för registrering och
redovisning av den uppföljande
verksamheten

2 år

Vid inaktualitet

2 år

1.13 Stats- och EU- bidrag
Handling

Gallring

EU-bidragsansökningar

10 år

Statsbidragsansökningar

10 år

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Ärendehanteringssystem

Revision

Ärendehanteringssystem

Revision

1.14 Revision
Handling

Gallring

Revisionsrapporter

Bevaras

Revisionsunderlag

Bevaras

Dokumentation, rapporter och
arbetsunderlag
från revisorerna.

376
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1.15 Stiftelser
Handling

Gallring

Anmälningar till stiftelseregistret

Bevaras

Bidragsansökan till stiftelse samt beslut

Bevaras

Bokföring och kontoutdrag:
- Augusta Charlotta Gustafssons fond
- Samfonden vid Tidaholms grundskola
- Sociala samfonden i Tidaholm

10 år

Permutationsansökan

Bevaras

Stiftelseförordnande eller motsvarande

Bevaras

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Ärendehanteringssystem

Anmälan

Nämnd fattar beslut kring
detta
Augusta Charlotta
Gustafssons fond
avregistrerades 2014-08-07

Ärendehanteringssystem

Ansökan

Ansökningar till
Kammarkollegiet om tillstånd
att ändra, upphäva eller
åsidosätta föreskrifter i
stiftelseförordnandet,
överklaganden till domstol av
Kammarkollegiets beslut
Donationsurkunder,
gåvobrev, testamenten

Ärendehanteringssystem

Ansökan

Ärendehanteringssystem

Urkund

377
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1.16 Särskilt gällande valnämnd
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Anvisningar och utbildningsmaterial,
särskilt för röstmottagare och
kommunala bud, från Valmyndigheten
och länsstyrelsen som enbart gäller ett
val
Brevröster, för sent inkomna

Vid inaktualitet

Efter valet

Vid inaktualitet

När valet vunnit laga kraft

Informationsmaterial, kommunspecifikt

Bevaras

För allmänheten, speciellt om
förtidsröstning och om
dubblettröstkort

Ärendehanteringssystem

Kommunikation

Kommunspecifikt utbildningsmaterial
och lokala instruktioner

Bevaras

Särskilt för röstmottagare och
kommunala bud

Ärendehanteringssystem

Kommunikation

Kvitton avseende från posten mottagna
röster
Omslag med budröster som underkänts
och tagits omhand

Sparas under valperioden

Med valperiod avses perioden
till nästa val
Med valperiod avses perioden
till nästa val

Omslag med ytterkuvert från godkända
budröster

Sparas under valperioden

Med valperiod avses perioden
till nästa val

Protokoll över mottagna förtidsröster

Sparas under valperioden

Röstkort som samlats upp i vallokaler
och röstningslokaler

Vid inaktualitet

Med valperiod avses perioden
till nästa val
När valet vunnit laga kraft

Röstlängder som använts vid val

Bevaras

Uppföljning av röstmottagningen

Bevaras

Uppföljning av till exempel lokaler,
transporter, kommunala bud, intern och
extern information

Bevaras

Sparas under valperioden

Centralarkiv
Kommunens
planeringsunderlag till nästa
val
Kommunens
planeringsunderlag till nästa
val

378

Ärendehanteringssystem

Tjänsteskrivelse

Ärendehanteringssystem

Tjänsteskrivelse

20
Kartor och kodförteckningar över
valdistrikt eller motsvarande

Bevaras

Väljarförteckningar

Sparas under valperioden

Ärendehanteringssystem
Med valperiod avses perioden
till nästa val

379

Karta/ritning
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1.17 Vigseladministration
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Anmälan om vigsel

1 år

Blankett/e-tjänst

Förrättarens protokoll

Bevaras

Intyg hindersprövning

Bevaras

Insänds årligen till
Länsstyrelsen
Lämnas till kommunen, fås
från Skatteverket

System för e-tjänst/akt hos
vigselförrättare
Centralarkiv

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Centralarkiv

1.18 Stipendier och utmärkelser
Handling

Gallring

Protokoll/förteckning rörande fördelning
och redovisning av premier och
stipendier
Urkunder

Bevaras
Bevaras

Anmärkning

Villkor för premier och
stipendier

380

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Ärendehanteringssystem

Protokoll

Ärendehanteringssystem

Urkund
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2. Personal
2.1 Anställning och rekrytering
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Adress- och telefonlistor anställda

Vid inaktualitet

Anställningsavtal

Bevaras

Anteckning om kontroll från
belastningsregistret görs på
anställningsavtalet.

Personalakt

Ansökningshandling erhållen tjänst

Bevaras

Personalakt

Ansökningshandling ej erhållen tjänst

2 år

Rekryteringssystem

Förteckning över samtliga
sökande till tjänst

2 år

Kontaktuppgifter till anhörig

Vid inaktualitet

Lärarlegitimation

Bevaras

Personalakt

Sekretess/tystnadspliktsförbindelse

Bevaras

Personalakt

Spontanansökningar

Vid inaktualitet

Bevaras på de förteckningar
som är gjorda fram till
revidering av dokument- och
informationshanteringsplanen
2021-05-05

381

Rekryteringssystem

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem
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2.2 Avslut av anställning
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Anmälan om avgång

Bevaras

Personalakt

Ansökan om pension

Bevaras

Personalakt

Arbetsgivarintyg

2 år

Lönesystem

Avgångsvederlag, beslut om

Bevaras

Personalakt

Besked till anställd som att
tidsbegränsad anställning inte kommer
att fortsätta enligt § 15 lag (1982:80)
om anställningsskydd (LAS)
Beslut om uppsägning
på arbetsgivarens initiativ

Bevaras

Personalakt

Bevaras

Personalakt

Dödsfall, handlingar angående
exempelvis efterlevandeförsäkring

Bevaras

Personalakt

Pensionsbrev

Bevaras

Personalakt

Varsel till berört fackförbund enligt
§ 30a lag (1982:80) om
anställningsskydd (LAS)
Övriga handlingar som rör (1982:80)
om anställningsskydd (LAS)

Bevaras

Personalakt

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

2 år

2.3 Lönebidrag
Handling

Gallring

Anmärkning

Beslut om lönebidrag

Bevaras

Personalakt

Handlingsplan för lönebidragsanställda

Bevaras

Personalakt

382

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem
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2.4 Sjukfrånvaro
Handling

Gallring

Läkarintyg

2 år

Sjukanmälan/friskanmälan

2 år

Sjukersättning, beslut om

Bevaras

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Förvaras på respektive
förvaltning
Personalakt

2.5 Övriga personalhandlingar
Handling

Gallring

Anmärkning

Anmälan om arbetsskada

Bevaras

System för arbetsskador och
tillbud

Disciplinärende, arbetstagare

Bevaras

Personalakt

Livränta

Bevaras

Personalakt

Lönesamtal

Vid inaktualitet

När anställning upphör

Medarbetarsamtal

Vid inaktualitet

När anställning upphör

Omplaceringsärende
- Utredningsdokument samt beslut

Bevaras

Personalakt

Rehabiliteringsutredning, till exempel:
- Rehabplan
- Läkarutlåtande
- Kontrakt

Bevaras

Rehabsystem

Tillbudsrapporter

10 år

System för arbetsskador och
tillbud

383

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

25
2.6 Lön
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Arvode/ersättning till förtroendevalda
och övriga arvodister ej via lön:
- Förtroendevalda
- Ställföreträdare, god man med flera
- Övriga med arvoderat uppdrag

2 år

Avdrag för förmån via lön

2 år

Ersättning för utlägg via lön

10 år

Facklig tid, rapporter
och sammanställningar

2 år

Ledighetsansökningar
- Kortare än 6 månader

2 år

Ledighetsansökningar
- Ledighet med lön för fackligt uppdrag

2 år

Ledighetsansökningar
- Längre än 6 månader

Bevaras

Personalakt

Löne-/uppdragstillägg

Bevaras

Personalakt

Lönelistor

Bevaras

Mellan e-arkiv Microdata

Löneunderlag

2 år

Löneöversyn, protokoll från översyn

Bevaras

Månadsrapporter

2 år

Reseräkningar

2 år

Sjuk-och friskanmälan/anmälan om
vård av barn (VAB)
Skatter, jämkningar med mera

2 år

Skulder/utmätningar, införsel

10 år

Tjänstgöringsschema

2 år

Personalarkiv

10 år

384

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

26
2.7 Arbetsmiljö
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Blankett för delegering av
arbetsmiljöansvar
Central samverkansmöte

Vid inaktualitet

Gallras när anställd avslutar
sin tjänst

Personalakt

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Protokoll

Förhandling enligt lag (1976:580 om
medbestämmande i arbetslivet (MBL)

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Protokoll

Förvaltningssamverkansmöte

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Protokoll

Lokalt samverkansmöte

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Protokoll

Protokoll arbetsmiljö

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Protokoll

Rapport årlig uppföljning systematiskt
arbetsmiljöarbete

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Rapport

Arbetsmiljöronder,
skyddsronder
Årsärende

385

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem
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3. Ekonomi
3.1 Bokföring
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Anläggningsredovisning i Agresso

10 år

Anläggningsregister

10 år

Anläggningstillgångar

10 år

Arbetsgivareavgift

10 år

Attestlistor

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Styrdokument

Avstämningar

Vid inaktualitet

Bokföring (Verifikationer)

10 år

Ordinarie bokningar,
kontantredovisningar,
reverseringar med mera

Bokslut/delårsrapporter

Bevaras

Ska ingå i diarieförda
handlingar.
Delårsrapport - per 31/8

Ärendehanteringssystem

Årsredovisning

Bokslutsbilagor

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Årsredovisning

Bokslutsunderlag

2 år

G:katalog ekonomiavdelning

Firmatecknare

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Inläsning från Crom till Agresso
Postback
Interndebiteringar - underlag

10 år

Internfördelningar

10 år

Kontoplaner med kodförteckning,
kodplaner

Bevaras

Kontoutdrag

10 år

Årets befintliga
anläggningstillgångar och
händelser
Arbetsmaterial för årets
anskaffningar och
förändringar av
tillgångsvärden
Automatkostnadsfördelning
Ska ingå i diarieförda
handlingar

Beslut

Årskiftet 2010-2011

2 år
Interna fördelningar av
kostnader och intäkter
Hämtas årsvis från Agresso

386

G:katalog ekonomiavdelning
Ärendehanteringssystem

Budget
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Loggblad
-H1 Procapita
-Future VA/avfall
-H3eCompanion

Vid inaktualitet

Pärm hos
ekonomiavdelningen

Kvittens från inlämning av kontanter

Vid inaktualitet

Låneliggare

Bevaras

Namnprov för attestliggare

Bevaras

Slutamorterade lån

Bevaras

Specifikationer kundreskontra,
leverantörsreskontra

Bevaras

Bokslutsbilaga specifikation
till konton

Uppsättning Agresso

10 år

Årskiftet 2010-2011

Årsredovisning

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Årsredovisning

Årsredovisning, verksamhetsberättelser

Bevaras

Ska ingå i diarieförda
handlingar
Ska ingå i diarieförda
handlingar

Ärendehanteringssystem

Årsredovisning

Ändringar i Agresso

10 år

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Ärendehanteringssystem

Budget

Ärendehanteringssystem

Budget

Efter bokföring
Kvittenser fram till och med
2020 sparas i 10 år

Centralarkiv

3.2 Budget
Handling

Gallring

Budget förvaltningarnas förslag

Bevaras

Budgetanvisningar och cirkulär

10 år

Budgetdokument

Bevaras

Tilläggsanslag TA

10 år

Ska ingå i diarieförda
handlingar
Beslut om TA
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3.3 Övriga ekonomiska handlingar
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Banktjänster

2 år efter inaktualitet

Avtal, fullmakter med mera

Kassaskåp

Betalda hyresskulder

2år

Borgensbeslut (kopia) samt
undertecknade handlingar till exempel
skuldebrev
Borgensförteckning

Vid inaktualitet

BUPP (Budgetuppföljning)

3 år

Deklaration

Bevaras

Fastighetsförsäkringar

2 år efter upphörande

Finsam (underlag för rekvisition)

2 år

Förekommande avtal på ek.avd

2 år efter inaktualitet

Försäkring

10 år

Lånehandlingar/skuldebrev
(kommunens)
Momsredovisning

Vid inaktualitet

Omställning Tidaholm Europeiska
Socialfonden
Pensionsplaceringsrapporter

10 år
10 år

Förut Nordearapporter nu
Agentarapporter

Ställ- Nyckelkodning - Nytillkomna och
avgångna fastigheter

10 år

Arbetsmaterial

Underlag för räddningstjänst

10 år

Årligt material för samarbetet

Utlämnande uppgifter

2 år

Vid inaktualitet

Kassaskåp
Med tillhörande skuldebrev

Kassaskåp

Centralarkiv

Mapp

Kassaskåp

10 år
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Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem
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3.4 Särskilt gällande stiftelsen Hökensås semesterby
Handling

Gallring

Bokslut

10 år

Deklaration

10 år

Kontoutdrag

10 år

Momsredovisning

10 år

Verifikationer

10 år

Årsredovisning

Bevaras

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Ärendehanteringssystem

Årsredovisning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

3.5 Kundreskontra
Handling

Gallring

Anmärkning

Autogiromedgivande

Vid inaktualitet

Avslutade ärenden

10 år

Avskrivningar av kundfakturor
med beslut/specifikation

Obetalda kundfordringar

Vid inaktualitet

Kundinbetalningar

10 år

Påminnelser obetalda
kundfordringar,
inkassoärenden, fordringar
hos inkassobolag,
kronofogden med mera
Inbetalningar till OCR plusgiro
förs direkt över till
kommunens huvud plusgiro.

Kundinbetalningar manuella

10 år

Kundfakturaunderlag

10 år

Kundfordringar

10 år

Fakturering i Agresso
- Intern fakturering
- Extern fakturering
- EDP Future
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3.6 Leverantörsreskontra
Handling

Gallring

Anmärkning

Betalningar Crom

10 år

Upphörde 2010-12-31

Filer inlästa till Agresso

10 år

M:\agrprod\

Följesedlar

Vid inaktualitet

Inkassokrav

2 år

Komprimerade betalningsbekräftelser

10 år

Tidaholms kommun,
VA-verket, renhållningsverket

Leverantörsfakturor, digitala

10 år

Digitala leverantörsfakturor
före 2022-05-11 får inte
gallras.

Leverantörsfakturor, papper

10 år

Makulerade leverantörsfakturor

2 år

Manuellt upprättade
leverantörsfakturor/utbetalningsorder
Påminnelser

10 år
Vid inaktualitet

390

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem
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3.7 Fordon
Handling

Gallring

Anmärkning

Besiktningsprotokoll

Vid inaktualitet

Beställning av reservdelar och övrig
utrustning till fordon
Däckbytesschema

Vid inaktualitet

Kallelse till besiktning

Vid inaktualitet

Körförbud

Vid inaktualitet

Körjournal

2 år

Leasingavtal

2 år

Efter avtalets utgång

Register över kommunens fordon

Vid inaktualitet

Uppdateras kontinuerligt

Registreringsbevis fordon

Vid inaktualitet

När ägarbyte sker/avveckling
av fordon

Serviceprotokoll

Vid inaktualitet

Skadeanmälningar

Bevaras

Tvättschema

Vid inaktualitet

Övriga beslut om avgifter

Vid inakutalitet

Översikt över kommunens innehav av
fordon

Bevaras

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Ärendehanteringssystem

Avtal - gallring 2 år

Ärendehanteringssystem

Anmälan

Ärendehanteringssystem

Rapport

Följesedel

Vid inaktualitet

Trängselskatt,
hastighetsöverträdelse,
parkeringsböter
Tas ut årsvis

391
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4. Upphandling och avtal
4.1 Formaliserad upphandling
Handling

Gallring

Anbud, antagna

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Anbud

Anbud, ej antagna eller för sent
inkomna
Anbudsutvärdering

2 år

Ärendehanteringssystem

Anbud - gallring 2 år

Ärendehanteringssystem

Anbud

Anbudsöppningsprotokoll

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Anbud

Annonsering

2 år

Avtal/ramavtal

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Avtal

Begäran om och svar på
förtydliganden/kompletteringar
(korrespondens)
Beslut om avbruten upphandling

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Korrespondens

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Beslut

Efterannonsering

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Kommunikation

Förfrågningsunderlag

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Tjänsteskrivelse

Tilldelningsbeslut

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Beslut

Överprövningar

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Beslut

Bevaras

Anmärkning

Protokoll/sammanställning
över kvalificering av
anbudsansökningar/intresseanmälningar
Räknat från den dag då avtal
om upphandling slöts

Annons efter avslutad
upphandling till EUT/TED

392

34
4.2 Direktupphandling under 100 000 kronor
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Anbud/offerter

2 år

Efter avtalstidens utgång

Ärendehanteringssystem

Anbud - gallring 2 år

Avtal

2 år

Efter avtalstidens utgång

Ärendehanteringssystem

Avtal - gallring 2 år

Tilldelningsbeslut

2 år

Efter avtalstidens utgång.
Blankett för dokumentation av
direktupphandling

Ärendehanteringssystem

Beslut - gallring 2 år

Direktupphandling - ej antagna offerter

Vid inaktualitet

Förfrågningsunderlag

2 år

Efter avtalstidens utgång

Ärendehanteringssystem

Anbud - gallring 2 år

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Ärendehanteringssystem

Anbud

Ärendehanteringssystem

Avtal

Ärendehanteringssystem

Beslut

Ärendehanteringssystem

Anbud

4.3 Direktupphandling över 100 000 kronor
Handling

Gallring

Anbud/offerter

Bevaras

Avtal

Bevaras

Tilldelningsbeslut

Bevaras

Direktupphandling - ej antagna offerter

Vid inaktualitet

Förfrågningsunderlag

Bevaras

Blankett för dokumentation av
direktupphandling
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4.4 Övriga avtal (ej upphandling)
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Avtal rörande enskild person

Bevaras

Personakt

Ärendehanteringssystem

Avtal

Hyres-, arrende- och nyttjanderättsavtal
samt övriga markavtal

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Avtal

Leasingavtal/kontrakt

2 år

Ärendehanteringssystem

Avtal - gallring 2 år

Övriga avtal av betydelse,
inklusive förvaltningsinterna

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Avtal

Efter avtalstidens utgång
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5. IT, system och loggar
5.1 E-post
Handling

Gallring

Anmärkning

E-postlista

Vid inaktualitet

Lista över avsända och mottagna epostmeddelanden

3 månader

Meddelande i e-post som säkert
bedöms som virus och spam
Misstänkta spam-meddelanden i e-post

1 månad

Den lista som användaren
hanterar i sin inkorg.
Uppgifter tas bort i samband
med gallring och rensning av
e-post
Förutsatt att epostmeddelanden registreras
på annat sätt och inte behövs
för kontroll av överföring
Blockeras och överförs till
annan server

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Vid inaktualitet

5.2 Lokalt på datorerna
Handling

Gallring

Anmärkning

Elektroniska spår som visar vilka
webbsidor som har besökts

Vid inaktualitet

Filer som webbplatser sparar lokalt
på datorn för att spara
personliga inställningar
(Cookies, formulärdata, lösenord)
Intrångsförsök (lokal brandvägg)

Vid inaktualitet

Webbhistorik: Tidigare
besökta webbplatser.
Vanlig inställning är att filerna
gallras med automatik efter
20 dagar
Gallras av användaren vid
behov

Vid inaktualitet

Hanteras centralt på servarna
(jämför nedan)

395
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Kopior av webbsidor som
lagras i syfte att åstadkomma snabbare
åtkomst (temporary internet files)

Vid inaktualitet

Exempel på inställningar: 50
MB lagras lokalt på datorn.
Rensas med automatik.
Rensas även
vid ominstallation/byte av
dator, eller vid behov

Operativsystemets händelseloggar som
sparas lokalt på datorn

Vid inaktualitet

Tillfälliga elektroniska spår som sparas
för att underlätta internetanvändning
eller kommunikation (session cookie)

Vid inaktualitet

Windowslogg: säkerhetslogg(in- och utloggning), program,
installation. 20 MB per loggfil
lagras lokalt på datorn,
rekommenderad inställning.
Används för felsökning med
mera. Inställningarna ska
dokumenteras i
systemdokumentationen.
När applikationen, webbsidan
eller webbläsaren stängs ner

396
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5.3 Centralt på servar
Handling

Gallring

Elektroniska spår som visar
ingångsförsök eller liknande
Elektroniska spår som visar vilka
webbsidor som har besökts
(brandväggslogg)

6 månader

Operativsystemets händelseloggar
som sparas lokalt på datorn

3 månader

Spår efter virusangrepp med mera.

3 månader

3 mån

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Registrerar till exempel IPadress, datornamn, vilken
adress uppkopplad mot,
tidpunkt (eventuellt
användarkonto).
Inställningar ska
dokumenteras i
systemdokumentationen
Windowslogg: säkerhetslogg(in- och utloggning), program,
installation. Används för
felsökning med mera.
Inställningar ska
dokumenteras i
systemdokumentationen

5.4 Hantering av användare (åtkomst till datorer, intranät, kataloger, e-post med mera)
Handling

Gallring

Anmärkning

Användarkonto i användardatabas
(AD-Activite Directory) och
identitetshanteringskatalog

3 månader

Loggning av händelse
(till exempel in- och utloggning,

3 månader

Efter avslutad anställning.
Förutsatt att uppgifterna inte
har betydelse för tolkning av
händelseloggar i anslutna
system som ska bevaras
under en längre tid
Inställningar ska
dokumenteras
i systemdokumentationen

397

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem
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spärrning av konton)
i anknytning till användardatabasen
VPN-konton (inlogg utifrån)

3 månader

Systemdokumentation

Bevaras

Användarkort

Filserver

Vid inaktualitet

Om den är unik, annars
gallring vid inaktualitet
Gallras när anställning upphör

Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Loggar för åtkomst av administrativa
uppgifter (personal, ekonomi,
ärendehantering, diarium med mera)

5 år

Loggar över genomförd
transaktionshantering i applikationer (så
kallad transaktionslogg)
Loggar över internetaccesser

1 år

Loggar över systemfel och
felmeddelande/larm i IT-infrastrukturen
(så kallad systemlogg)

3 månader

Loggar för chatt

3 månader

Övervaktningsloggar (intrångsförsök,
virusangrepp med mera)

3 månader

Utdragna/granskade loggar för
verksamhetssystem

2 år

5.5 Granskningsloggar

3 månader

Varierar beroende på
systemets innehåll och
säkerhetsklass, se
socialtjänsten

398

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem
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6. Barnomsorg och skola
6.1 Övergripande administration barnsomsorg och skola
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Anmälan – utlåtande – beslut
- Skolinspektionen
- Barnombudsmannen
- Diskrimineringsombudsmannen
Anmälan till huvudman och
hemkommun om skolfrånvaro
Anmälan om skolgång för nyanlända

Bevaras

Alla anmälningar/beslut
rapporteras till nämnden och
diarieförs

Ärendehanteringssystem

Anmälan

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Beslut

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Anmälan

Ansökan
- Ansökan och beslut om att få bedriva
enskild verksamhet
- Ansökan och beslut om att få driva
enskild firma
- Ansökan och beslut om att få bedriva
kooperativ verksamhet
- Ansökan om att anordna gymnasial
lärlingsutbildning, handlingar rörande
detta
- Ansökan från olika instanser om
bidrag
- Ansökan till Samfonden
- Ansökan till Ernst Lundells
minnesfond
- Övrigt
Beslut från Migrationsverket

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Ansökan

Ärendehanteringssystem

Beslut 2 år

Disciplinära åtgärder

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Beslut

Beslut tas i BUN. Diarieförs
digitalt.

Vid inaktualitet
Handlingar rörande
avstängning/förvisning av
elev, varning etc.
Kopia i elevakt, se nedan.
För grundskoleelever och
gymnasieelever finns
handlingar både i PMO digital
elevakt och fysisk elevakt.
Dokument som scannas in
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ska alltid sparas fysiskt i
elevakten.
För elever födda 2015 och
senare endast PMO digital
elevakt.
För grundskoleelever och
gymnasieelever födda före
2015 finns handlingar både i
PMO digital elevakt och
papper.
Domar

5 år

Överenskommelse angående
Interkommunal ersättning
- Barnomsorg
- Fritids
- Förskoleklass
- Grundskola
- Särskola (grundskola/gymnasie)
- Gymnasiet
Kallelse till rättegång

Bevaras

Kränkande behandling information till
nämnd Anmälan om kränkande
behandling
Kränkande behandling

Bevaras

Protokoll:
- Skol-och personalkonferenser
- Ämnes- och klasskonferenser
Tillbud - förskolebarn och elever
- Skador
- Olyckor
- Andra tillbud
- Arbetsskada elev, exempelvis vid
prao

Bevaras

Delegationsbeslut som
bevaras

Vid inaktualitet

Bevaras

Bevaras

Delegationsbeslut av
utbildningschef när rektor
avslutat ärendet
Anmälan, utredning och
uppföljning om kränkande
behandling eller
diskriminering
Ligger löpande under året i
Teams men läggs sedan in i
Evolution läsårsvis.
Elever: Skoladministratörer
diarieför i
ärendehanteringssystem och
skickar original till barn- och
utbildningskontoret
Förskolebarn: Skickas till
barn- och utbildningskontoret
för diarieföring

400

Ärendehanteringssystem

Dom

Ärendehanteringssystem

Beslut

Ärendehanteringssystem

Kallelse

Draftit
Draftit

Ärendehanteringssystem

Protokoll

Ärendehanteringssystem

Tillbud
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6.2 Barnomsorg
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Ansökan och beslut om reducerad
avgift
Ansökningar om plats eller ändring av
plats

Bevaras

Diarieförs

Ärendehanteringssystem

Beslut

Avstängning - Handlingar och beslut
om avstängning av barn/elev

10 år

Diarieförs

Ärendehanteringssystem

Beslut - barnomsorg

Beslut om placering inom
förskolan/fritidshemmet

Bevaras

Enligt skollagen 8:e kap. 5 §,
7§ och 9§
14:e kap 5 och 6§§
Årsärende

Ärendehanteringssystem

Beslut

Dagböcker och planeringskalendrar
som förs löpande

Vid inaktualiet

Debiteringsunderlag/ debiteringslistor

3 år

Dokument om pedagogisk inriktning
och verksamhet

Bevaras

Förteckning över barn/elever i
respektive förskola, fritids

Bevaras

Förtursärenden - handlingar och beslut
i förtursärenden

Bevaras

Diarieförs i årsärenden

Ärendehanteringssystem

Handlingar och beslut rörande barn
med särskilda behov

Bevaras

Förvaras hos specialpedagog
fram till slutarkivering.
För grundskoleelever och
gymnasieelever finns
handlingar både i PMO digital
elevakt och fysisk elevakt.
Dokument som scannas in
ska alltid sparas fysiskt i
elevakten.

Centralarkiv

2 år

Elevadministrativt it-system
/Barnomsorgs-administratör

Dokumentation av
verksamheten görs i
årsredovisningen
Förvaltningsekonom
Finns med i
verksamhetsberättelse med
mera. Diarieförs

Styr- och ledningssystem
Ärendehanteringssystem

Årsredovisning

Elevadministrativt it-system

401

Beslut
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För elever födda 2015 och
senare endast PMO digital
elevakt.
För grundskoleelever och
gymnasieelever födda före
2015 finns handlingar både i
PMO digital elevakt och
papper.
Handlingar rörande val av
skola/förskoleklass
Kölistor

1 år

Barnomsorgsadministratör

Vid inaktualitet

Elevadministrativt it-system

Köstatistik, beläggningsstatistik

Bevaras

Närvarolistor/dagjournaler

3 år

Placeringsmeddelande, erbjudande,
svar på placeringsmeddelande

2 år

Platsinnehavarens inkomstuppgifter

3 år

Schema, uppgifter om planerad
vistelsetid

3 år

Tillsynsrapport

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Tidig registrering av språkutveckling
(TRAS)
Uppsägning av plats

Bevaras/Vid inaktualitet

Dokument färdigställda innan
2022-05-11 ska bevaras
Elevadministrativt it-system

Överklagan av skolplaceringsbeslut

Bevaras

2 år

Kan ingå i
verksamhets/årsberättelsen.
Finns i budgetdokument
1 år på enheten, därefter 2 år
hos
barnomsorgsadministratör
Finns idag både i system och
på papper.
Finns idag både i system och
på papper.
Finns idag både i system och
på papper.
Finns idag både i system och
på papper.

Finns idag både i system och
på papper.

Styr- och ledningssystem
Lämna
hämta/Barnomsorgsadministr
atör
Elevadministrativt it-system
/Barnomsorgsadministratör
Elevadministrativt it-system
Elevadministrativt it-system
/Barnomsorgs-administratör

Ärendehanteringssystem

402

Rapport

Överklagan
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6.3 Gemensam skola (förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning)
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Bevaras

Tas fram årsvis efter klass.
Ska vara ett
pappersdokument enligt
SKOLFS 2011:123.
Eventuella förkortningar och
sifferkoder ska förklaras.

Centralarkiv

Vid inaktualitet

Övergångsblanketter gällande
förskola gallras utefter
samtycke som lämnats av
vårdnadshavare.
Övriga gallras när eleven gått
ur gymnasiet.

Bevaras

Sorteras klassvis, skickas
läsårsvis
Kopia

Centralarkiv

Diagnostiska prov, elevlösningar

Vid inaktualitet

Sparas på respektive skola

Nationella prov i svenska och svenska
som andraspråk och elevlösningar

Bevaras

Gallras då betyget är satt och
tiden för omprövning av
betyget löpt ut.
Skickas årsvis.

Nationella prov, elevlösningar i samtliga
ämnen utom svenska

5 år efter provtillfället

Gallring kan ske retroaktivt

Sparas på respektive skola

Sammanställningar av resultat från
nationella prov utom svenska

5 år efter provtillfället

Gallring kan ske retroaktivt

Sparas på respektive skola

Sammanställningar av resultat i
nationella prov i svenska och svenska
som andra språk

Bevaras

Även klasslista

Centralarkiv

Betyg
- Betygskatalog
- Betygssammanställningar
- Omprövning av betyg, beslut och
handlingar
- Resultat av prövning med anteckning
om givet betyg
- Skriftliga bedömningar/intyg
Blankett
- Övergång från förskola till
förskoleklass
- Generell övergång från förskola till
förskoleklass
- Övergång från förskoleklass till åk 1
-Övergång från åk 3-4, 6-7 samt
grundsärskola
- Övergång från åk 9 till gymnasie
Slutbetyg/examensbevis/studiebevis/gy
masieintyg
Prov/nationella prov

403

Centralarkiv

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem
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Skriftliga tester och prov, elevlösningar

Vid inaktualitet

Gallras då betyget är satt och
då tiden för omprövning av
betyget löpt ut

Vid inaktualitet

Efter avslutad skolgång
Gallras av IT-ansvarig på
skolan.

Respektive skola

Bevaras

Rektorsbeslut enligt skollag.
För grundskoleelever och
gymnasieelever finns
handlingar både i PMO digital
elevakt och fysisk elevakt.
Dokument som scannas in
ska alltid sparas fysiskt i
elevakten.

Elevakt

Datoranvändning/avtal
Avtal datoranvändning
Elevregistrering/ information
Beslut om att gå om årskurs eller
uppflyttning till högre årskurs

Blankett - Handlingsplan skyddade
personuppgifter

Vid inaktualitet

För elever födda 2015 och
senare endast PMO digital
elevakt.
För grundskoleelever och
gymnasieelever födda före
2015 finns handlingar både i
PMO digital elevakt och
papper.
Bör bevaras så länge
personen är aktuell i systemet
och personen bär skydd runt
personuppgifter
Se Rutin hantering av
skyddade personuppgifter.
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Elevakt
Elevvårdskonferens (EVK)
Kartläggning
Utredning av elevs behov av särskilt
stöd
Åtgärdsprogam
Anpassad studiegång
Dokumentation av extra anpassningar
Samråd med vårdnadshavare
Underlag till yttrande/beslut gällande
AS/HFA-elever
Kallelser/Protokoll/minnesanteckningar
SIP - samlad individuell plan
Återgivningar från specialistnivå

Bevaras

För grundskoleelever och
gymnasieelever finns
handlingar både i PMO digital
elevakt och fysisk elevakt.
Dokument som scannas in
ska alltid sparas fysiskt i
elevakten.

Elevakt - bevaras under
skolgång på respektive skola
- därefter centralarkiv

Elevhistorik
Uppgifter om elevs studieplan, tillval,
eventuellt studieavbrott,
studieförändring och skolgång
(klasstillhörighet, skolor etc.)
Elevhälsoteam (EHT)

Bevaras

Elevregister, förteckningar eller
sammanställningar

Bevaras

Förteckning eller register över elever
som är folkbokförda i andra kommuner
men studerar i Tidaholm

Bevaras

Förvaras på respektive skola i
5 år, därefter centralarkiv
Förteckning bevaras i Extens

Centralarkiv/
Elevadministrativt it-system

Förteckning eller register över
Tidaholmselever som studerar i andra
kommuner eller på friskolor
Handlingar rörande lokala, individuella
kurser och projektarbeten.

Bevaras

Förvaras på respektive skola i
5 år, därefter centralarkiv

Centralarkiv/
Elevadministrativt it-system

Grupplistor, kurslistor av tillfällig
betydelse
Klasslistor

Vid inaktualitet

För elever födda 2015 och
senare endast PMO digital
elevakt.
För grundskoleelever och
gymnasieelever födda före
2015 finns handlingar både i
PMO digital elevakt och
papper.

10 år

Elevadministrativt it-system

Gallras 10 år efter att eleven
slutat nian.

Extens/
Elevadministrativt it-system

Bevaras

Bevaras

PMO elevhälsojournal

Elevadministrativt it-system

Skickas med slutbetygen när
de skickas till centralarkivet
för arkivering

405

Centralarkiv

47
Närvaro- och frånvarouppgifter,
ansökan ledighet för elev

Vid inaktualitet

Omval/ byte av skola/ klass

Vid inaktualitet

Protokoll elevråd

Bevaras

Samtycke för behandling av namn, bild
och rörlig bild avseende barn/elever i
förskolan/skolans verksamheter
Signeringslista för egenvård

Vid inaktualitet

Skolkatalog

Bevaras

Timplaner

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Utvecklingssamtal eller motsvarade,
anteckningar

Vid inaktualitet

Ansvarig lärare

Överenskommelse medverkan i
egenvård

Vid inaktualitet

Överklagat beslut - vid avslag

Bevaras

Överlämningsdokumentation

Bevaras

Vid inaktualitet

V-Klass och Skola24

Ligger löpande under året i
Teams men läggs sedan in i
Evolution läsårsvis.

Ärendehanteringssystem

När eleven slutat på sin
skolenhet eller ny
överenskommelse görs
Skickas till arkivet läsårsvis

Förvaring vid skolenhet

När eleven slutat på sin
skolenhet eller ny
överenskommelse görs
Om eleven inte får ansökan
beviljad om att byta
exempelvis skola/klass
Som följer elev när hen slutar
ett stadie och börjar vid ett
annat.
För grundskoleelever och
gymnasieelever finns
handlingar både i PMO digital
elevakt och fysisk elevakt.
Dokument som scannas in
ska alltid sparas fysiskt i
elevakten.
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Protokoll

Centralarkiv

Delegationsbeslut

Förvaring vid skolenhet

Ärendehanteringssystem

Elevakt/PMO

Beslut

48
För elever födda 2015 och
senare endast PMO digital
elevakt.
För grundskoleelever och
gymnasieelever födda före
2015 finns handlingar både i
PMO digital elevakt och
papper.
Modersmålsundervisning/ svenska
som andra språk/skolgång för
nyanlända
Beslut om undervisning i svenska som
andra språk

Vid inaktualitet

Elevakt

Beslut om placering i förberedelseklass
prioriterad timplan anpassad timplan,
individuell timplan, utökad
studiehandledning
Beslut om att svenska som andra språk
upphör

Vid inaktualitet

Elevakt

Vid inaktualitet

Elevakt

Ansökan/beslut om
modersmålsundervisning

Vid inaktualitet

När eleven slutat skolan

På respektive skola

Anmälan/beslut om svenska som
andraspråk

Vid inaktualitet

När eleven slutat skolan

På respektive skola

Förteckning över elever som fått
modersmålsundervisning och
studiehandledning
Schema

Bevaras

Schema klass

Bevaras

Schema lärare

Vid inaktualitet

Elevadministrativt it-system

Årsärende/Läsårsvis

Ärendehanteringssystem

Undervisningsplanering
Ansökningar med underlag om
mottagande till särskola

Bevaras

Beslut om mottagande till särskola

Bevaras

Elevakt
Delegationsbeslut
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Handlingar som presenterar de ämnen
som eleverna kan välja som tillval.
Individuellt val
Kursutvärderingar

Bevaras

Läromedelsförteckning

Vid inaktualitet

Läromedel, egenproducerade

Vid inaktualitet

Språkval

Vid inaktualitet

Vid inaktualitet

Centralarkiv
Gallras av ansvarig lärare
efter avslutad skolgång
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6.4 Grundskolan
Handling

Gallring

Anmälan om inflyttning eller utflyttning
av elev
Elevens val

Bevaras
Vid inaktualitet

Inlämnad blankett

Intyg om avgång från grundskola

Bevaras

Förvaras tillsammans med
betygskatalog

Centralarkiv

Praktik/Praktisk arbetslivsorientering
(PRAO)
Ansökan och beslut om elevers
placeringar under praktik och PRAO
Handlingar rörande praktik
och praktikplatser

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Elevakt

Vid inaktualitet
Vid inaktualitet

6.5 Gymnasieskola
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Anmälningar till prövning/genomförd
prövning

Vid inaktualitet

Elevadministrativt it-system

Ansökan om kursbyten
Ansökan studieavbrott/ändrat tillval etc

Vid inaktualitet

När prövningen är genomförd
och uppgiften är
dokumenterad
Gallras då antagningen gjorts
på elevkort eller motsvarande

Ansökan och beslut om
inackorderingstillägg

Vid inaktualitet

Efter avslutad skolgång

Ansökan om utökat program

Vid inaktualitet

Efter avslutad skolgång

Antagningslistor

Vid inaktualitet

Digitalt
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Elevadministrativt it-system

Elevadministrativt it-system

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem
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APL
-APL kontrakt
-Målfyllelsedokument
Begäran om förlängd kurs

Vid inaktualitet

Gallras av ansvarig lärare.

Vid inaktualitet

Efter avslutad skolgång

Beslut antagning

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Delegationsbeslut

Beslut om att elev får byta studieväg

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Delegationsbeslut

Beslut om förlängning av undervisning
på nationellt program
Beslut om vilka kurser som ska
erbjudas som individuellt val
Beslut om utskrivning

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Delegationsbeslut

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Delegationsbeslut

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Beslut

Dokumentation anpassningar

Bevaras

V-Klass

Färdskrivarkort

Vid inaktualitet

Samlat betygsdokument/utdrag ur
betygskatalog kopia
Specialarbeten, projektarbeten,
gymnasiearbeten
Lärlingsutbildning/
platser/handlingar
Dokumentation av lärlingsarbetet

Bevaras

Bevaras

Centralarkiv

Utbildningskontrakt/avtal mellan eleven
och mottagande arbetsplats

Bevaras

Centralarkiv

Intyg från arbets-/praktikplatser

Bevaras

Minnesanteckningar:
- Lärlingsråd
- Programråd/yrkesråd

Bevaras

Bevaras

Utbildningskort till tunga
fordon - Rudbecksgymnasiet
För elever som ej får
slutbetyg/gymnasieexamen
Av gymnasiearbeten bevaras
endast titel och beskrivning.

Om en elev avbryter den
arbetsplatsförlagda delen av
utbildningen ska rektor
utfärda ett intyg om eleven
begär det med uppgifter om
hur stor del av utbildningen
som eleven har genomgått
och innehållet i den
genomgångna delen av
utbildningen
Digitala originalet sparas på
Rudbecksgymnasiets
serverplats. 1 gång per år
läggs alla dokument in i
ärendehanteringssystem.
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Centralarkiv

Ärendehanteringssystem

Anteckning
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Rapport till centrala
studiestödsnämnden (CSN)
Sammanställning studieavbrott

Vid inaktualitet

Efter avslutad skolgång

Bevaras

Skickas läsårsvis

Centralarkiv

Utvecklingssamtal eller motsvarade,
anteckningar

Vid inaktualitet

Ansvarig lärare

Valblanketter gällande individuella val,
inriktning, programfördjupning
Yttrande/beslut gällande AS/HFAelever

Vid inaktualitet

Anteckningar
Av ansvarig lärare efter
avslutad skolgång
Efter avslutad skolgång

Bevaras

Asperger/Högfungerande
autism

Ärendehanteringssystem

Delegationsbeslut

Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Akter över ungdomar i den uppföljande
verksamheten.

Bevaras

IST webbportal

Elevregister förteckningar och
sammanställningar

Bevaras

Övriga handlingar som tjänat som
underlag för registrering och
redovisning av den uppföljande
verksamheten.

Vid inaktualitet

Individuell elevplan
Av KAA-ansvarig
Webbportalen är en
samverkan med Skaraborgs
kommunalförbund.
Webbportalen är en
samverkan med Skaraborgs
kommunalförbund.
Av KAA-ansvarig
När vederbörlig redovisning
eller kontroll skett och
handlingarna inte längre
behövs för förvaltningen.

6.6 Kommunens aktivitetsansvar
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6.7 Vuxenutbildning - Kompetenscentrum
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Anmälningar till prövning/genomförd
prövning

Vid inaktualitet

Elevadministrativt it-system

Ansökan om kursbyten
Ansökan studieavbrott/ändrat tillval etc

Vid inaktualitet

När prövningen är genomförd
och uppgiften är
dokumenterad
Gallras då antagningen gjorts
på elevkort eller motsvarande

- Anmälningar
- Ansökningshandlingar

Vid inaktualitet

Respektive skola

Antagningslistor

Vid inaktualitet

Tidigast efter att eleven
avslutat sin utbildning.
Ansökningshandlingar från
elever som nekats utbildning
gallras tidigast efter nekandet
Ansökningar till
yrkesutbildningar, kan sparas
om någon elev slutar, så att
ny elev kan ringas in. Gallras
när ej ny elev kan tas in på
redan startad kur för att det
gått för lång tid in på kursen.
Digitalt

Lärlingsutbildning/
platser/handlingar
Dokumentation av lärlingsarbetet

Bevaras

Intyg från arbets-/praktikplatser

Bevaras

Utbildningskontrakt/avtal mellan eleven
och mottagande arbetsplats

Bevaras

Elevadministrativt it-system

Elevadministrativt it-system

Centralarkiv
Om en elev avbryter den
arbetsplatsförlagda delen av
utbildningen ska rektor
utfärda ett intyg om eleven
begär det med uppgifter om
hur stor del av utbildningen
som eleven har genomgått
och innehållet i den
genomgångna delen av
utbildningen
Centralarkiv

412

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

54
Rapport till centrala
studiestödsnämnden (CSN)
Samlat betygsdokument/utdrag ur
betygskatalog kopia
Specialarbeten, projektarbeten,
gymnasiearbeten

Vid inaktualitet

Efter avslutad skolgång

Bevaras

För elever som ej får
slutbetyg/gymnasieexamen
Av gymnasiearbeten bevaras
endast titel och beskrivning.

Centralarkiv

Anmärkning

Förvaring

Bevaras

6.8 Kulturskola
Handling

Gallring

Kursprogram i foldrar

Bevaras

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Centralarkiv

Elevregistrering
Deltagaranmälningar

3 år

Närvarolistor

3 år

Elevregister/förteckningar, grupplistor
och liknande

Bevaras

Efter avslutade studier

Elevadministrativt it-system
Elevadministrativt it-system

Undervisningsplanering
Ensemblelistor

Bevaras

Inventarieförteckning

Bevaras

Scheman, med uppgift om lärare, tider
och instrument

Bevaras

Musikskolans avgifter (underlag)

Bevaras

Årsärende från IST
Kulturskola.
Det ska finnas en aktuell
förteckning

Ärendehanteringssystem

Rapport

Centralarkiv
Centralarkiv

Beslut tas i nämnd
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6.9 Skolskjutsverksamhet
Handling

Gallring

Ansökan om skolskjuts som blivit
överklagade

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Ansökan

Ansökan om skolskjuts vid växelvis
boende

2 år

Ärendehanteringssystem

Skolskjuts

Ansökan skolskjuts

2 år

Ärendehanteringssystem

Skolskjuts

Beslut om skolskjuts som blivit
överklagade
Beslut om skolskjuts vid växelvis
boende

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Beslut

2 år

Ärendehanteringssystem

Skolskjuts

Beslut skolskjuts

2 år

Ärendehanteringssystem

Skolskjuts

Beslut om skolskjuts i enskilt fall

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Beslut

Buss-/skolkort, handlingar rörande
skolskjutsverksamheten

Vid inaktualitet

Dispensansökningar om
skolskjuts i enskilt fall

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Ansökan

För skolskjutsverksamheten inkomna
uppgifter, elevförteckningar, scheman
med mera
Skolskjutsregister

Vid inaktualitet

Övriga handlingar rörande
skolskjutsverksamheten

Vid inaktualitet

1 år efter senaste
anteckningen

Anmärkning

Digitalt. I datasystemet ligger
all skolskjutsplanering för
aktuellt år

Till exempel uppgifter om
antagna
entreprenörer, antal elever
per skjuts, färdtid med mera.
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6.10 Skolbiblioteket
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Beståndsregister

Bevaras

Tas från Koha 1 gång per år
och läggs i årsärende.

Ärendehanteringssystem

Rapport

Handlingar rörande samverkan, projekt
med mera

Bevaras

Finns på skolans plan under
elevutveckling och lärande.
Special/projektarbete

Prenumerationsregister

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Rapport

Register över låntagare

Vid inaktualitet

Koha
Tas ut från Koha 1 gång per
år och läggs i årsärende
Koha

Statistik; låntagare, antal in- och utlån,
antal lånade böcker, lån per bok etc

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Rapport

Uppgift om lån per elev

Vid inaktualitet

Koha
Tas ut från Koha 1 gång per
år och läggs i årsärende
Vid återlämnandet

Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Avvikelserapporter Lex Maria

Bevaras

Patientdatajournal

Avvikelserapport Lex Sara

Bevaras

Patientdatajournal

Läkare och skolsköterskas
anteckningar

Bevaras

Patientdatajournal

Patientsäkerhetsberättelse

10 år

Samtliga journalhandlingar

Bevaras

Koha

6.11 Skolhälsovård

Uppdateras 1 gång om året
Patientdatajournal
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Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

57

7. Kultur och fritid
7.1 Administration särskilt gällande kultur- och fritid
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Ansökan om bidrag (idrottsförening,
kulturförening, övriga)

5 år

Efter sista giltighetsdatum

Ärendehanteringssystem

Ansökan - bidrag föreningar

Badstatistik

Bevaras

Årsärende

Ärendehanteringssystem

Rapport

Bakteriologiska undersökningar

2 år

Boknings- och bidragssystem

5 år

Föreningsregister

Bevaras

Polistillstånd

5 år

Register konstverk

Vid inaktualitet

Verksamhetsstatistik

10 år

Miljöhandbok

Bevaras

Pärm på enhetschefen för
fritidskontor.
Boknings- och bidragssystem
Finns på hemsidan, årligt
uttag.

Ärendehanteringssystem

Rapport

Ärendehanteringssystem

Polistillstånd

Ärendehanteringssystem

Styrdokument

I nummerordning

7.2 Lotterier
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Ansökan om registrering av lotterier
(inklusive bilagor)
Redovisning av lotterier (inklusive
bilagor)
Redovisning till lotteriinspektionen

5 år

Efter sista giltighetsdatum

Ärendehanteringssystem

Lotterier

Ärendehanteringssystem

Lotterier

5 år
Vid inaktualitet
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7.3 Bibliotek
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Beståndregister

Vid inaktualitet

Kungliga bibliotekets statistik

Bevaras

Gallras exempelvis när media
är inaktuell, trasig eller finns i
dubblett
Årligt uttag av
verksamhetsstatistik

Kungliga bibliotekets
databas/arkiv

Låntagarregister

Vid inaktualitet

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Ärendehanteringssystem

Rapport

7.4 Budget- och skuldrådgivning
Handling

Gallring

Anmärkning

Statistikunderlag/statistik som
sammanställts
till årsstatistik eller motsvarande
Årsstatistik

Vid inaktualitet

All fakta finns avidentifierad
hos Konsumentverket.

Bevaras

Statistikprogram som
Konsumentverket
tillhandahåller, BOSS+.
Årsärende i Evolution

Ärenden gällande budgetrådgivning,
följande handlingar:
- Ärendeblad
- Minnesanteckningar
- Skuldöversikter
- Kalkyler
- Förslag till hushållsbudget
Ärenden gällande skuldrådgivning ej
prövade enligt
skuldsaneringslagen, följande
handlingar:
- Ärendeblad
- Minnesanteckningar
- Skuldöversikter

5 år

Låst dokumentskåp

5 år efter avslutad
rådgivning

Låst dokumentskåp

417

59
- Kalkyler
- Underlag från långivare
- Kopior av korrespondens
- Överenskommelse med
fordringsägare
Ärenden gällande skuldrådgivning
prövade enligt
skuldsaneringslagen, följande
handlingar:
- Ärendeblad
- Minnesanteckningar
- Skuldöversikter
- Kalkyler
- Underlag från långivare
- Kopior av korrespondens
- Överenskommelse med
fordringsägare
- Kopior av ansökan och beslut från
Kronofogdemyndighet
- Tingsrättsbeslut

5 år efter avslutad
rådgivning

Låst dokumentskåp

7.5 Museum
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Föremålsregister

Bevaras

Gallras exempelvis när media
är inaktuell, trasig eller finns i
dubblett

Tidaholms museum
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Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem
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8. Äldre, handikappomsorg samt socialpsykiatri, arbete och sysselsättning
8.1 Administration särskilt gällande omvårdnad
Handling

Gallring

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Anmälningar och utredningar enligt
Lex Maria
Anmälningar och utredningar enligt Lex
Sarah
Befolkningsregister

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Lex Maria

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Lex Sarah

Enkäter

2 år

Inkomstuppgifter

2 år

Kompetensplan

Vid inaktualitet

Nyckelkvittenser och nyckelförteckning

Bevaras

Omvårdnadsförvaltningen

Organisationsplaner

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Styrdokument

Protokoll vid skyddsrond och
internkontroll
Säkerhetsrutiner för förvaltningen

Bevaras

Tillsynsrapporter

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Rapport

Vårdtyngdsmätningar

Vid inaktuallitet

Efter sammanställning

Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Förhandsbedömning/aktualisering som
inte leder till utredning
Förhandsbedömning/aktualisering som
leder till utredning

1 år

Magna Cura

Bevaras

Personakt

Vid inaktualitet

Anmärkning

Digitalt, vårdtagare/klienter
gallras efter regler för
personakt
Svara på enkäter från
socialstyrelsen, statistiska
centralbyrån (SCB)

Kan gallras efter 3 år om ny
upprättas varje år

Vid inaktualitet

8.2 Handläggning SOL
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8.3 Personal omvårdnad
Handling

Gallring

Delegering

3 år

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Magna Cura

8.4 Handläggning SoL/LSS
Handling

Gallring

Anmälan och beslut om
ställföreträdare/god man
Ansökan om insatser och eventuella
bilagor
Avgiftsbeslut

5 år

Avvikelserapporter Lex Sarah

5 år

Beslut

5 år

Dom

5 år

Fullmakt

5 år

Förhandsbesked

5 år

Genomförandeplan/individuell plan

5 år

Handlingar som rör beslut och
placeringar i familjehem eller bostad
med särskild service för barn och
ungdomar
Inkomna och utgående handlingar av
betydelse för ärendet
Kopior av anteckningar från annan
kommun/landsting
Levnadsberättelse

Bevaras

Mottagningsbevis/delgivningserkännande

5 år

Anmärkning

Förvaring

Digitalt

Personakt

5 år
5 år

5 år
Vid inaktuallitet
Vid inaktuallitet

Om relevant anteckning gjorts
i personakt
Läggs i personakt vid avslut
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Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem
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Personakt

5 år

Personakt 5, 15, 25 i månaden

Bevaras

Social dokumentation som rör enskild

5 år

Underlag för bedömningar av aktiviteter
i det dagliga livet (ADL)
Utlåtande från läkare, psykolog, kurator
skola med mera
Yttrande

5 år

Ärendeblad, utredning, utlåtande

5 år

Överklagande med bilagor

5 år

Centralarkiv

5 år
5 år

8.5 Hälso- och sjukvård
Handling

Gallring

Anmärkning

Avvikelserapport Lex Maria

10 år

Daganteckningar

10 år

Epikriser, behandlingsanvisningar

10 år

Läkare- och psykologutlåtande

10 år

Läkemedelslista och apodoslista

10 år

MMT-tester

10 år

Mätvärden

10 år

Signeringslista för skötsel av
läkemedelsförråd
Patientjournal

10 år
10 år

Magna Cura och pappersakt

Patientjournaler födda 5, 15, 25 i
månaden
Provtagning

Bevaras

Centralarkiv

Signeringslistor läkemedel

10 år

Träningsprogram

10 år

10 år

421

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem
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8.6 Äldreboende
Handling

Gallring

Egenkontroll av livsmedelshygien, kyl,
frys
Hyresavtal

2 år

In- och uttagningsblanketter för
fickpengar
Protokoll boenderåd

10 år

2 år

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Gallras efter utflyttning

Bevaras

Respektive enhet

8.7 Hemvård
Handling

Gallring

Larmlistor

Vid inaktivitet

Larmrapporter

5 år

Larmremsor aktiva larm

2 år

Nyckelkvittenser

2 år

Nyckelregister

Vid inaktuallitet

Närvaro- och frånvarorapport

Vid inaktuallitet

Planering av dagligt arbete hos
vårdtagare

1 år

Anmärkning

Förvaring

Server, uppgifter om larm
dokumenteras i journal
Efter återlämnande
Underlag för debitering
Magna Cura

422

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem
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8.8 Ekonomi omvårdnad
Handling

Gallring

Inkomstförfrågan och omräkning av
avgifter

1 år

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

8.9 LSS
Handling

Gallring

Ansökan om att bli
kontaktfamilj/stödfamilj
Avtal kontaktfamilj/stödfamilj

Bevaras
Bevaras

Personakt

Avtal kontaktperson

Bevaras

Personakt

Utredning om kontaktfamilj

Bevaras

Respektive enhet

Respektive enhet

423
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8.10 Bilar
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Körjournal

1 år

Årsvis

Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Behörighetskort

2 år

Vid inaktuallitet

Loggar

10 år

Digitalt

Logglistor

2 år

Systemdokumentation

Bevaras

Förändringar i
verksamhetssystem

Omvårdnadsförvaltningen

Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Ansökan och tillstånd om färdtjänst och
riksfärdtjänst

5 år

Registreras i Websolen.
Förvaras i personakt i
närarkiv

Ärendehanteringssystem

Färdtjänst

Övriga handlingar gällande resor

Vid inaktualitet

Ärendehanteringssystem

Färdtjänst

8.11 Verksamhetssystem

8.12 Handläggning färdtjänst

424
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8.13 Särskilt gällande Arbetsmarknadsenheten (AME)
Handling

Gallring

Utredningsdokument,
arbetsförmågebedömningar

5 år

Anmärkning

Förvaring
Arbetsmarknadsenheten

425

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem
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9. Individ- och familjeomsorg
9.1 Familjerätt
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Familjerätt
- Faderskap
- Adoption
- Vårdnad
- Boende
- Umgänge

Bevaras

Fastställda underhåll som uppstått i
samband med utredning av faderskap

Bevaras

Fastställda underhåll som inte uppstått i
samband med utredning av faderskap
Handlingar i rättsgenetiska och
rättsmedicinska undersökningar

Vid inaktualitet

Handlingar om underhållsbidrag som
upprättas i samband med
faderskapsutredning
Handlingar om underhållsbidrag som
inte upprättas i samband med
faderskapsutredning
Handlingar om vårdnaden om barn

Bevaras

Bevaras

Centralarkiv

Handlingar rörande nedläggning av
faderskapsutredning

Bevaras

Centralarkiv

Centralarkiv

Bevaras endast om de
uppstått i samband med
utredning av faderskap

Bevaras

Centralarkiv

Centralarkiv
Om det upprättats i samband
med faderskapsutredning

Centralarkiv

Vid aktualitet
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Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem
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9. 2 Familjehem och placering av barn
Handling

Gallring

Ansökan att få bli familjehem - om det
blir familjehem
Ansökan att få bli familjehem - om det
inte blir familjehem
Begäran om underhåll avseende
placerat barn
Förteckning över placerade barn

Bevaras

Intresseanmälan familjehem

3 år

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Personakt

5 år
10 år
Vid inaktualitet

9.3 Dödsboanmälan
Handling

Gallring

Dödsboanmälan

10 år

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

9.4 Serveringstillstånd
Handling

Gallring

Handlingar rörande tillfälliga tillstånd

5 år

Korrespondens rörande alkoholtillstånd

5 år

Restaurangrapporter

10 år

Serveringsansvariga personer

Vid inaktualitet
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Serveringstillstånd
- Utredningar
- Beslut
- Tillståndsbevis
- Domar
- Tillsyn
- Statistik
- Alkoholtillstånd (Alk-T)
Tillsynshandlingar rörande
inspektioner och kontroll

Bevaras

Centralarkiv

5 år

9.5 Handläggning SoL, LVU och LVM
Handling

Gallring

Anmälningar, rapporter etc. som rör
enskild person men som inte ger
upphov till ärende
Ansvarsförbindelser, kostnader

5 år

Ansökan

5 år

Ansökan till institutioner om vård

5 år

Ansökan vård LVM

5 år

Avräkningshandlingar

5 år

Placeringsavtal

5 år

Begäran om handräckning

5 år

Begäran om utredning

5 år

Beslut från invandrarmyndighet

Vid inaktualitet

Beslut i enskilt ärende

5 år

Dom och handling i domstolsärende

5 år

Efterlysningar

5 år

Fullmakter

Vid inaktualitet

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Procapita

5 år

428

Ärendehanteringssystem

Handling SoL, LVU, LVM

Ärendehanteringssystem

Handling SoL, LVU, LVM

Ärendehanteringssystem

Dom

70
Förmedlingsmedel
- ekonomisk redovisning
- överenskommelser/avtal och
fullmakter kring egna medel

10 år

Förundersökningsprotokoll

Vid inaktualitet

Handlingar i underhållsärenden (avtal,
dom, ekonomisk utredning,
omprövning)
Handlingar rörande rättshjälp

5 år

Identitetsstyrkande handlingar

Bevaras

Inkomna anmälningar

5 år

Kallelse (till rättegångsmöte med
socialtjänsten)

Vid inaktualitet

Kopior av räkningar från läkare,
laboratorier, institutioner (undersökning
utförd på uppdrag av socialtjänsten)

Vid inaktualitet

Kopior på hyreskontrakt

Vid inaktualitet

Korrespondens i ärendet

5 år

Meddelande från hyresvärd, skuld,
uppsägning
Meddelande om förundersökning

Vid inaktualitet

Meddelande om utskrivning

Vid inaktualitet

Meddelande om åtalsunderlåtelse/att
åtal ska väckas

Vid inaktualitet

Mottagningsbevis/delgivningskvitto
Personakt IFO

Avser ärende (02) om
förmedling. Ekonomisk
redovisning av hantering av
klients egna medel.
Underlaget ska läggas i ett
särskilt omslag i akten för att
underlätta urplockning i
samband med leverans till
Regionarkivet efter 5 år
(handlingarna ska inte följa
med akten)
Endast domar diarieförs i
ärendehanteringssystem

Ärendehanteringssystem

Dom

Vid inaktualitet
Socialförvaltningen
Anmälan som ger upphov till
att ärende överförs till
personakt och gallras enligt
dessa regler
Ärendehanteringssystem

Kallelse

2 år

Ärendehanteringssystem

Delgivningskvitto

5 år

Procapita

Vid inaktualitet
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Personakt IFO, födda dag 5, 15, 25 i
månaden samt alla placerade enligt
SoL, LVU
Rekvisitioner

Bevaras

Underlag till ansökan om
försörjningsstöd
Utdrag ur socialregister

5 år

Utredningar

5 år

Yttrande till myndighet, åklagare och
domstol
Överenskommelser

5 år

Överklagan med bilagor

5 år

Handling

Centralarkiv

Vid inaktualitet

5 år

Ärendehanteringssystem

Handling SoL, LVU, LVM

Ärendehanteringssystem

Handling SoL, LVU, LVM

Original i personakt
Digitalt i Evolution

Ärendehanteringssystem

Handling SoL, LVU, LVM

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Loggar verksamhetssystem

10 år

Patientlagen

Logglistor verksamhetssystem

2 år

Patientlagen

Adress- och telefonlistor anställda

Vid inaktualitet

Tillsyn verksamhet

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Skrivelse

Redovisning av kontantkassa

10 år

5 år

9.6 Administration

430
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10. Samhällsbyggnad - Bygg
10.1 Bygglov
Handling

Gallring

Begäran om yttrande från
sakägare och grannar

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Bygg

Begäran om yttrande från myndigheter

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Bygg

Bygglovsansökan

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Bygg

Delegationsbeslut

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Bygg

Fotodokumentation

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Bygg

Kungörelse bygglov

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Bygg

Korrespondens i ärendet

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Bygg

Lista/karta för hörande av sakägare

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Bygg

Mottagningsbevis, delgivningskvitton

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Bygg

Ritningar (Situationsplan,
nybyggnadskarta, planritning,
sektionsritning, fasadritning,
K-ritning, V-ritning)
Typgodkännandebevis

Bevaras

Där ritningarna framställts
digitalt ska även digitala
ritningar begäras in

Ärendehanteringssystem

Bygg

Bevaras

Kaminer

Ärendehanteringssystem

Bygg

Yttranden från myndigheter

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Bygg

Yttranden från sakägare och grannar

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Bygg

Meddelande om beviljat
bygglov

431
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10.2 Bostadsanpassning
Handling

Gallring

Bostadsanpassningsansökan
(intyg, åtgärdsprogram, ritningar,
anbud, offert)

Bevaras

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Ärendehanteringssystem

BAB

10.3 Byggprocessen
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Anmälan om kontrollansvarig

Bevaras

Inklusive meritförteckning,
certifiering och intyg

Ärendehanteringssystem

Bygg

Anmälan

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Bygg

Intyg och kontroller enligt kontrollplan

Bevaras

Anmälan om sakkunniga.
Besiktningsprotokoll,
brandskyddsdokumentation,
checklistor, försäkringsbrev,
sakkunnigintyg

Ärendehanteringssystem

Bygg

Konstruktionshandlingar, V-ritningar

Bevaras

Där ritningarna framställts
digital ska även digitala
ritningar begäras in

Ärendehanteringssystem

Bygg

Kontrollplan

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Bygg

Lägesbesiktningsbevis

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Bygg

Markundersökning

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Bygg

Protokoll över byggsamråd,
tekniskt samråd, slutsamråd,
arbetsplatsbesök

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Bygg

Relationsritningar

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Bygg

Där ritningarna framställts
digital ska även digitala
ritningar begäras in
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Slutbesked, slutbevis

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Bygg

Sotningsbevis

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Bygg

Startbesked

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Bygg

Teknisk beskrivning

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Bygg

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

10.4 Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem, OVK
Handling

Gallring

Anmärkning

Besiktningsprotokoll OVK

20 år

Ärendehanteringssystem

OVK

Föreläggande OVK

20 år

Ärendehanteringssystem

OVK

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

10.5 Olovligt byggande
Handling

Gallring

Anmärkning

Anmälan, protokoll, anteckningar, foton

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Bygg

Ansökan om lov i efterhand

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Bygg

Begäran om förklaring

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Bygg

Besiktningsprotokoll

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Bygg

Dokumentation av platsen

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Bygg

Mottagningsbevis, delgivningskvitto

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Bygg

Underlag för beräkning av avgift

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Bygg

Underrättelser

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Bygg

433
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10.6 Rivning
Handling

Gallring

Anmälan om kontrollansvarig

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Bygg

Ansökan, anmälan med kartor och
ritningar
Intyg och kontroller enligt rivningsplan

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Bygg

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Bygg

Kontrollplan/rivningsplan samt
beslut om kontrollplan med bilagor

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Bygg

Slutbevis/Slutbesked

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Bygg

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

10.7 Överklaganden och högre instans
Handling

Gallring

Anmärkning

Beslut från högre instans

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Beslut

Inkommet överklagande

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Överklagan

Lagakraftbevis från högre instans

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Beslut

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

10.8 Mätverksamhet
Handling

Gallring

Anmärkning

Avtal - mätning, beräkning, kartografi

10 år

Närarkiv

Fast

Beställningar

10 år

Ärendehanteringssystem

Fast

Detaljmätningsprotokoll

Vid inaktualitet

Närarkiv

Fastighetsförteckningar

Vid inaktualitet

Närarkiv
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10.9 Kartverksamhet (GIS)
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Flygfoto, ortofoto

Vid inaktualitet

Framställda analyser och kartor

Vid inaktualitet

Grundkarta

Bevaras

I akten för planärende.

Geosecma

Nybyggnadskarta

Bevaras

Databas

Geosecma
G:

Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Detaljplan

Bevaras

Inkluderar kartor och
handlingar
för antagen plan samt
tryckorginal.

Ärendehanteringssystem
och Geosecma

Detaljplan

Plankostnadskalkyl

Vid inaktualitet

Översiktsplan

Bevaras

Inkluderar kartor och
handlingar
för antagen plan samt
tryckorginal.

Ärendehanteringssystem
och Geosecma

Översiktsplan

Geosecma

10.10 Planarbete

435
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11. Samhällsbyggnad - Miljö
11.1 Undersökningar
Handling

Gallring

Buller

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Häls

Mätdata (exempelvis luft, vatten)

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Häls

Övriga undersökningar

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Häls

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

11.2 Naturvård
Handling

Gallring

Beslut om uppstädning

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Natur

Biologiska inventeringar

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Natur

Förelägganden vid nedskräpning

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Natur

Naturresursinventeringar
(länsstyrelsen)
Naturvårdförordnanden

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Natur

Geosecma/Hänsynskarta

Natur

Naturvårdsplan

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Natur

Bevaras

Anmärkning

Strandskydd, naturreservat
m.m.

436
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11.3 Hälsoskydd
Handling

Gallring

Analysprotokoll badanläggningar

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

10 år

Ärendehanteringssystem

Häls

Anmälan om offentliga lokaler

Bevaras

Häls

Anmälan, ansökan om värmepump

Bevaras

Ansökan om enskilt avlopp

Bevaras

Ansökan om ändring enskilt avlopp

Bevaras

Anteckningar i ärende

Bevaras

Begäran om handräckning

10 år

Ärendehanteringssystem och
akt
Ärendehanteringssystem och
akt
Ärendehanteringssystem och
akt
Ärendehanteringssystem och
akt
Ärendehanteringssystem och
akt
Ärendehanteringssystem

Beslut om avgift i enskilt fall

10 år efter att verksamhet
upphört
Bevaras

Ärendehanteringssystem

Häls

Ärendehanteringssystem

Häls

Beslut om föreläggande,
förbud och rättelse på annans
bekostnad
Beslut om värmepump

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Häls

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Häls

Inspektionsrapporter

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Häls

Markradon vid byggnation

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Häls

Projekt

Bevaras

Häls

Radon i dricksvatten

Bevaras

Ärendehanteringssystem och
akt
Ärendehanteringssystem

Radonmätningar i inomhusluft

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Häls

Utredning om olägenhet för
människors hälsa

Bevaras

Ärendehanteringssystem och
akt

Häls

Beslut om enskilt avlopp

Anmärkning

437

Häls
Häls
Häls
Häls
Häls

Häls
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11.4 Livsmedel och smittskydd
Handling

Gallring

Analysrapport livsmedel

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Liv

Analysrapport vatten

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Liv

Anmälan om ändring av
livsmedelsanläggning

Bevaras

Ärendehanteringssystem och
akt

Liv

Anmälan till
samhällsbyggnadsnämnden
om smittsam sjukdom vid
livsmedelshantering
Begäran om handräckning

Bevaras

Ärendehanteringssystem och
akt

Liv

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Liv

Beslut om att begränsa eller förbjuda
utsläppande av livsmedel på
marknaden
Beslut om avgift i enskilt fall

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Liv

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Liv

Beslut om ersättning vid förstörande av
ägodelar för att hindra spridning av
samhällsfarliga sjukdomar

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Liv

Beslut omhändertagande av livsmedel

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Liv

Egenproducerat info-material

Vid inaktualitet

G:katalog, information och akt

Liv

Följesedlar laboratorieprov

Vid inaktualitet

Ärendehanteringssystem

Liv

Föreläggande och förbud

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Liv

Föreläggande/förbud för att
hindra spridning av samhällsfarliga
sjukdomar
Kontrollrapporter

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Liv

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Liv
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Livsmedelsverkets meddelade om
villkor eller saluförbud för kännedom

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Liv

Projekt

Bevaras

Liv

Registrering av livsmedelsanläggning

Bevaras

Tidsbegränsad registrering av
livsmedelsanläggning
Åtalshandlingar

Bevaras

Ärendehanteringssystem och
akt
Ärendehanteringssystem och
akt
Ärendehanteringssystem och
ak
Ärendehanteringssystem och
akt

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Bevaras

Liv
Liv
Liv

11.5 Miljöskydd och kemiska produkter
Handling

Gallring

Anmärkning

Inspektionsrapporter

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Mil

Anmälan och beslut om
miljöfarlig verksamhet

Bevaras

Ärendehanteringssystem och
akt

Mil

Anmälan om cistern

Bevaras

Mil

Bedömningsunderlag i
tillståndsärenden
Begäran om handräckning

Bevaras
Bevaras

Ärendehanteringssystem och
akt
Ärendehanteringssystem och
akt
Ärendehanteringssystem

Beslut om avgifter i enskilt fall

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Mil

Beslut om miljösanktionsavgifter

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Mil

Dokumentation av samråd och
besiktningar
Egenproducerat info-material

Bevaras

Mil

Vid inaktualitet

Ärendehanteringssystem och
akt
Ärendehanteringssystem

Föreläggande om försiktighetsmått
eller förbud

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Mil

Föreläggande om rättelse
på annans bekostnad

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Mil

Föreläggande om undersökning

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Mil

Föreläggande om upplysning
och undersökningar

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Mil

439

Mil
Mil

Mil
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Inventering och åtgärdsplan för
PCB i byggnader

Bevaras

Ärendehanteringssystem och
akt

Mil

Kontrollprogram

Bevaras

Mil

Kontrollrapport för inomhuscistern

Bevaras

Kungörelser vid anmälningsärenden

Bevaras

Länsstyrelsens beslut om överlåtelse
av tillsyn av täkttillstånd

Bevaras

Ärendehanteringssystem och
akt
Ärendehanteringssystem och
akt
Ärendehanteringssystem och
akt
Ärendehanteringssystem

Miljökonsekvensbeskrivningar

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Mil

Miljöprövningsdelegationens och
miljödomstolens beslut om förbud eller
upphävda villkor

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Mil

Miljörapporter från tillståndspliktiga
verksamheter

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Mil

Projektmaterial

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Mil

Analysrapporter

Bevaras

Mil

Regeringsbeslut om
miljöskyddsområde
Tillståndsbeslut

Bevaras

Ärendehanteringssystem och
akt
Ärendehanteringssystem

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Mil

Utredning om luft, vatten
och markföroreningar samt kemikalier

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Mil

Yttrande till miljöprövningsdelegation
och miljödomstol

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Mil

Yttrande över ansökan att
bedriva miljöfarlig verksamhet

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Mil

Åklagares beslut om åtalsprövning

Bevaras

Mil

Årlig sammanställning över F-gas

Bevaras

Överlåtelse av tillsyn

Bevaras

Ärendehanteringssystem och
akt
Ärendehanteringssystem och
akt
Ärendehanteringssystem

440

Mil
Mil
Mil

Mil

F-gas
Mil
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12. Samhällsbyggnad - Fastighet, gatu- och park, renhållning, vatten och avlopp, måltid
12.1 Lokalförsörjning och fastighetsbestånd - nytt kapitel
Handling

Gallring

Anmärkning

Driftinstruktioner

Vid inaktualitet

Bevaras så länge det behövs
för driften av objektet

Energideklarationer

10 år

Fastighetsdeklarationer

5 år

Fastighetstaxering

5 år

Eller när ny deklaration
upprättas
Efter ny fastighetstaxering
Avregistrerade och avsålda
fastigheter kan gallras vid
inaktualitet
Efter ny fastighetstaxering

Felanmälan på fastighet

Vid inaktualitet

När felet åtgärdats

Förteckning över myndighetens
fastighetsbestånd

Bevaras

Årsärende

Garantibrev

2 år

Efter upphörande

Hyreskontrakt - bostad

2 år

Efter upphörande

Hyreskontrakt - lokal

Bevaras

Larmrapporter

Vid inaktualitet

Låsschema

Vid inaktualitet

Nyckelkvittenser

Vid inaktualitet

Obligatorisk ventilationskontroll,
protokoll

Vid inaktualitet

Digitalt från Securitas

Gäller nycklar och "taggar"

441

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Ärendehanteringssystem

Rapport

Ärendehanteringssystem

Avtal - gallring 2 år

Ärendehanteringssystem

Avtal
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Passagesystem

Vid inaktualitet

Uppdateras kontinuerligt

Servitut och ledningsrätter

Bevaras

Sotningsprotokoll

Vid inaktualitet

När ny besiktning genomförts

Varningsbrev

2 år

Efter att ärendet är avslutat.

Återkommande besiktningar

Vid inaktualitet

T ex på hissar, brandsyn,
ventilation
När ny besiktning genomförts

Övriga besiktningar

Vid inaktualitet

När ny besiktning genomförts

Ärendehanteringssystem

Avtal

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Ärendehanteringssystem

Utifrån vilken handling välj
dokumenttyp

12.2 Projekt och anläggningshandlingar
Handling

Gallring

Bygghandlingar/projekt

Bevaras

Anmärkning

442
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12.3 Vatten och avlopp
Handling

Gallring

Analyser av dricksvatten

Bevaras

G:katalog VA verk

Analysrapport för avlopp

10 år

G:katalog VA verk

Anläggningsdokumentation gällande
drift och underhåll
Avloppsjournaler och
vattenverksinformation, drift

Bevaras

G:katalog VA verk
Närarkiv VA verk
Lokal processdator, vissa
uppgifter G: VA verk

Avstängningshot

Vid inaktualitet

Besiktningsprotokoll vatten och
avloppsverk

10 år

Besiktningsprotokoll, slut- och
garantibesiktning
Driftjournaler för ledningsnät, reningsoch vattenverk

Bevaras

Driftstörningar VA

Bevaras

Genom införande i kartans
ledningsregister

Föreskrifter från myndigheter

Bevaras

Som gäller den egna
verksamheten

Kund- och anläggningsregister

Vid inaktualitet

Uppdateras kontinuerligt,
uppgifter kopplade till
kundreskontra gäller gallring
enligt Ekonomi/Kundreskontra

Kvartalsrapport till länsstyrelsen för
reningsverk

Bevaras

10 år

Anmärkning

Automatiskt lagring lokal
processdator program "VA
operatör"
Avisering Vid hot om
avstängning kan
socialförvaltning få
information
Avser t ex tryckkärl,
periodiska driftkontroller,
elrevisioner,
statusbesiktningar av
anläggning

Bevaras

Förvaring

EDP Future

Närarkiv VA-verk, periodiska
digitalt på G:katalog VA verk

G:katalog VA verk
Närarkiv
G: VA verk, Fysiskt närarkiv,
DUF pärm
Gatukontor/förrådet
Digitalt: Geosecma for Arcgis,
Papper: DUF pärm närarkiv
Gatukontor/förrådet
G:katalog VA verk
Närarkiv
EDP Future

G:katalog VA verk

443

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem
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Larmrapporter SOS och vaktbolag

Vid inaktualitet

Ledningskartor

Bevaras

Äldre ritade kartblad

Närarkiv SBN, centralarkiv

Ledningsregister och karta

Vid inaktualiet

Uppdateras kontinuerligt

Geosecma for Arcgis

Ledningsregister och karta

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Karta/Ritning

Ledningsrätter VA, servitut VA

Bevaras

Fr o m december 2, rutnät, A1
skala 1:400
Årlig ögonblicksbild
Årsärende
Inskrivning hos Lantmäteriet

Ärendehanteringssystem

Avtal

Miljörapporter avloppsanläggningar

Bevaras

G:katalog VA verk

Mätaravläsningar kund

10 år

Lagras även externt på
svenska
miljörapporteringsportalen
SMP
Koppling till
Ekonomi/kundreskontra

Mätaravläsningar verk

10 år

Interna avläsningar inom olika
VA-anläggningar

EDP Future

G:katalog VA verk

Mätarbyten

Vid inaktualitet

Avisering

Tillståndsansökningar med beslut

Bevaras

Avser t ex verkens tillstånd,
utsläppsrätter

G:katalog VA verk
Närarkiv

VA-ansökningar

Vid inaktualitet

G:katalog

VA-avtal

Bevaras

Servisanmälan inom VO,
ansökan anslutning utanför
VO, anmälan ändring av
anläggning inom VO
avtal med fastighetsägare

VA-filmningar

Bevaras

Vattenskyddsområde

Vid inaktualitet

Äldre material på Video VHS,
DVD, nytt material på USB
Aviseringar
Avser meddelanden som kan
skickas ut vid tillstånd för
skogsavverkning och till
markägare

444

Närarkiv
samhällsbyggnadsförvaltning
Gatukontoret/förrådet

86
Årsrapporter vattenanläggningar

Bevaras

Sammanställning av
vattenleveranser och
elförbrukning

445

G:katalog VA verk

87
12.4 Avfallshantering
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Ackrediteringsintyg

Vid inaktualitet

Närarkiv

Analyser av lakvatten deponi

Bevaras

Ansökan och beslut om anvisad plats
för hämtning av hushållsavfall
Ansökan och beslut om Gemensam
avfallsbehållare

2 år

Ansökan och beslut om Uppehåll i
hämtning

2 år

Avser våg på
Återvinningscentral
Löpande provtagning
Årsärende
Efter upphörande av anvisad
plats
Efter upphörande av delad
tjänst
Blankett och e-tjänst
Efter upphörd beviljad period

Avfallsrapporter/miljörapporter

Bevaras

Besiktningsprotokoll

Bevaras

Beslut om undantag från kommunens
avfallsföreskrifter

Vid inaktualitet

Beställning/ändring av
renhållningsabonnemang
Driftinstruktioner, uppföljning och
dokumentatio till anläggningar och
fordon

1 år

Kund- och anläggningsregister

Vid inaktualitet

Larmrapporter SOS och vaktbolag

Vid inaktualitet

2 år

Vid inaktualitet

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Ärendehanteringssystem

Rapport

EDP Future

Anvisning

EDF Future

Gemensam avfallsbehållare,
Delat kärl

EDF Future

Uppehåll

Lagras även externt på
svenska
miljörapporteringsportalen
SMP
Slutbesiktning
Avser deponi,
tillsynsmyndighet
länsstyrelsen
Kopia - original finns på
Hållbar utveckling

Ärendehanteringssystem

Rapport

Ärendehanteringssystem

Protokoll

EDP Future

Eget omhändertag, Förlängt
slam, Dispens

Efter ändring
Blankett och e-tjänst
Förvaras så länge
anläggningar och fordon är i
drift

EDP Future

Uppdateras kontinuerligt,
uppgifter kopplade till
kundreskontra gäller gallring
enligt Ekonomi/Kundreskontra

EDP Future

Närarkiv

Närarkiv

446
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Registrerad anmälan om kompostering
av matavfall fr. Hållbar Utveckling med
eller utan behovshämtning av restavfall
Tillståndsansökningar med beslut

Vid inaktualitet

Kopia - original finns på
Hållbar utveckling

EDP Future

Kompost

Bevaras

Avser verksamhet deponi
Siggestorp ÅVC, transporter,
insamling hushållsavfall

Ärendehanteringssystem

Beslut

447

89
12.5 Gator, vägar och broar
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Besiktningsprotokoll efter sprängning,
grävning
Broliggare, dokumentation rörande
broar

10 år
Bevaras

Till exempel byggår,
besiktningar, reparationer och
underhåll

Enskilda vägar

Bevaras

Underlag kommer från
Trafikverket, vilket
kommunens utbetalning
grundar sig på
Årsärende

Ärendehaneringssystem

Budget

Lokala ordningsföreskrifter

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Styrdokument

Planer för gatubelysning,
ombyggnader, drift och underhåll av
vägar
Protokoll från övertagandebesiktning av
väg

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Styrdokument

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Protokoll

Slutbesiktningsprotokoll (grävtillstånd
och TA-plan)

5 år

E-tjänst

Trafikanordningsplan -TA plan

5 år

Tillstånd vid grävning, sprängning

2 år

Trafikmätningar

Pappersansökning registreras
och gallras i
ärendehanteringssystem
Gallras i e-tjänstsystem
Efter garantitidens utgång

Ärendehanteringssystem

TA-plan

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Protokoll

Utredningar och rapporter, gator och
vägar

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Rapport

Ändringar av vägnummer

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Beslut

448
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12.6 Trafik
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Dispenser och tillstånd

Bevaras

Transportdispenser

Ärendehanteringssystem

Yttrande

Felparkeringsavgifter

2 år

Flytt av fordon

10 år

Dokumentation

Lokala trafikföreskrifter och trafikliggare

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Styrdokument

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade beviljade

Sekretess
Avser akt

Tillfälliga lokala trafikföreskrifter

Bevaras

Ärendehanteringssystem
PRkort3
Närarkiv
Ärendehanteringssystem
PRkort3
Närarkiv
Databas Geosecma
RDT

Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade avslag

1 år efter tillståndets
giltighetsdatum eller
innehavaren avlidit
1 år efter avslagets beslut
vunnit laga kraft

Beslut tas av ansvarig nämnd
Lagras i nationell
rikstäckande databas RDT
hos Transportstyrelsen
Sekretess
Avser akt och tillstånd

Upphävande av lokala föreskrifter

Bevaras

Beslut tas av ansvarig nämnd

Ärendehanteringssystem

Beslut

449

Parkeringstillstånd
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12.7 Mark/fastigheter och exploatering
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Grannintyg

2 år

Intresseanmälningar vid upplåtelse av
mark eller tomtförsäljning

Vid inaktualitet

Bevaras endast när det är
inlämnat synpunkter eller när
fastigheten som är berörd ska
säljas. Gäller även för
kännedom enligt plna- och
bygglagen (2010:900) 9 kap
41 § punkt 2
E-tjänst
Till exempel tomtkö,
odlingslott, arrenden,
nyttjanderätt

Köpehandlingar
(försäljning och förvärv)

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Avtal

Lantmäterihandlingar
(Frgl och Avst)

Bevaras

Centralarkiv

Planavtal

Bevaras

Plankostnadskalkyler

Vid inaktualitet

Önskemål av nedtagning av träd

Vid inaktualitet

Efter att avtalet vunnit laga
kraft
E-tjänst

450
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12.8 Parker och grönområde
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Lekplatsbesiktningar

Bevaras

Årsärende

Ärendehanteringssystem

Skogsbruksplan

Ajourhålls

Skogsbruksprogram

Kartor

Bevaras

Ajourhålls i
skogsbruksprogrammet
Skötselplan ingår i
skogsbruksplan
Parker och planteringar

Planer och utredningar, t ex grönplan,
lekplatsutredningar, grönytor inom
detaljplaneområde mm.
Förteckning och ritningar över grönytor
inom detaljplaneområde

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Ärendehanteringssystem

Karta/Ritning

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Rapport

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Karta/Ritning

451
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12.9 Måltidsverksamhet
Handling

Gallring

Anmärkning

Ansökan om livsmedelsanläggning,
godkännande samt beslut om
riskklassificering, inspektionsrapporter

Bevaras

Ansökan/fördelning av mjölkstöd

Bevaras

Behov/önskemål om specialkost

Vid inaktualitet

Beställningar

Vid inaktualitet

Förteckning över serverade måltider

Vid inaktualitet

Handlingar rörande egenkontroll av
livsmedelshantering/ anläggning (EKP),
prover, friskintyg

5 år

Skolkök

Interna avtal om leverans av färdiga
portioner (skolmåltider), samt
distributionslistor
Matdistributionslistor

Vid inaktualitet

Skolkök

Matsedlar

Vid inakutalitet

Protokoll från mat-/kostråd eller
motsvarande
Recept

1år

Förvaring

Lämnas in för varje läsår
Matilda

Vid inaktuallitet

Matilda
Matsedlar från skolan gjorda
före 2022-05-11 sparas i 5 år
Protokoll skrivna före 202205-11 sparas i 5 år

Vid inaktualitet

452

Respektive skola

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem
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13. Koncernen Tidaholms Energi AB
13.1 Lednings- och förvaltningsövergripande administration - Bolagen
13.1.1 Allmän administration - bolagen
Handling

Gallring

Beslut vid avslag av begäran om
allmän handling
Diariet

Bevaras

Lime

Bevaras

Lime

Dokument- och
informationshanteringsplan
Lathundar och handböcker

Bevaras

B:\Ledning\Diarieföring

Vid inaktualitet

Interna och externa

Serverfil

Presentationsmaterial

Vid inaktualitet

Protokoll/minnesanteckning efter:
- Arbetsplatsträff (APT)
- Ledningsgruppsmöte
- Projektgruppsmöten
Protokoll/minnesanteckning efter:
- Arbetsplatsträff (APT)
- Ledningsgruppsmöte
- Projektgruppsmöten
Protokoll efter förhandling enligt lag
(1976:580 om medbestämmande i
arbetslivet (MBL)
Protokoll lokal samverkan tillika
skyddskommitté
Organisationsöversikt

Vid inaktualitet

Exempelvis
powerpointpresentationer
Om protokollet/
minnesanteckningen inte har
betydelse för verksamheten

Serverfil hos respektive
avdelning
Serverfil hos respektive
avdelning

Om protokollet/
minnesanteckningen har
betydelse för verksamheten

Serverfil hos respektive
avdelning

Skrivelse

Bevaras

Tjänsteanteckning/minnesanteckning
som medför sakuppgift

Bevaras

Bevaras

Anmärkning

Förvaring

Bevaras

B:\HR\MBL

Bevaras

B:\HR\Lokal samverkan

Bevaras

Powerpoint

B:\HR\Organisation
Lime

Anteckning som tillhör ett
ärende och som tillför
information av

453

Serverfil hos respektive
avdelning

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem
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långsiktig betydelse
Tjänsteanteckning/minnesanteckning
av ringa/tillfällig betydelse
Utredningar och studier

Vid inaktualitet
Vid inaktualitet

Både externa och interna

Serverfil hos respektive
avdelning
Serverfil hos respektive
avdelning

13.1.2 Styrelseadministration - bolagen
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Kallelser och föredragningslistor

2 år

Inför styrelsemöten

Kungörelser och annonser inför
avgiftshöjningar
Minnesanteckningar från
strategi/styrelsedagar
Motioner

Vid inaktualitet

B:\Ledning\Styrelsen\
Underlag styrelsemöten
B:\Elhandel

Vid inaktualitet

B:\Ledning\Styrlese

Bevaras

Lime

Protokoll styrelsemöte och
underlag till styrelsebeslut
Protokoll Årsstämma

Bevaras

Reservation, Protokollsanteckning

Vid inaktualitet

Styrelsemedlemsregister

Vid inaktualitet

Uppdrag och protokollsutdrag från
kommunfullmäktige eller
kommunstyrelsen

Bevaras

TEAB, TENAB, TBAB

B:\Ledning\Styrelsen

TEAB, TENAB, TBAB

B:\Ledning\Styrelsen

Reservation som har lämnats
in skriftligt gallras när
protokollet som den har förts
in i har justerats
Kontaktuppgifter till sittande
styrelse, revideras löpande

B:\Ledning\Styrelsen\
Underlag styrelsemöten

454

B:\Ledning\Styrelsen\Underlag styrelsemöten

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem
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13.1.3 Klagomål och synpunkter - bolagen
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Klagomål och synpunkter som har
inkommit i digital form, inklusive svar i
digital form
Klagomål och synpunkter som har
inkommit i pappersform, inklusive svar i
pappersform
Klagomål och synpunkter av rutinartad,
allmän karaktär, inklusive svar

Bevaras

Lime

Bevaras

Lime

Bevaras

Lime

Sammanställningar,
statistik och rapporter över klagomål
och synpunkter

Bevaras

Lime

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

13.1.4 Korrespondens - bolagen
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Korrespondens av betydelse, till
exempel:
- Brev
- E-post
- Sms
- Mms
- Meddelande från röstbrevlåda

Bevaras

Serverfil hos respektive
avdelning

Korrespondens av rutinmässig karaktär
och/eller tillfällig betydelse

Vid inaktualitet

Korrespondens som tillhör ett
ärende och som tillför
information av
långsiktig betydelse.
Myndighetskommunikation
(beslut, prövningar, protokoll),
Kommunikation med
entreprenörer och
kommunen, (av långsiktig
betydelse).
Exempelvis reklam,
kursinbjudningar,
korrespondens av ringa
betydelse t.ex. med
kund/leverantör/internt,
rutinfrågor, prenumerationer
på nyhetsbrev,
bokningsbekräftelser

455

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem
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Handling av tillfällig betydelse genom
att innehållet överförts till annat
medium

Vid inaktualitet

Interna verksamhetsfrågor
(från medarbetare, chef,
kollegor, HR, kopplat till
projekt). Fakturor (gallras
efter säkerställd skanning in i
Agresso). Internt från system
(ABAX, ENIA, Navet,
Agresso, Ledningskollen,
Stadsnätsportalen, Bahnhof).
Underleverantör
(kommunikation).
Kundkommunikation
(information om ändringar,
även via fullmakt.

13.1.5 Personuppgiftsadministration (GDPR) - bolagen
Handling

Gallring

Anmälan av dataskyddsombud till
dataskyddsinspektionen
Personuppgiftsbiträdesavtal

Bevaras

Registerutdrag, begäran om samt svar

Vid inaktualitet

Registerförteckningar

Bevaras

Anmärkning

Förvaring
B:\Elhandel\GDPR

Arkiveras vid avslutad
avtalsperiod

Avtalskalendern

Vid inaktualitet

Bolagets förteckning
över personregister

Draft It

Samtycke till behandling av
personuppgifter

2 år

Gallringstiden börjar löpa när
personuppgiftsbehandling
hos Bolaget har upphört, dvs
vid avslutad anställning.

Personakt

Samtycke till utlägg på webbplats

2 år

Gallringstiden börjar löpa när
personuppgiftsbehandling
hos Bolaget har upphört, dvs
vid avslutad anställning.

Personakt

456
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Samtyckesblankett till bildpublicering

2 år

Gallringstiden börjar löpa när
personuppgiftsbehandling
hos Bolaget har upphört, dvs
vid avslutad anställning.
Gäller exempelvis
bildpublicering på webbplats,
sociala medier, tryckta
informationsmaterial.

13.1.6 Utbildningar/kurser anordnade av - bolagen
Handling

Gallring

Anmärkning

Deltagarlista

Vid inaktualitet

B:\HR\Arbetsmiljö\Utbildning

Kursanmälan

Vid inaktualitet

B:\HR\Arbetsmiljö\Utbildning

Planeringsunderlag

Vid inaktualitet

B:\HR\Arbetsmiljö\Utbildning

Program/kursinbjudan

Vid inaktualitet

B:\HR\Arbetsmiljö\Utbildning

Utbildningsmaterial, egenproducerat

Vid inaktualitet

B:\HR\Arbetsmiljö\Utbildning

457

Förvaring

Dokumenttyp i
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ärendehanteringssystem
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13.1.7 Enkäter skapade av bolagen
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Enkätundersökningar internt, av ringa
betydelse för verksamheten

Vid inaktualitet

Enkätundersökningar internt, av
betydelse för verksamheten

Bevaras

Sammanställning
Interna enkäter och
undersökningar
Sammanställning

Enkätsvar internt

Vid inaktualitet

Enkätundersökningar externt, av ringa
betydelse för verksamheten
Enkätundersökningar externt, av
betydelse för verksamheten
Enkätsvar externt

Vid inakutalitet

Sammanställning

Bevaras

Sammanställning

Microsoft office Forms
Serverfil hos respektive
avdelning
Microsoft office Forms
Serverfil hos respektive
avdelning
Serverfil hos respektive
avdelning
Serverfil hos respektive
avdelning
Serverfil hos respektive
avdelning
Serverfil hos respektive
avdelning

Vid inaktualitet

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

13.1.8 Ledning och styrning- bolagen
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Delegationsordning

Bevaras

Interna styrdokument

Serverfil

Effektmål och aktiviteter

Bevaras

Interna styrdokument

Serverfil

Internkontrollplaner

Bevaras

Interna styrdokument
Ingår i styrelseprotokoll

Internkontrollrapport

Bevaras

Interna styrdokument. Ingår i
styrelseprotokoll

Styrdokument i form av:
- Policy
- Strategi
- Riktlinje
- Handlingsplan

Bevaras

Interna styrdokument
Årshjul, tidsplaner, policy
inom personalområde

Assently samt
B:\Ledning\Styrelsen\
Styrelseprotokoll
Assently samt
B:\Ledning\Styrelsen\
Styrelseprotokoll
B:\Personal\Styrdokument
B:\Ledning\Styrelsen\Aktuella
styrande dokument

458
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Styrdokument i form av:
- Regel
- Rutin
Styrkort

Vid inakutalitet

Interna styrdokument

B:\Personal\Styrande
dokument

Bevaras

Interna styrdokument

B:\Ledning\Mål och vision

Reglementen och arbetsordningar

Vid inakutalitet

Interna dokument

Serverfil

Verksamhetsplan och
verksamhetsuppföljningar
Vision och affärsidé

Bevaras

Interna styrdokument

Bevaras

Interna styrdokument
Ingår i styrelseprotokoll

Serverfil hos respektive
avdelning
B:\Ledning\Mål och Vision

13.1.9 Kommunikation/information- bolagen
Handling

Gallring

Bildarkiv & fotosamlingar, digitala

Vid inaktualitet

Fotografier, filmer, video, ljudband, CDskivor och dylikt som dokumenterar den
egna verksamheten

Vid inaktualitet

Informationsskrifter och broschyrer

Vid inaktualitet

Tillfällig information på koncernens
webbplatser, både interna och externa
Pressmeddelanden

Vid inaktualitet
Bevaras

Anmärkning

Förvaring
Serverfil hos respektive
avdelning
Serverfil hos respektive
avdelning

Gäller material från den egna
verksamheten.

Serverfil

Digitalt

Lime
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13.1.10 Sociala medier - bolagen
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Inlägg av betydelse

Bevaras

Inlägg som tillhör ett ärende
och som tillför information
som är av betydelse för
Bolagetes verksamhet. Gäller
till exempel bloggar,
facebook, instagram, twitter
och youtube

Serverfil hos respektive
avdelning

Kommunikation

Inlägg av tillfällig karaktär eller av ringa
betydelse
Inlägg av kränkande/brottslig karaktär
eller med sekretessbelagda uppgifter

Vid inaktualitet
Bevaras

Inlägget ska sparas som en
skärmdump och sedan
omedelbart tas bort från det
sociala mediet.
Skärmdumpen ska bevaras.

Lime

Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Statistik
- Till andra myndigheter, till exempel
Statistiska centralbyrån (SCB)
- Statistik från respektive
verksamhetsområde
- Statistik egenhändigt upprättad
Rapporter/redovisning från arbetsgivare

2 år

Respektive avdelning

Serverfil hos respektive
avdelning

13.1.11 Statistik - bolagen

2 år
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13.1.12 Stats- och EU- bidrag - bolagen
Handling

Gallring

EU-bidragsansökningar

7 år

Statsbidragsansökningar

7 år

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

13.1.13 Revision - bolagen
Handling

Gallring

Revisionsrapporter

Bevaras

Revisionsunderlag

Bevaras

Dokumentation, rapporter och
arbetsunderlag från
revisorerna.

Centralarkiv

Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Uppgift om mottagare av stipendium

Vid inaktualitet

Centralarkiv

13.1.14 Stipendier
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13.2 Personal
13.2.1 Anställning och rekrytering - bolagen
Handling

Gallring

Anmärkning

Anställningsavtal

Bevaras

Personalakt

Ansökningshandling erhållen tjänst

Bevaras

Personalakt

Ansökningshandling ej erhållen tjänst

1 år

B:\HR\Rekrytering

Checklista introduktion

Vid inaktualitet

Förteckning över samtliga
sökande till tjänst

1 år

Personlighetsanalys erhållen tjänst

Vid inaktualitet

Personlighetsanalys ej erhållen tjänst

1 år

Predictive index

Sekretess/tystnadspliktsförbindelse

Bevaras

Personalakt

Vid avslutad anställning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Personalakt
Arkiv

Vid avslutad anställning

Predictive index

13.2 2 Avslut av anställning - bolagen
Handling

Gallring

Anmärkning

Anmälan om avgång

Bevaras

Personalakt

Ansökan om pension

Bevaras

Personalakt

Arbetsgivarintyg

2 år

Personalakt

Avgångsvederlag, beslut om

Bevaras

Personalakt

Begäran om anspråk på företräde

Bevaras

Personalakt

Besked till anställd som att
tidsbegränsad anställning inte kommer
att fortsätta enligt § 15 lag (1982:80)
om anställningsskydd (LAS)

Bevaras

Personalakt

462

Förvaring
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Beslut om uppsägning
på arbetsgivarens initiativ

Bevaras

Personalakt

Dödsfall, handlingar angående
exempelvis efterlevandeförsäkring

Bevaras

Personalakt

Personalakt

Bevaras

Pensionsbrev

Bevaras

Personalakt

Tjänstgöringsbetyg/intyg

Bevaras

Personalakt

Varsel till berört fackförbund enligt
§ 30a lag (1982:80) om
anställningsskydd (LAS)
Överenskommelse om avslut

Bevaras

Personalakt

Bevaras

Personalakt

Övriga handlingar som rör (1982:80)
om anställningsskydd (LAS)

2 år

Personalakt

Innehållet gallras enligt
dokument- och
informationshanteringsplan
innan arkivering

463

Pärm med avslutade
anställningar
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13.2.3 Lönebidrag - bolagen
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Avisering om utbetalt belopp

2 år

Beslut om lönebidrag

Bevaras

Personalakt

Handlingsplan för lönebidragsanställda

Bevaras

Personalakt

Rekvisition av bidrag till arbetsgivare

2 år

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

13.2.4 Sjukfrånvaro - bolagen
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Läkarintyg

2 år

Personalakt

Sjukanmälan/friskanmälan

2 år

Personalakt

Sjukersättning, beslut om

Bevaras

Personalakt

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

13.2.5 Övriga personalhandlingar - bolagen
Handling

Gallring

Disciplinärende, arbetstagare

Bevaras

Korrespondens av rutinmässig karaktär
gällande personal

Vid inaktualiet

Livränta

Bevaras

Lönesamtal

Vid inaktualitet

Lönesättning

Vid inaktualitet

Anmärkning

Förvaring
Personalakt

Mellan Tidaholms kommun
och bolag

Inkorg
E-post, post-it,
röstmeddelande
Personalakt

Dokumentation av
lönesamtal, besked om ny
lön. När anställning avslutas
Besked
När anställningen avslutas

Personalakt

464
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Medarbetarsamtal

Vid inaktualitet

Dokumentation av
medarbetarsamtal.
När anställning avslutas

Omplaceringsärende
- Utredningsdokument samt beslut

Bevaras

Personalförteckningar

Vid inaktualitet

Uppdateras löpande

Personalstatistik

1 år

Personaluppföljning

1 år

Nyckeltal
Saldo över ledighet,
sjukfrånvaro,
personalomsättning,
medianlön, utbildningstid,
komptid, föräldradagar,
Analys av nyckeltal

Rehabiliteringsutredning, till exempel:
- Rehabplan
- Läkarutlåtande
- Kontrakt

Bevaras

Personalakt
B:\Personal\Personal och
Anhörighetslista

B:\HR\Statistik
Personalakt

465
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13.2.6 Lön - bolagen
Handling

Gallring

Anmärkning

Arvode/ersättning till förtroendevalda
och övriga arvodister ej via lön:
- Förtroendevalda/styrelseledamöter
Avdrag för förmån via lön

10 år

Löneavd kommunen

2 år

Löneavd kommunen

Ersättning för utlägg via lön

10 år

Löneavd kommunen

Facklig tid, rapporter
och sammanställningar

2 år

Löneavd kommunen

Kontrolluppgifter

Bevaras

Ledighetsansökningar
- Kortare än 6 månader

2 år

Löneavd kommunen
Mellan e-arkiv Micordata
Pärm hos respektive chef

Ledighetsansökningar
- Ledighet med lön för fackligt uppdrag

2 år

Pärm hos respektive chef

Ledighetsansökningar
- Längre än 6 månader

Bevaras

Personalakt kommunen

Löne- eller anställningsstyrande
meddelande i personalärende
Lönelistor

Bevaras

Löneavd kommunen

Bevaras

Löneunderlag

2 år

Löneavd kommunen
Mellan e-arkiv Microdata
Löneavd kommunen

Löneöversyn, protokoll från översyn

Bevaras

Pärm på HR:s kontor

Månadsrapporter

2 år

Löneavd kommunen

Reseräkningar

2 år

Löneavd kommunen

Sjuk-och friskanmälan/anmälan om
vård av barn (VAB)
Skatter, jämkningar med mera

2 år

Löneavd kommunen

10 år

Löneavd kommunen

Skulder/utmätningar, införsel

10 år

Löneavd kommunen

Tjänstgöringsschema

2 år

Löneavd kommunen

Tillägg på lön kopplat till tidsbegränsat
uppdrag

Vid inaktualitet

Vid anställningens
upphörande, dock tidigast
efter två år.

466

Förvaring

Personalakt
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13.2.7 Arbetsmiljö - bolagen
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Anmälan om och hantering av
- olycka/arbetsskada
- tillbud
- färdolycksfall
- riskobservation
Blankett för delegering av
arbetsmiljöansvar
Medarbetarenkät

Bevaras

Kopia Försäkringskassan,
eventuellt från AFA
försäkring. Anmälan sker via
ENIA

ENIA

Vid inaktualitet

Gallras när anställd avslutar
sin tjänst

Personalakt

Protokoll arbetsmiljö

Bevaras

Skyddsrond, riskbedömning

ENIA

Årshjul för arbetsmiljöarbetet

Bevaras

Ingår i protokoll från
samverkansmöte

B:\HR\Lokal
samverkan\Protokoll

Bevaras

B:\HR\Personalenkät

467
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13.3 Ekonomi - bolagen
13.3.1 Bokföring- bolagen
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Anläggningsredovisning i Agresso

7 år

Anläggningsregister

7 år

Anläggningstillgångar

7 år

Arbetsgivaravgift

7 år

Attestliggare, behörighet, firmatecknare

Bevaras

Avstämningar

2 år

Bokföring (Verifikationer)

7 år

Ordinarie bokningar,
kontantredovisningar,
reverseringar med mera

Bokslut

Bevaras

Diverse
underlag/arbetsmaterial i
bokslutet

Bokslutsbilagor

Bevaras

Pärm i arkivet

Månadsrapporter/årsbokslut

7 år

Pärm i arkivet

Kontoutdrag, årsredovisning

7 år

Pärm i arkivet

Kunddebitering- underlag

7 år

Pärm i arkivet

Slutamorterade lån

Bevaras

Specifikationer kundreskontra,
leverantörsreskontra

7 år

Bokslutsbilaga specifikation
till konton

Pärm i arkivet

Årsrapport

Bevaras

TEAB, TENAB

Pärm i arkivet

Årets befintliga
anläggningstillgångar och
händelser
Arbetsmaterial för årets
anskaffningar och
förändringar av
tillgångsvärden
Automatkostnadsfördelning
Ska ingå i diarieförda
handlingar

468

Pärm hos ekonomiansvarig

Pärm i arkivet
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Årsredovisning

Bevaras

Ska ingå i diariefört
bolagsstämmoprotokoll

Pärm i arkivet

Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Budgetförslag

Bevaras

Budgetanvisningar och cirkulär

Efter inaktualitet

Budgetdokument

Bevaras

13.3.2 Budget - bolagen
Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Pärm hos ekonomiansvarig
Ska ingå i
styrelseprotokoll

Pärm hos ekonomiansvarig

13.3.3 Övriga ekonomiska handlingar - bolagen
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Banktjänster

Efter inaktualitet

Avtal, fullmakter med mera

Pärm hos ekonomiansvarig

Borgensbeslut (kopia) samt
undertecknade handlingar till exempel
skuldebrev
Borgensförteckning

Bevaras

Deklaration

Bevaras

Pärmar hos ekonomiansvarig

Förekommande avtal på ek.avd

Efter inaktualitet

Avtalskalendern

Försäkring

7 år

Avtalskalendern

Lånehandlingar/skuldebrev

Vid inaktualitet

Momsredovisning

7 år

B:\Ekonomi\Låneavtal och
borgensbeslut
Pärm hos ekonomiansvarig

Vid inaktualitet

B:\Ekonomi\Låneavtal och
borgensbeslut
Med tillhörande skuldebrev

469

Pärm hos ekonomiansvarig
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13.3.4 Kundreskontra - bolagen
Handling

Gallring

Anmärkning

Autogiromedgivande

Vid inaktualitet

Avslutade ärenden

7 år

Avskrivningar av kundfakturor
med beslut/specifikation

Bevakning av obetalda kundfordringar

Vid inaktualitet

Påminnelser obetalda
kundfordringar,
inkassoärenden, fordringar
hos Justitia, kronofogden med
mera

Inbetalningar + kontoutdrag

7 år

Kundfakturaunderlag

7 år

Kundfordringar

7 år

Fakturering i Agresso
- Internfakturering
- Extern fakturering

470

Förvaring

Finns i den löpande
bokföringen

Dokumenttyp i
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13.3.5 Leverantörsreskontra - bolagen
Handling

Gallring

Filer inlästa till ekonomisystemet

7 år

Inkassokrav och påminnelser

2 år

Leverantörsfakturor, digitala

Bevaras

Leverantörsfakturor, papper

7 år

Makulerade leverantörsfakturor

2 år

Utbetalningslista/order

7 år

Anmärkning

Förvaring
I ekonomisystemet

Digitala fakturor bör enligt
SKL bevaras då det inte tar
någon plats och är lätta att
bearbeta och kan därför med
fördel lagras till nytta för
framtida utvärderingar och
forskning

Både bet av
leverantörsfaktura utanför
reskontran samt manuellt
inlagda utbetalningsordrar.

471
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13.4 Upphandling och avtal - bolagen
13.4.1 Formaliserad upphandling - bolagen
Handling

Gallring

Anbud, antagna

Bevaras

Lime

Anbud, ej antagna eller för sent
inkomna
Anbudsutvärdering

2 år

Lime

Anbudsöppningsprotokoll

2 år

Annonsering

2 år

Avtal/ramavtal

Bevaras

Avtalskalendern

Beslut om avbruten upphandling

Bevaras

Lime

Förfrågningsunderlag

Bevaras

Lime

Korrespondens av betydelse
Begäran om och svar på
förtydliganden/kompletteringar
Korrespondens av ringa betydelse

2 år

Lime

Vid inaktualitet

Tilldelningsbeslut

Bevaras

Lime

Överprövningar

Bevaras

Lime

Bevaras

Anmärkning

Protokoll/sammanställning
över kvalificering av
anbudsansökningar/intresseanmälningar

Förvaring

Lime

Lime
Räknat från den dag då avtal
om upphandling slöts

472
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13.4.2 Direktupphandling - bolagen
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Anbud/offerter

Vid inaktualitet

Efter avtalstidens utgång

Avtal

Vid inaktualitet

Efter avtalstidens utgång

Serverfil hos respektive
avdelning
Avtalskalendern

Beslut

Vid inaktualitet

Efter avtalstidens utgång.
Blankett för dokumentation av
direktupphandling

Direktupphandling - ej antagna offerter

Vid inaktualitet

Förfrågningsunderlag

Vid inaktualitet

Efter avtalstidens utgång

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Serverfil hos respektive
avdelning
Serverfil hos respektive
avdelning
Serverfil hos respektive
avdelning

13.4.3 Övriga avtal (ej upphandling) - bolagen
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Avtal rörande enskild person

Vid inaktualitet

Personakt

Avtalskalendern

Hyres-, arrende- och nyttjanderättsavtal
samt övriga markavtal

Vid inaktualitet

Leasingavtal/kontrakt

Vid inaktualitet

Övriga avtal av betydelse,
inklusive förvaltningsinterna

Vid inaktualitet

Avtalskalendern
Efter avtalstidens utgång

Avtalskalendern
Avtalskalendern

473
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13.5 IT, system och loggar - bolagen
13.5.1 E-post - bolagen
Handling

Gallring

Anmärkning

E-postlista

Vid inaktualitet

Lista över avsända och mottagna epostmeddelanden

3 månader

Meddelande i e-post som säkert
bedöms som virus och spam
Misstänkta spam-meddelanden i e-post

1 månad

Den lista som användaren
hanterar i sin inkorg.
Uppgifter tas bort i samband
med gallring och rensning av
e-post
Förutsatt att epostmeddelanden registreras
på annat sätt och inte behövs
för kontroll av överföring
Blockeras och överförs till
annan server

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Vid inaktualitet

13.5.2 Lokalt på datorerna - bolagen
Handling

Gallring

Anmärkning

Elektroniska spår som visar vilka
webbsidor som har besökts

Vid inaktualitet

Filer som webbplatser sparar lokalt
på datorn för att spara
personliga inställningar
(Cookies, formulärdata, lösenord)
Intrångsförsök (lokal brandvägg)

Vid inaktualitet

Webbhistorik: Tidigare
besökta webbplatser.
Vanlig inställning är att filerna
gallras med automatik efter
20 dagar
Gallras av användaren vid
behov

Operativsystemets händelseloggar som
sparas lokalt på datorn

Vid inaktualitet

Vid inaktualitet

Hanteras centralt på servarna
(jämför nedan)
Windowslogg: säkerhetslogg(in- och utloggning), program,

474
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Tillfälliga elektroniska spår som sparas
för att underlätta internetanvändning
eller kommunikation (session cookie)

Vid inaktualitet

installation. 20 MB per loggfil
lagras lokalt på datorn,
rekommenderad inställning.
Används för felsökning med
mera. Inställningarna ska
dokumenteras i
systemdokumentationen.
När applikationen, webbsidan
eller webbläsaren stängs ner

13.5.3 Centralt på servar - bolagen
Handling

Gallring

Elektroniska spår som visar
ingångsförsök eller liknande
Elektroniska spår som visar vilka
webbsidor som har besökts
(brandväggslogg)

6 månader

Operativsystemets händelseloggar
som sparas lokalt på datorn

3 månader

Spår efter virusangrepp med mera.

3 månader

3 mån

Anmärkning

Registrerar till exempel IPadress, datornamn, vilken
adress uppkopplad mot,
tidpunkt (eventuellt
användarkonto).
Inställningar ska
dokumenteras i
systemdokumentationen
Windowslogg: säkerhetslogg(in- och utloggning), program,
installation. Används för
felsökning med mera.
Inställningar ska
dokumenteras i
systemdokumentationen
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Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem
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13.5.4 Hantering av användare (åtkomst till datorer, intranät, kataloger, e-post med mera) - bolagen
Handling

Gallring

Anmärkning

Användarkonto i användardatabas
(AD-Activite Directory) och
identitetshanteringskatalog

3 månader

Loggning av händelse
(till exempel in- och utloggning,
spärrning av konton)
i anknytning till användardatabasen
VPN-konton (inlogg utifrån)

3 månader

Efter avslutad anställning.
Förutsatt att uppgifterna inte
har betydelse för tolkning av
händelseloggar i anslutna
system som ska bevaras
under en längre tid
Inställningar ska
dokumenteras
i systemdokumentationen

Systemdokumentation

Bevaras

Användarkort

Vid inaktualitet

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

3 månader
Om den är unik, annars
gallring vid inaktualitet
Gallras när anställning upphör

Filserver

Anmärkning

Förvaring

13.5.5 Granskningsloggar - bolagen
Handling

Gallring

Loggar för åtkomst av administrativa
uppgifter (personal, ekonomi,
ärendehantering, diarium med mera)

5 år

Loggar över genomförd
transaktionshantering i applikationer (så
kallad transaktionslogg)
Loggar över internetaccesser

1 år

Loggar över systemfel och
felmeddelande/larm i IT-infrastrukturen
(så kallad systemlogg)

3 månader

Loggar för chatt

3 månader

3 månader
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Övervaktningsloggar (intrångsförsök,
virusangrepp med mera)

3 månader

Utdragna/granskade loggar för
verksamhetssystem

2 år

Varierar beroende på
systemets innehåll och
säkerhetsklass, se
socialtjänsten

Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Körjournal

2 år

Årsvis

Abax

Leasingavtal

Vid inaktualitet

13.6 Bilar - bolagen
Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Avtalskalendern

13.7 Miljö - bolagen
13.7.1 Miljöskydd och kemiska produkter
Handling

Gallring

Förteckning av lagar, krav,
lagefterlevnad och lag uppdateringar
Kemikaliehantering
- Kemikalieförteckning
- Säkerhetsdatablad
- Riskanalys

Löpande

Anmärkning

Förvaring

För hela koncernen

Miljöparagrafen

Gallring sker av Ichemistry/system

I-chemistry
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13.8 Elnät-avdelningen – bolagen
Handling

Gallring

Beredningsunderlag
Driftstörningar

Bevaras
Vid inaktualitet

Elnätsavtal

Vid inaktualitet

Entreprenadkontrakt och
beställningsskrivelser
För-färdiganmälan

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssyste
m

B:\El\A EL\Projekt
B:\El\A
EL\Uppföljning\Avbrottsuppföl
jning
Lime/Elvira

Avtal

Vid inaktualitet

Avtalskalendern

Avtal

Bevaras

foranmalan.nu

Lantmäterihandlingar
Markupplåtelseavtal

Bevaras
Bevaras

Arkivet
Avtalskalendern

Mätvärden

1 år

Elvira\Metrima\Aidon\PQSecu
re

Övergång till förvaring Elvira
2020-11-01
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13.9 Stadsnätsavdelningen – bolagen
13.89 Stadsnätsavdelningen – bolagen
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Bygghandlingar/projekt

Vid inaktualitet

Ansvarig projektledare

B:\IT\Stadsnät\FTTH Projekt

Driftstörningar

Vid inaktualitet

Inmätningsfil

Vid inaktualitet

It-avtal med kund

Vid inaktualitet

Förbindelseavtal – företag

Vid inaktualitet

Offerter till företag

Bevaras

OTDR-mätvärden

Bevaras

B:\IT\Stadsnät\Dokumentatio
n\Driftstörningar
B:\El\A EL\Dokumentation\
01BNissystem\Inmätningsfiler
Lime samt pärmar hos
kundservice
B:\IT\Stadsnät\Dokumentatio
n\Nätskisser NW N4M
mm\NetWest avtal
förbindelser
B:\IT\Stadsnät\Skickade
offerter
B:\IT\Stadsnät\OTDR
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13.10 Fjärrvärme-avdelningen – bolagen
Handling

Gallring

Anmärkning

Serverfil

Analyser

10 år

Besiktningsprotokoll

Vid inaktualitet

Bygghandlingar/projekt

Bevaras

Dokument för handel med
utsläppsrätter
Driftstörningar

5 år efter inaktualitet

Serverfil

Bevaras

Combilab Journal

Dygnsrapporter utsläpp

Bevaras

Combilab

Entreprenadkontrakt och
beställningsskrivelser
Fjärrvärmeavtal
-konsument och näringsidkare
Följesedlar vågsystem

Vid inaktualitet

Avtalskalendern

Vid inaktualitet

Lime

Bevaras

Scanveagt

Lantmäterihandlingar

Bevaras

Pärm hos driftansvarig

Markupplåtelseavtal

Bevaras

Serverfil

Projektdokument

Bevaras

B:/Fjärrvärme/050-Projekt

Rapportering till myndigheter
-Nox
-Co2
- Miljörapporten
-Internrevision
Tillstånd
Tillståndsansökningar
Transportdokument, inrikes

10 år

Transportdokument, utanför EU

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

B:/Fjärrvärme
Sparas fram till nästa
besiktning
Ansvarig projektledare

Rapporten finns även hos
myndigheten

Q3web
Serverfil

B/Fjärrvärme/Miljö

Bevaras

B/Fjärrvärme/Miljö

10 år

Pärm på Fjärrvärmeverket

10 år

B:/Fjärrvärme/Drift/Bränsle
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Avtal
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13.11 Bostadsavdelningen – bolagen
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Arbetsordning ARBO

Löpande

Autogiro

Vid inaktualitet

Vid hyresgästs utflyttning

Pärm hos ekonomiansvarig

Besiktningsprotokoll
-portar, tryckkärl, traverser osv.
Budgetuppgifter

Vid inaktualitet

Sparas fram till nästa
besiktning

Q3webb

10 år

Pärm hos ekonomiansvarig

Datapärm
-underlag till skattedeklaration
Energideklarationer

10 år

Pärm hos ekonomiansvarig

Bevaras

Pärm hos fastighetschef

Energireda

3 år

Pärm hos ekonomiansvarig

Fastighetsdeklaration

Bevaras

Pärm hos ekonomiansvarig

Företagsförsäkringar

Löpande

Pärm hos fastigehetschef

Hyresansökningar

Vid inaktualitet

Serverfil

Hyreskontrakt

Vid inaktualitet

Pärm hos hyresansvarig

Kontoutdrag
-Pg 286707-5
-Pg 4795201-5
Nyckelkvittenser

10 år

Pärm hos ekonomi

Vid inaktualitet

Pärm hos hyresansvarig

OVK-besiktningar

Bevaras

Tillval

Vid inaktualitet

Pärm hos fastighetschef samt
T:/dokumentation/OVK
Pärm hos hyresansvarig

Upphandlingar HBV, Elavtal HBV

Löpande

Pärm hos fastighetschef

Uppsägningar
Ärenden hos KFM och Intrum

Vid inaktualitet
Vid inaktualitet

Pärm hos fastighetschef

Betalningsanmärkning
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13.12 Marknads/kundservice-avdelningen – bolagen
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Bekräftelse på avtal

Vid inaktualitet

Upprättas efter beställning på
telefon

Lime

Elhandelsavtal
-Nya avtal
-Omteckningsavtal
Felrapporter inbetalningar

Vid inaktualitet

Lime

1 år

Pärm hos kundservice

Flyttlistor
Frånkopplingsrapporter

1 år
Vid inaktualitet

Pärm hos kundservice
Pärm hos kundservice

Fullmakter

Vid inaktualitet

Leverantörsbyten

1 år

Outlook,
kundtjanst.teab@tidaholm.se
kundservice@tidaholm.se
Elvira

Statistik
-Antal leverantörsbyten
-Förbrukning större anläggningar

1 år

SCB

Pärm hos kundservice

482

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem
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Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-06-22
Sida 1 av 1

§ 76 Beslut om antagande av handlingsprogram
enligt lagen om skydd mot olyckor i Falköping,
Götene, Skara och Tidaholms kommuner
KS 2021/403

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
•

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta
handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor enligt upprättat förslag.

Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS) beslutade 2022-05-19 att godkänna
utformningen av handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt att skicka det
vidare för antagande i respektive kommunfullmäktige.
Handlingsprogrammet har tidigare skickats på remiss till kommunen och kommunstyrelsen
beslutade att anta förvaltningens yttrande som sitt och skicka det till SMS. SMS har i den nu
aktuella versionen av handlingsplanen tagit hänsyn till de synpunkter som fanns i yttrandet gällande
p. 2.1.4.
Programmet omfattar både kommunernas arbete med förebyggande och skadeavhjälpande arbete.
Programmet behandlar även andra områden inom skydd och säkerhet.

Förslag till beslut
-

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta
handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor enligt upprättat förslag.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse ”Beslut om handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor”,
kanslichef Jenny Beckman, 2022-06-09.
Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs beslut § 13/2022 ”Handlingsprogram fr
o m 2022”, 2022-05-19.
Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor i Falköping, Götene, Skara och
Tidaholms kommuner.
Kommunstyrelsens beslut § 45/2022 ”Beslut om svar på remiss om Handlingsprogram
enligt lagen om skydd mot olyckor”, 2022-03-09.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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Utdragsbestyrkande

Sida 1 av 1

Tjänsteskrivelse
Ärendenummer: KS 2021/403
2022-06-09
Handläggare: Jenny Beckman, kommunjurist

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse- Beslut om handlingsprogram
enligt lag om skydd mot olyckor
Förslag till beslut
-

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta handlingsprogram enligt lag
om skydd mot olyckor enligt upprättat förslag.

Ärendet
Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS) beslutade 2022-05-19 att godkänna
utformningen av handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor och att skicka det
vidare för antagande i respektive kommunfullmäktige.
Handlingsprogrammet har tidigare skickats på remiss till kommunen och kommunstyrelsen
beslutade att anta förvaltningens yttrande som sitt och skicka det till SMS. SMS har i den nu
aktuella versionen av handlingsplanen tagit hänsyn till de synpunkter som fanns i yttrandet gällande
p. 2.1.4.
Programmet omfattar både kommunernas arbete med det förebyggande arbetet och det
skadeavhjälpande arbetet. Programmet behandlar även andra områden inom skydd och säkerhet.
Kommunledningsförvaltningen anser att kommunstyrelsen bör besluta föreslå kommunfullmäktige
anta handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor.

Barnrättsbedömning
SMS har inte genomfört någon barnrättsbedömning. Kommunledningsförvaltningen kan dock
konstatera att handlingsplanen bör få en positiv effekt även på barn.

Beslutsunderlag




Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs beslut § 13/2022 ”Handlingsprogram fr
o m 2022”, 2022-05-19.
Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor i Falköping, Götene, Skara och
Tidaholms kommuner.
Kommunstyrelsens beslut § 45/2022 ”Beslut om svar på remiss om Handlingsprogram
enligt lagen om skydd mot olyckor”, 2022-03-09.

Sändlista
Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se
0502-60 60 00
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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
Skara kommun den 2022-0x-xx
Tidaholms kommun den 2022-0x-xx

487

Typ av styrdokument
Beslutsinstans
Fastställd
Diarienummer
Giltighetstid

Dokumentet gäller för
Dokumentansvarig
Tidpunkt för aktualitetsprövning

Kommunalt handlingsprogram
KF Falköping § ??/2022 KF Götene §??/2022 KF Skara §
??/2022 KF Tidaholm §??/2022
????
SMS 2021/7
Fr.o.m. 2022-??-??. Handlingsprogrammet ska revideras om
faktiska och förväntade förhållanden i någon utav kommunerna avseende riskbild, mål, förmåga och verksamhet förändras. Handlingsprogrammet ska revideras i sin helhet senast
2028.
Falköping, Götene, Skara och Tidaholms kommuner
Förvaltningschef Samhällsskydd Mellersta Skaraborg
Senast 2028-12-31
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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.
Handlingsprogrammet ska revideras om faktiska och förväntade förhållanden i någon av kommunerna
avseende riskbild, mål, förmåga och verksamhet förändras. Handlingsprogrammet ska revideras i sin
helhet senast 2028.

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.
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I kommunen finns ett antal kulturhistoriska byggnader, bland annat ett stort antal kyrkor, Mössebergs
kurort, Rantens järnvägshotell och gammal träbebyggelse i centrum.
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
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verksamhet fortsätta i lokalerna. Omfattningen är dock osäker. I övrigt är det främst mindre och
medelstora företag.
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
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Falköping

Götene

Skara
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Tidaholm
Landsbygd
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SMS
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Fördelningen Jordbruksmark och Skogsmark per kommun
och för SMS, SCB 2020
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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.

5
496

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. Statens
institutionsstyrelse, SiS bedriver individuellt anpassad tvångsvård 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.
2,5
2
1,5
1
0,5
0
2010

2011

2012

2013

Falköping

2014
Götene

2015
Skara

2016

2017

2018

2019

Tidaholm

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
1,8

1,3

0,8
2010

2011

2012

Linjär (C7)

2013

2014

Linjär (C6)

2015

2016

2017

Linjär (SMS)

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
1,7
1,5
1,3
1,1
0,9
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Linjär (Falköping)

Linjär (Götene)

Linjär (Tidaholm)

Linjär (SMS)

2017

2018

2019

2020

Linjär (Skara)

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
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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

1%
9%
47%

47%

51%

44%

1%

0%

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

2%

2%

32%

34%
61%

61%
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%

16% 23%

4%

6%

54%

11%

17%

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
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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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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%
34%

25%

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
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Tidaholm
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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.
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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)
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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
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Högsta bidrag

Medel
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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
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2018

2019

Lastbil
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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
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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.
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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
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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
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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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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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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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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
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Skara
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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)
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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
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0
2010

2011

2012

2013
C6

2014
C7

2015

2016

Riket

2017

2018

2019

SMS

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:
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2020
Tidaholm
Skara
Tidaholm
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Götene
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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.
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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.

37
528

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
537

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
53
544

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.

66
557

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.

68
559

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

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
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SMS beslutsdokument nämnd

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

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
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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

574

SMS beslutsdokument nämnd

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

Blombergs Hamn

Sandvikens båtklubb

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

Version: 1.0
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SMS beslutsdokument nämnd

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen, 2022-03-09
Sida 1 av 2

§ 45 Beslut om svar på remiss om
Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot
olyckor
KS 2021/403

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt och skicka det till
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS).

Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS) har fattat beslut om att godkänna
framtaget förslag till Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor i Falköping, Götene,
Skara och Tidaholms kommuner enligt föreskrift 2021 samt att skicka förslaget på remiss till
berörda aktörer med syftet att inhämta synpunkter på handlingsprogrammet. Synpunkterna ska
vara SMS tillhanda senast 2022-03-31. Handlingsprogrammet ska efter beredning i SMS fastställas
av respektive kommuns kommunfullmäktige.
Handlingsprogrammet beskriver SMS arbete enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) i
kommunerna Falköping, Götene, Skara och Tidaholm. Handlingsprogrammet omfattar både det
förebyggande arbetet enligt 3 kap. 3 § LSO och det skadeavhjälpande arbetet enligt 3 kap. 8 § LSO.
Programmet behandlar även andra områden inom skydd och säkerhet som benämns som
”samhällsskyddsuppdraget”.
Syftet med handlingsprogrammet är att det ska fungera som ett styrdokument för de fyra
kommunerna och den gemensamma nämnden. Handlingsprogrammet syftar även till att informera
allmänheten samt att utgöra ett tillsynsunderlag för andra myndigheter.
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet och har följande förslag till yttrande.
Kommunstyrelsen kan konstatera att handlingsprogrammet kan behöva förtydligas i avsnitt 2.1.4
och 4.1.4 gällande de förändringar som sker i Tidaholms kommun för de större
industrierna/verksamheterna. Detta är att:
-

Nobia kommer att flytta sin produktion till Jönköping år 2024
Kriminalvårdens utbyggnad pågår och ska vara klar år 2028

Kommunstyrelsen har i övrigt inga synpunkter på innehållet i handlingsprogrammet.

Förslag till beslut
-

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att anta förvaltningens yttrande som sitt
och skicka det till Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS).

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen, 2022-03-09
Sida 2 av 2

Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande över Handlingsprogram enligt Lagen om Skydd mot
Olyckor i Falköping, Götene, Skara och Tidaholms kommuner enligt Föreskrift 2021,
kanslichef Anna Eklund, 2022-03-01.
Remiss ”Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor i Falköping, Götene, Skara
och Tidaholms kommuner”, förvaltningschef Pontus During Samhällsskydd Mellersta
Skaraborg, 2021-12-20.
Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg beslut § 33/2021, ”Handlingsprogram”
2021-12-02.
Förslag till Handlingsprogram enligt Lagen om Skydd mot Olyckor i Falköping, Götene,
Skara och Tidaholms kommuner enligt Föreskrift 2021, 2021-12-20.

Sändlista
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-08-24
Sida 1 av 3

§ 91 Beslut om utredning om förutsättningar för att
använda Microsoft 365
KS 2019/253

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
•

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att:
o fortsätta använda Microsoft 365.
o genomföra konsekvensbedömning avseende infrastrukturen i Microsoft 365.
o genomföra konsekvensbedömning avseende innehållsdata och personuppgifter
som behandlas i Microsoft 365.
o genomföra klassning av informationen som hanteras i Microsoft 365 samt
riskanalys.
o rekommendera samtliga nämnder och de kommunala bolagen att genomföra
konsekvensbedömning avseende innehållsdata och personuppgifter som behandlas
i Microsoft 365 samt klassning av informationen som hanteras i Microsoft 365 och
riskanalys.
o uppdra till kommunledningsförvaltningen att redovisa en uppföljning av de
åtgärder som framgår av avsnitt 5.1. i utredningen senast i december 2023.

Sammanfattning av ärendet
Tidaholms kommun använder kontorsstödstjänsten Microsoft 365. Med anledning av, bland annat,
att EU-domstolen år 2020 i ett avgörande bedömt att dataskyddsförordningen försvårar
användandet av amerikanska molntjänster (Schrems II) har det funnits skäl att genomföra en
utredning om förutsättningarna för Tidaholms kommun att använda Microsoft 365. En arbetsgrupp
bestående av kommunens dataskyddsombud, kommunjurist, kanslichef och IT-chef har genomfört
utredningen.
Utredningens syfte är att granska om, och i så fall hur, molntjänsten Microsoft 365 kan och
fortsatt får nyttjas. Utredningen utgår från följande frågeställningar:
1. Finns det hinder utifrån IT-säkerhet att använda molntjänsten Microsoft 365?
2. Finns det hinder utifrån offentlighets- och sekretesslagen att använda molntjänsten
Microsoft 365?
3. Finns det hinder utifrån dataskyddsförordningen att behandla personuppgifter i
molntjänsten Microsoft 365?
När det gäller IT-säkerheten (fråga 1 samt avsnitt 2 i utredningen) är bedömningen att det inte
finns några direkta hinder att använda Microsoft 365. Utredningen har kommit fram till att
Microsoft 365 genom de säkerhetslösningar som medföljer har ett kvalificerat skydd mot de flesta
förekommande IT-hoten. Utifrån ett tekniskt hänseende är bedömningen alltså att riskerna är låga
med att använda systemet. I bifogad risk- och sårbarhetsanalys framgår identifierade risker och
vilka riskreducerade åtgärder som ska genomföras.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-08-24
Sida 2 av 3

När det gäller de juridiska frågorna (fråga 2 och 3 samt avsnitt 3 och 4 i utredningen) är
bedömningen att det i dagsläget är problematiskt att införa tjänsten. Rättsläget behöver klargöras,
eller villkoren för tjänsten förändras, innan ett införande kan ske på ett lagenligt sätt. Det går i
dagsläget inte att bedöma när ett sådant klargörande av rättsläget eller förändring av tjänsten kan
förväntas. Dataskyddsombud och kommunjurist avråder därmed från att fortsätta att använda
Microsoft 365.
Vidare framgår bland annat följande från utredningen gällande användandet av Microsoft 365 i
framtiden. Ett alternativ skulle kunna vara att kommunen helt slutar behandla personuppgifter i
Microsoft 365 och därmed säger upp licensavtalet. Detta skulle eliminera alla risker inom
dataskydd som denna utredning har lyft.
En sådan hantering skulle dock medföra en rad svårigheter och kräver en omfattande utredning av
vilken/vilka tjänster som i sådana fall skulle kunna ersätta Microsoft 365 samt hur en omställning
till detta system skulle gå till. Även de ekonomiska konsekvenserna av att lämna Microsoft 365
skulle behöva utredas. Det är i dagsläget på grund av resursbrist inte möjligt att på egen hand
genomföra någon sådan utredning och ett sådant arbete. Däremot är det av yttersta vikt att följa
utvecklingen och de utredningar som bland annat statliga myndigheter bedriver när det gäller
användandet av och alternativ till Microsoft 365.
Med hänsyn till ovanstående bör kommunstyrelsen därför fatta ett beslut om att fortsätta utveckla
användandet av Microsoft 365.
Det innebär att en riskanalys samt klassning av innehållsdata behöver göras. Att genomföra
klassning och fastställa skyddsbehovet av den information som ska hanteras i Microsoft 365 är
viktigt för att minska negativa konsekvenser som kan drabba hela eller delar av kommunens
verksamheter om tillräckligt skydd av informationens konfidentialitet, riktighet eller tillgänglighet
inte upprätthålls. Det är också viktigt att säkerställa att tjänsten kan användas i den utsträckning
som är syftet med tjänsten.
Innan en klassning kan ske behöver en klassningsmodell fastställas som kommunen ska jobba
övergripande med i det systematiska informationssäkerhetsarbetet.
Vid ett fortsatt användande av Microsoft 365 behöver Tidaholms kommun genomföra följande:
•
•
•

Kommunstyrelsen ska göra konsekvensbedömning avseende infrastrukturen.
Kommunstyrelsen/respektive nämnd ska göra konsekvensbedömning avseende
innehållsdata och personuppgifter som behandlas i Microsoft 365.
Kommunstyrelsen/respektive nämnd ska genomföra klassning av informationen som
hanteras i Microsoft 365 samt riskanalys.

Vidare framgår, utöver ovanstående, av utredningen (avsnitt 5.1) det fortsatta arbete som
kommunledningsförvaltningen behöver genomföra. Kommunstyrelsen bör följa upp dessa åtgärder
under den senare delen av år 2023.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-08-24
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Förslag till beslut
-

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att:
o fortsätta använda Microsoft 365.
o genomföra konsekvensbedömning avseende infrastrukturen i Microsoft 365.
o genomföra konsekvensbedömning avseende innehållsdata och personuppgifter
som behandlas i Microsoft 365.
o genomföra klassning av informationen som hanteras i Microsoft 365 samt
riskanalys.
o rekommendera samtliga nämnder och de kommunala bolagen att genomföra
konsekvensbedömning avseende innehållsdata och personuppgifter som behandlas
i Microsoft 365 samt klassning av informationen som hanteras i Microsoft 365 och
riskanalys.
o uppdra till kommunledningsförvaltningen att redovisa en uppföljning av de
åtgärder som framgår av avsnitt 5.1. i utredningen senast i december 2023.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse ”Beslut om förutsättningarna att använda Microsoft 365”, tf
kommundirektör David Olsson, 2022-07-27.
Utredning om förutsättningarna att använda Microsoft 365.
Riskanalys – IT-system.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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Sida 1 av 3

Tjänsteskrivelse
Ärendenummer: KS 2019/253
2022-08-11
Handläggare: David Olsson, tf. kommundirektör

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse- Beslut om förutsättningarna att
använda Microsoft 365
Förslag till beslut
-

Kommunstyrelsen beslutar att
• fortsätta använda Microsoft 365
• genomföra konsekvensbedömning avseende infrastukturen i Microsoft 365
• genomföra konsekvensbedömning avseende innehållsdata och personuppgifter
som behandlas i Microsoft 365
• genomföra klassning av informationen som hanteras i Microsoft 365 samt
riskanalys
• rekommendera samtliga nämnder och de kommunala bolagen att genomföra
konsekvensbedömning avseende innehållsdata och personuppgifter som behandlas
i Microsoft 365 samt klassning av informationen som hanteras i Microsoft 365 och
riskanalys
• uppdra till kommunledningsförvaltningen att redovisa en uppföljning av de
åtgärder som framgår av avsnitt 5.1. i utredningen senast i december 2023

Ärendet
Tidaholms kommun använder kontorsstödstjänsten Microsoft 365. Med anledning bl.a. av att EUdomstolen 2020 i ett avgörande bedömt att dataskyddsförordningen försvårar användandet av
amerikanska molntjänster (Schrems II) har det funnits skäl att genomföra en utredning om
förutsättningarna för Tidaholms kommun att använda Microsoft 365. En arbetsgrupp bestående av
kommunens dataskyddsombud, kommunjurist, kanslichef och IT-chef har genomfört utredningen.

Utredning
Utredningens syfte är att granska om och i så fall hur molntjänsten Microsoft 365 kan och fortsatt
får nyttjas. Utredningen utgår från följande frågeställningar:
1. Finns det hinder utifrån IT-säkerhet att använda molntjänsten Microsoft 365?
2. Finns det hinder utifrån offentlighets- och sekretesslagen att använda molntjänsten
Microsoft 365?
3. Finns det hinder utifrån dataskyddsförordningen att behandla personuppgifter i
molntjänsten Microsoft 365?
När det gäller IT-säkerheten (fråga 1 samt avsnitt 2 i utredningen) är bedömningen att det inte
finns några direkta hinder att använda Microsoft 365. Utredningen har kommit fram till att
Microsoft 365 genom de säkerhetslösningar som medföljer har ett kvalificerat skydd mot de flesta
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förekommande IT-hoten. Utifrån ett tekniskt hänseende är bedömningen alltså att riskerna är låga
med att använda systemet. I bifogad risk- och sårbarhetsanalys framgår identifierade risker och
vilka riskreducerade åtgärder som ska genomföras.
När det gäller de juridiska frågorna (fråga 2 och 3 samt avsnitt 3 och 4 i utredningen) är
bedömningen att det i dagsläget är problematiskt att införa tjänsten. Rättsläget behöver klargöras,
eller villkoren för tjänsten förändras, innan ett införande kan ske på ett lagenligt sätt. Det går i
dagsläget inte att bedöma när ett sådant klargörande av rättsläget eller förändring av tjänsten kan
förväntas. Dataskyddsombud och kommunjurist avråder därmed från att fortsätta att använda
Microsoft 365.
Vidare framgår bl.a. följande från utredningen gällande användandet av Microsoft 365 i framtiden.
Ett alternativ skulle kunna vara att kommunen helt slutar behandla personuppgifter i Microsoft
365 och därmed säger upp licensavtalet. Detta skulle eliminera alla risker inom dataskydd som
denna utredning har lyft.
En sådan hantering skulle dock medföra en rad svårigheter och kräver en omfattande utredning av
vilken/vilka tjänster som i sådana fall skulle kunna ersätta Microsoft 365 samt hur en omställning
till detta system skulle gå till. Även de ekonomiska konsekvenserna av att lämna Microsoft 365
skulle behöva utredas. Det är i dagsläget på grund av resursbrist inte möjligt att på egen hand
genomföra någon sådan utredning och ett sådant arbete. Däremot är det av yttersta vikt att följa
utvecklingen och de utredningar som bl.a. statliga myndigheter bedriver när det gäller användandet
av och alternativ till Microsoft 365.
Med hänsyn till ovanstående bör kommunstyrelsen därför fatta ett beslut om att fortsätta utveckla
användandet av Microsoft 365.
Det innebär att en riskanalys samt klassning av innehållsdata behöver göras. Att genomföra
klassning och fastställa skyddsbehovet av den information som ska hanteras i Microsoft 365 är
viktigt för att minska negativa konsekvenser som kan drabba hela eller delar av kommunens
verksamheter om tillräckligt skydd av informationens konfidentialitet, riktighet eller tillgänglighet
inte upprätthålls. Det är också viktigt att säkerställa att tjänsten kan användas i den utsträckning
som är syftet med tjänsten.
Innan en klassning kan ske behöver en klassningsmodell fastställas som kommunen ska jobba
övergripande med i det systematiska informationssäkerhetsarbetet.
Vid ett fortsatt användande av Microsoft 365 behöver Tidaholms kommun genomföra följande:
•
•
•

Kommunstyrelsen ska göra konsekvensbedömning avseende infrastrukturen.
Kommunstyrelsen/respektive nämnd ska göra konsekvensbedömning avseende
innehållsdata och personuppgifter som behandlas i Microsoft 365.
Kommunstyrelsen/respektive nämnd ska genomföra klassning av informationen som
hanteras i Microsoft 365 samt riskanalys.

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se
0502-60 60 00

582

Sida 3 av 3

Vidare framgår, utöver ovanstående, av utredningen (avsnitt 5.1) det fortsatta arbete som
kommunledningsförvaltningen behöver genomföra. Kommunstyrelsen bör följa upp dessa åtgärder
under den senare delen av 2023.

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.

Beslutsunderlag
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Tidaholms kommun använder kontorsstödstjänsten Microsoft 365 som tillhandahålls av den globala molntjänstleverantören Microsoft, där Microsoft Sverige
AB är avtalspart.
Microsoft 365 innehåller en rad olika produkter/appar och tjänster. Nedan definieras de produkter/appar och tjänster som är aktuella för Tidaholms kommun:
-

Office (word, excel, powerpoint etc): program där information sammanställs
Teams: program för att kommunicera och byta information inom en arbetsgrupp. Innehåller funktioner för chatt och digitala möten.
Outlook: program som innehåller funktioner för e-post, kalender och
uppgifter.
Sharepoint: informationsyta som bl.a. intranätet utformas från.
Azure AD: centralt identitetshanteringssystem som styr behörigheter
OneNote: digital anteckningsbok som kan delas med andra
OneDrive: lagringsyta där det går att spara arbetsfiler samt dela dessa
med andra.
Forms: enkätverktyg

Ovanstående kallas nedan i utredningen för samlingsbegreppet Microsoft 365.
Bakgrunden till att Microsoft 365 har införts i organisationen är dels för att öka
effektiviseringen i medarbetarnas arbete genom förbättrad tillgänglighet till
arbetsverktyg dels för att kunna samarbeta i digitala samarbetsforum och dela
dokument. En ytterligare anledning var att minska kostnader genom att minska kommunens egna hårdvarumiljö (servrar, personal m.m.) med minst bibehållen säkerhet jämfört med tidigare lösning.
Under Covid 19-pandemin har även förutsättningarna att kunna genomföra
fysiska sammanträden begränsats och huvuddelen har genomförts digitalt.
Med anledning av detta har allt större krav ställts på en god funktionalitet där
medarbetare och förtroendevalda kan delta på lika villkor. Inledningsvis nyttjades Skype som lösning men det fanns inte möjlighet att köpa tillräckligt många
licenser. Teams bedömdes även ha en större funktionalitet och ge en bättre
kvalitet på de möten som genomfördes.
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Det har dock under de senaste åren publicerats ett flertal myndighetsuttalanden om lämpligheten att använda molntjänster i offentlig verksamhet, särskilt
vad gäller molntjänster som tillhandahålls av leverantör i tredje land (dvs. land
utanför EU/EES).
EU-domstolen har under sommaren 2020 kommit med ett avgörande som
försvårar användandet av amerikanska molntjänster utifrån dataskyddsförordningen (Schrems II). I januari 2021 kom ett delbetänkande av ITdriftsutredningen, ”Säker och kostnadseffektiv it-drift- rättsliga förutsättningar
för utkontraktering” (SOU 2021:1). Integritetskyddsmyndigheten (IMY) har bedömt frågan i ett förhandsbesked till Stockholms stad. Ett antal myndigheter,
kommuner och regioner har utrett frågan självständigt.
Myndighetsuttalandena gäller framförallt lämpligheten att använda molntjänstleverantörer som har sitt säte i USA. De juridiska uttalandena har i princip
samstämmigt antingen förespråkat att stor försiktighet ska tas vid användning
av molntjänster med leverantör i tredje land, eller hävdat att det är rent olämpligt att använda sådana leverantörer.
Sammantaget har det därför funnits skäl att genomföra denna utredning som
syftar till att utgöra ett beslutsunderlag för om Tidaholms kommun kan fortsätta
nyttja Microsoft 365.
En arbetsgrupp bestående av kommunens dataskyddsombud, kommunjurist,
kanslichef och IT-chef har genomfört denna utredning.

1.2 Utredningens syfte
Utredningens syfte är att granska om och i så fall hur molntjänsten Microsoft
365 kan och fortsatt får nyttjas.
Utredningen utgår från följande frågeställningar:
1. Finns det hinder utifrån IT-säkerhet att använda molntjänsten Microsoft
365?
2. Finns det hinder utifrån offentlighets- och sekretesslagen att använda
molntjänsten Microsoft 365?
3. Finns det hinder utifrån dataskyddsförordningen att behandla personuppgifter i molntjänsten Microsoft 365?
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2. Finns det hinder utifrån IT-säkerhet att använda
Microsoft 365?
2.1 IT-säkerhet
Med IT-säkerhet avses de tekniska åtgärder som vidtas för att skydda informationen i ett IT-system.
IT-säkerhet är en viktig del i informationssäkerhetsarbetet då den information
som förekommer inom kommunens verksamhet utgör en skyddsvärd tillgång.
Kommunens verksamhet är i mycket hög grad beroende av tillgång till information. Att informationen är korrekt och tillgänglig när den behövs, samtidigt
som den skyddas mot obehörig åtkomst, är avgörande för kommunens verksamhet.
Felaktig hantering av information skulle kunna skada såväl kommunen som
enskilda individer och organisationer och kunna leda till att förtroendet för
kommunen skadas allvarligt. Generellt har även hotbilden inom IT ökat de
senaste åren och detta gäller även kommuner. Det gör att det är viktigt att
göra korrekta avvägningar kring vilka system som ska användas såväl som att
användarna utbildas och att korrekta säkerhetsåtgärder nyttjas.

2.2 Säkerhet i Microsoft 365
Följande stycken ger en överblick av de säkerhetsfunktioner som finns i
Microsoft 365.

2.3 Certifieringar och regelverksefterlevnad
Verifiering av certifieringskrav samt regelverksefterlevnad gentemot några
viktiga regelverk säkerställs av en oberoende part och publiceras löpande i
Microsoft 365 Service Trust Portal.1

2.4 Informationslagring i Microsoft 365
Denna del av utredningen kommer att bedöma huruvida den tekniska säkerheten i Microsoft 365 är tillräcklig för att Tidaholms kommun kan ha fullt förtroende för att den information kommunen lagrar i plattformen inte görs åtkomlig
för obehöriga och att lagringen i övrigt sker på ett säkert sätt.
2.4.1 Var lagras informationen?
Tidaholms tenant2 i Microsoft 365 är knuten till den geografiska placeringen
Europa, vilket innebär att informationen lagras inom EU. Informationen kan

1

Service Trust Portal (microsoft.com)

2

Ungefär Tidaholms IT-miljö
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komma att bearbetas av system utanför EU, men sådan bearbetning ska inte
ändra informationens geografiska hemvist.
I det fall information lagras i OneDrive upprättas även en lokal kopia av informationen på respektive användares dator. För att minimera risken för obehörig
åtkomst om datorn hamnar utanför användarens kontroll så arbetar Tidaholms
kommun med att införa kryptering av lagringsenheterna (hårddiskarna) på
användarnas datorer.
Många anställda använder också e-post i sina mobiltelefoner, varför en begränsad kopia av sådan information finns lagrad i respektive mobiltelefon. Telefonerna är därför också skyddade med hjälp av kommunens manageringssystem.
2.4.2 Leverantörens hantering av Tidaholms information
Eftersom Microsoft 365 är en tjänst som tillhandahålls av en extern leverantör
uppstår frågeställningar kring i vilken utsträckning leverantören bereds tillgång
till Tidaholms information. Villkoren för sådan informationsåtkomst regleras i
kommunens licensavtal med Microsoft.
Licensavtalet samlar licensköp för alla mjukvarulicenser från Microsoft och
använder olika bilagor för att reglera villkor för specifika produkter och tjänster.
Avtalsvillkoren för Microsoft 365 finns i bilagan Online Services Terms3.
Genom villkoren i Online Services Terms förbinder sig Microsoft att hantera
Tidaholms information i enlighet med avtalsvillkoren.
I Online Services Terms anges uttryckligen att det är Tidaholm som äger all
information som Tidaholm lagrar i tjänsten. Microsoft gör inga anspråk på den
lagrade informationen och förbinder sig att endast hantera den i sådan utsträckning som krävs för att leverera den avtalade tjänsten.
2.4.3 Förfrågningar från rättsvårdande myndigheter
Vid förfrågningar från rättsvårdande myndigheter om tillgång till kundens information förbinder sig Microsoft i Online Services Terms att hänvisa den efterfrågande myndigheten att vända sig direkt till kunden med sin begäran. Om
Microsoft ändå på grund av lag tvingas lämna ut information till rättsvårdande
myndigheter förbinder sig Microsoft att meddela kunden att så har skett, förutsatt att inte även meddelandet i sig är förbjudet enligt lag (yppandeförbud).
2.4.4 Administrativ åtkomst till Tidaholms information
I enlighet vad som avtalas i Online Services Terms ansvarar Microsoft för att
åtgärda eventuella problem som uppstår i den tekniska funktionen i Microsoft
Senaste utgåvan av Microsofts villkorsbilagor finns på Licensing Terms | Microsoft
Volume Licensing
3
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365. Detta ansvar innebär att Microsofts supporttekniker kan komma att behöva administrativ åtkomst till Tidaholms information för att lösa tekniska problem där informationen orsakar problemet, exempelvis vid datakorruption.

2.5 Skydd mot obehörig åtkomst
Microsoft 365 innehåller flera olika mekanismer som samverkar för att säkerställa att obehöriga inte kan komma åt den information som lagras i systemet.
Följande stycken avhandlar de viktigaste områdena.
2.5.1 Identitetshantering och behörighetskontroll
Grunden i allt skydd mot obehörig åtkomst är att kunna skilja de som är behöriga från de som är obehöriga. I den digitala världen sker detta genom att de
fysiska personer som arbetar med informationen tilldelas digitala identitetshandlingar som används för att få tillgång till information i systemet.
Tidaholms IT-enhet har beslutat att använda Microsofts Azure Active Directory
som centralt identitetshanteringssystem, men sköter än så länge skapandet av
identiteter i kommunens lokala Active Directory. De digitala identiteterna skapas lokalt hos Tidaholms kommuns IT-enhet och synkroniseras sedan till
Microsofts Azure Active Directory, varefter de används för att styra åtkomst till
exempelvis Microsoft 365. Azure Active Directory används också för att styra
åtkomst till de interna system som publiceras genom funktionen Azure Application Proxy, som erbjuder anställda och externa utförare säker åtkomst till
systemen utan att man behöver vara ansluten till Tidaholms interna nätverk.
2.5.2 Multi-faktorautentisering
Azure Active Directory har även möjlighet att avkräva användarna ytterligare
uppgifter än lösenord vid autentisering, så kallad multi- faktorautentisering.
Denna funktion utgör idag ett skydd för att förhindra att angripare tillskansar
sig åtkomst till kommunens system genom att tillskansa sig lösenordet till någon av kommunens identiteter. Tidaholms kommun har för avsikt att aktivera
funktionen.
2.5.3 Övervakning, intrångsskydd och villkorsstyrd åtkomst
Azure Active Directory innehåller ett antal övervakningsfunktioner som aktivt
bidrar till att höja säkerheten i användarautentiseringen. Bland annat
spårar systemet alla inloggningar och upptäcker automatiskt misstänkt
aktivitet, exempelvis om en användare är inloggad från olika geografiska platser samtidigt. Systemet kan då automatiskt blockera användarens åtkomst.
Genom att samla inloggningar från många olika kunder i molntjänsten får också Microsoft betydligt bättre möjligheter än en lokal IT-avdelning att tidigt upptäcka angrepp på systemet och hantera dem automatiskt. Då förmågan att
upptäcka misstänkta inloggningsmönster är starkt beroende av den totala
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mängden inloggningar som hanteras är det inte möjligt att uppnå samma resultat i lokal drift då inloggningsvolymerna är avsevärt lägre.
Med hjälp av villkorsstyrd åtkomst kan säkerheten i plattformen anpassas granulärt efter skyddsbehovet i de anslutna systemen. Funktionen gör det möjligt
att endast tillåta åtkomst vid vissa tider, från vissa platser, enheter och många
andra alternativ som krävs för att erbjuda medarbetarna god tillgänglighet och
säkerhet.
Användning av Azure Active Directory är därmed viktigt för att erbjuda fullgod
säkerhet vid inloggning och åtkomstkontroll enligt de behov kommunen identifierat.

2.6 Hantering av administrativa behörigheter
Microsoft sköter driften av Microsoft 365 och har därmed administrativa behörigheter i systemet. Dessa begränsas dock automatiskt för att i största möjliga
grad undvika att dessa administratörer får tillgång till kunddata.
Kunden får själv tillgång till ett administratörskonto med behörigheter i den
egna miljön och kan därefter skapa ytterligare identiteter i systemet för att därefter styra åtkomsten till kunddata enligt egna önskemål.
Detta innebär att de tillfällen då Microsoft uppgett att de utnyttjar sina administrativa behörigheter begränsas till underhåll och uppdateringar, samt i undantagsfall vid supportförfrågningar från kunden.

2.7 Kryptering av information
En viktig komponent för att skydda information mot obehörig åtkomst är att
den krypteras så att endast de som har tillgång till kryptonycklarna har möjlighet att tolka informationen även om den hamnar i orätta händer.
Alla krypteringsfunktioner som används i Microsoft 365 är godkända enligt den
amerikanska federala krypteringsstandarden FIPS 140–2, vilket är ett krav för
att amerikanska myndigheter ska kunna använda tjänsten. De faktiska kryptografiska funktionerna som inkluderas i standarden överensstämmer med de
funktioner MSB rekommenderar för svenska myndigheter.
Kryptering av information inom Microsoft 365 appliceras på flera olika nivåer,
vilka presenteras i separata stycken nedan.
2.7.1 Kryptering vid informationsöverföring
För att den som arbetar med information ska kunna komma åt den, behöver
informationen överföras från den plats där den lagras till den enhet där användaren vill arbeta med den. Överföringen sker oftast utan att en användare no-
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terar det, till exempel när en fil hämtas från en lokal filserver, eller när användaren nyttjar en webbläsare för att arbeta i ett webbaserat informationssystem.
I Microsoft 365 kommunicerar också olika servrar med varandra för att skapa
det innehåll användaren ser.
Den som vill komma över Tidaholms information kan alltså försöka avlyssna
eller omdirigera informationen när den överförs mellan användaren och Microsoft 365 eller mellan olika servrar i plattformen. För att motverka sådana attacker förses betrodda servrar med certifikat som används för att verifiera att servern verkligen är den enhet kommunikationen är avsedd för.
All kommunikation mellan de servrar som Microsoft 365 nyttjar sker krypterat
genom standardprotokollen IPsec och TLS. Kommunikation mellan servrar
och användare sker också krypterat med TLS. Microsoft underhåller serversidan av tjänsten så att servrarna stöder den senaste och mest säkra versionen
av TLS.
2.7.2 Certifikatinfrastruktur för verifiering av serveridentiteter
Microsoft 365 använder en egen certifikatinfrastruktur som administreras genom verktyget ”SSL Admin”. Certifikaten använder 2048-bitars nyckellängd
och kan endast ges ut till publika IP-adresser som ägs av Microsoft. Säkert
utgivna certifikat är en förutsättning för att säkerställa att kommunikation inom
och till Microsoft 365 endast sker till de servrar som Microsoft har identifierat
som tillhörande tjänsten.
Certifikatinfrastrukturen som används i Microsoft 365 uppdateras i takt med
nya tekniska krav och förändringar i hotbilden och bedöms vara tekniskt säker.
2.7.3 Kryptering av lagrad information
De lagringsytor där information finns sparad bör vara krypterade för att säkerställa att obehöriga inte kan läsa informationen. Förutom ren hårddiskkryptering går det även att kryptera filerna för att höja säkerheten ytterligare. Tidaholms kommun avser att införa en sådan kryptering i form av krypteringstjänsten Bitlocker för lokala filer. SharePoint Online, som är den centrala informationslagringstjänsten i Microsoft 365, är byggt för att kryptera all information i
flera nivåer. SharePoint Online sköter lagringen för flera andra tjänster, som
Teams och OneDrive. All serverhårdvara som används i Microsoft 365 krypteras med Microsofts krypteringsfunktion Bitlocker.

2.8 Azure Rights Management
Azure Rights Management används för att kontrollera vad den som öppnar ett
dokument kan och får göra med innehållet. Exempelvis kan utvalda användare
få behörighet att läsa innehållet i en fil, men inte kopiera eller vidarebefordra
det. Skyddet appliceras på filnivå genom kryptering, vilket innebär att det följer
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med filen var den än lagras. I nuvarande licensiering använder Tidaholms
kommun inte denna funktionalitet, men möjligheten finns i framtiden.

2.9 E-postkryptering
Genom Microsoft 365 Message Encryption (OME) kan e-postmeddelanden
krypteras så att de inte kan läsas av obehöriga. Funktionen är aktiverad för
vissa avancerade licensnivåer.
2.9.1 Krypteringsmöjligheter i lokal drift
Tidaholms kommun har för närvarande begränsade möjligheter att erbjuda
motsvarande kryptering som Microsoft 365 i den lokala driften. Detta beror till
största delen på att många av de komponenter som ingår i Microsoft 365 är
byggda med modernare teknik, exempelvis datalagringen i SharePoint Online
eller möjligheten att enkelt kryptera e-postmeddelanden.
Precis som med identitetshanteringen finns i vissa fall tredjepartslösningar
som kan bidra till att skapa liknande funktionalitet, men dessa behöver i så fall
licensieras, implementeras och underhållas för att erhålla önskad funktionalitet.
Tidaholms kommun har utvärderat tredjepartslösning och kommer att implementera den för utvalda grupper som har behov av att kunna skicka krypterad
e-post.

2.10 Automatiserad systemhantering och driftsäkerhet
2.10.1 Automatisering i Microsoft 365
I Microsoft 365 sköts hela den initiala konfigurationen av kundens miljö (även
kallad tenant) automatiskt. Det administratörskonto som skapas för att kunden
ska kunna administrera sin miljö tilldelas ett automatiskt genererat lösenord
som endast kunden känner till. Det finns därmed ingen fysisk person hos
Microsoft som har tillgång till administratörskontot.
De flesta systemunderhållsåtgärder som utförs i Microsoft 365 är också helt
automatiserade. Syftet med automatiseringen är att höja säkerheten och så
långt som möjligt eliminera situationer där Microsofts personal behöver hantera kunddata.
2.10.2 Driftsäkerhet
Automatiseringen av Microsoft 365 är också en starkt bidragande orsak till
systemets höga tillgänglighet och driftsäkerhet. Microsofts servicenivåavtal för
Microsoft 365-tjänster garanterar en tillgänglighet över 99,9% för samtliga
tjänster. Brister i tillgängligheten mäts normalt i antal användarminuter som
tjänsten inte är tillgänglig under en faktureringsperiod.
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3. Offentlighets- och sekretesslagen
3.1 Kan sekretessbelagda uppgifter hanteras i Microsoft 365?
Av 3 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL) framgår att
sekretess utgör ett förbud att röja en uppgift vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av allmän handling eller på något annat sätt.
Det är förenat med straffansvar att röja sekretessbelagda uppgifter. Den som
röjer en uppgift som denne är skyldig att hemlighålla kan dömas till brott mot
tystnadsplikten i enlighet med 20 kap. 3 § brottsbalken (1962:700). Påföljden
för gärningen är böter eller fängelse i högst ett år. Personen kan också göra
sig skyldig till tjänstefel genom att åsidosätta vad som gäller för uppgiften enligt 20 kap. 1 § brottsbalken. Påföljden för detta är böter till fängelse vid grovt
brott i högst sex år.
Microsoft 365 ägs av det amerikanska bolaget Microsoft. Offentlighets- och
sekretesslagen gäller bara myndigheter och dess anställda, Microsofts personal omfattas alltså inte av offentlighets- och sekretesslagen (jfr. 2 kap. 1 §
OSL).
Den statliga utredningen Säker och kostnadseffektiv IT-drift (SOU 2021:1, ITdriftsutredningen, s. 277) har bedömt att en myndighet som utkontrakterar ITdrift får anses ha lämnat ut de uppgifter som omfattas av utkontrakteringen till
den privata tjänsteleverantören. Uppgifterna är då röjda enligt OSL eftersom
ett utlämnande är en form av röjande. Detta gäller oavsett om tjänsteleverantören är bunden av US CLOUD Act eller någon liknande inhemsk reglering.
Frågan blir därefter om röjandet är tillåtet eller otillåtet. Som framgår ovan (3
kap. 1 § OSL) utgör sekretess ett förbud att röja en uppgift. Uppgifter som omfattas av sekretess får därmed inte röjas, om det inte finns en sekretessbrytande bestämmelse. Tidaholms kommun måste därför ha stöd för utlämnande
av sekretessbelagda uppgifter till Microsoft 365.
IT-driftsutredningen (s. 293) har härvid konstaterat att det finns begränsade
rättsliga möjligheter för en myndighet, när det gäller uppgifter som omfattas av
sekretess, att utkontraktera sin IT-drift i mer varaktiga former om inte myndigheten efter en övergripande skadeprövning funnit att uppgifterna kan lämnas
ut. Vidare konstateras att det behövs en reglering som i större utsträckning än
den nuvarande ger ett uttryckligt stöd för att lämna ut uppgifter inom ramen för
utkontraktering av IT-drift. IT-driftsutredningen föreslår därför att en sekretessbrytande bestämmelse som tar sikte på utkontraktering av IT-drift införs.
Det kan alltså, efter skadeprövning i varje enskilt fall, finnas förutsättningar att
hantera information som omfattas av sekretess i Microsoft 365. Men med hänsyn till svårigheterna att göra en sådan bedömning och det snäva tillämp-
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ningsområdet är utredningens bedömning att information som omfattas av
sekretess inte ska hanteras i Microsoft 365.
Denna bedömning kan komma att ändras efter en eventuell lagändring av
OSL i enlighet med IT-driftsutredningens förslag. För det fall att bedömningen
ändras, och sekretessbelagd information kan hanteras i Microsoft 365, gäller
tystnadsplikt för tjänsteleverantören enligt lagen (2020:914) om tystnadsplikt
vid utkontraktering av teknisk bearbetning eller lagring av uppgifter.

4. Dataskyddsförordningen
4.1 Behandling av personuppgifter samt personansvariga
Dataskyddsförordningen reglerar hur behandling av personuppgifter får gå till
inom EU/EES och hos aktörer som har verksamhet inom EU/EES. En personuppgift är alla uppgifter som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera
en fysisk, levande person. Med behandling avses allt som görs med personuppgifterna, t.ex. läsning, bearbetning, lagring, utlämnande, kopiering m.m.
Vissa personuppgifter kan klassas som känsliga4 och skyddsvärda, vilket ställer högre krav på den som behandlar dem.
I ett IT-system kan det förekomma flera olika behandlingar och en mängd varierande personuppgifter. Gemensamt är att all behandling måste ha en rättslig grund och följa förordningens grundläggande principer. Den som bestämmer ändamålen och medlen med behandlingen är personuppgiftsansvarig. I
Tidaholms kommun är varje nämnd personuppgiftsansvarig för sina personuppgiftsbehandlingar.
4.1.2 Vilka personuppgifter behandlas i Microsoft 365?
Tidaholms kommun använder Microsoft 365 enligt Kammarkollegiets beskrivning nedan:
Myndighetsanställda som använder Webbaserat kontorsstöd behöver personliga konton som möjliggör exempelvis autentisering, e-postadresser, identiteter
vid samverkan, styrning av behörigheter samt spårbarhet kring vem som gjort
vad. Varje personligt konto är då knutet till en specifik individ vilket i sig innebär personuppgiftsbehandling när Webbaserat kontorsstöd hanterar dessa
personliga konton. Utöver denna personuppgiftsbehandling tillkommer personuppgiftsbehandling inom ramen för myndighetens verksamhet, främst när
personuppgifter hanteras i handlingar som inkommer till, skapas i eller lagras i
Webbaserat kontorsstöd. Inkommande e-post innebär oundvikligen att myndigheten regelmässigt tar emot personuppgifter som hanteras i Webbaserat
kontorsstöd.5

4
5

Särskilda kategorier av personuppgifter är den korrekta benämningen.
Kammarkollegiets förstudierapport ”Webbaserat kontorsstöd” 2019-02-22, s. 13.
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Behandlingarna utförs framför allt av verksamheter under kommunens personuppgiftsansvariga nämnder, men behandlingar såsom lagring, kopiering
och även överföring kan också utföras av personuppgiftsbiträdet Microsoft.
Enligt kommunens rutin ska känsliga och extra skyddsvärda personuppgifter
samt information som omfattas av sekretess inte behandlas i molntjänsten. Då
tjänsten inkluderar såväl e-post som dokumentbearbetning går det dock inte
att utesluta att sådana uppgifter hanteras.

4.2 Personuppgiftsbiträden
Ett personuppgiftsbiträde är någon utanför den personuppgiftsansvariges organisation som behandlar personuppgifter på uppdrag åt den personuppgiftsansvarige. Då Microsoft 365 är en molntjänst som driftas utanför kommunen
blir Microsoft nämndernas personuppgiftsbiträde.
För att säkerställa att detta görs i enlighet med dataskyddsförordningen måste
personuppgiftsansvarig reglera biträdets hantering. Det kan göras genom ett
personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) eller annan rättsakt.
Ett personuppgiftsbiträde kan ha underbiträden som inte utgör en direkt avtalspart med personuppgiftsansvarig. Det är biträdets ansvar att teckna erforderliga avtal med sina underbiträden, dock bör personuppgiftsansvarig genom
t.ex. PUB-avtal instruera biträdet om hur anlitande av underbiträden får gå till.

4.2.1 Hur regleras kommunens förhållande till Microsoft?
Kommunstyrelsen ansvarar för att ingå avtal om och personuppgiftsbiträdesavtal för kommunövergripande system, såsom Microsoft 365, vilket betyder att
övriga nämnder saknar annan rättsakt med Microsoft. Eftersom övriga nämnder även är personuppgiftsansvariga för sina respektive behandlingar regleras
det inbördes förhållandet genom styrelsens reglemente. Där anges det att
styrelsen är personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen enligt styrelsens registerförteckning.
Kommunstyrelsen har inte ingått något PUB-avtal med Microsoft utan har accepterat en annan rättsakt i form av Microsofts standardiserade licensvillkor6.
Dessa utgör i sin tur instruktionen till hur Microsoft får hantera kommunens
personuppgifter. Som jämförelse kan sägas att i kommunens PUB-avtalsmall
är det kommunens personuppgiftsansvariga, dvs. nämnderna eller styrelsen,
som skriver instruktionen till biträdet, inte tvärtom som blir fallet med att acceptera Microsofts villkor.
Det finns en risk att om sådana villkor ändras ensidigt kan kommunens personuppgiftsansvariga tappa kontrollen över hanteringen, och det ställer också
höga krav på att personuppgiftsansvariga kontinuerligt kontrollerar villkoren.
6

Microsoft Onlinetjänster Dataskyddstillägg, senast uppdaterat 9 december 2020
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4.2.1.1 Underbiträden
Vad gäller underbiträden så anlitar Microsoft sådana och informerar om vilka
det är på sin webbplats. Det är kundens ansvar att kontrollera eventuella förändringar på webbplatsen.7 Via webbplatsen går det att hitta en lista på underbiträden.8 På listan framgår företagets namn, vilket land det är lokaliserat i
och inom vilken tjänstekategori som de kan komma att anlitas.
Licensvillkoren utgör kundens medgivande till att Microsoft får anlita underbiträden som de har behov av. I villkoren framgår att Microsoft meddelar kunden
genom att ”uppdatera webbplatsen och förse kunden med en metod för att ta
emot meddelande om uppdateringen”.9 Mottagaren i detta fall är ITavdelningen på kommunledningsförvaltningen.
Nuvarande villkor försvårar för kommunens personuppgiftsansvariga att kontrollera, bedöma konsekvenserna och eventuellt invända mot underbiträdena
som Microsoft anlitar. Det är också oklart om kommunen överhuvudtaget kan
invända mot att Microsoft anlitar ett visst underbiträde utan att säga upp den
berörda tjänsten.10

4.3 Överföring till tredjeland
All överföring av personuppgifter till tredjeland är otillåten om inte dataskyddsförordningen följs. Med tredjeland avses alla länder utanför EU/EES.
EU-kommissionen kan besluta om att tredjeländer omfattas av s.k. adekvat
skyddsnivå, alltså att landet genom intern lagstiftning säkerställer enskildas frioch rättigheter på ett sätt som är likvärdig skyddsnivån inom unionen. Det innebär att personuppgifter får överföras till dessa länder.
Personuppgifter får också överföras till ett land utanför EU/EES om den personuppgiftsansvarige vidtar så kallade lämpliga skyddsåtgärder. Dessa är
bindande företagsbestämmelser, standardavtalsklausuler som EUkommissionen har beslutat om, godkända uppförandekoder eller certifieringsmekanismer samt rättsligt bindande instrument mellan myndigheter. Det måste dessutom finnas lagstadgade rättigheter och möjlighet för de registrerade
att klaga på personuppgiftsbehandlingen och få den prövad i domstol.

7

Microsoft Onlinetjänster Dataskyddstillägg, senast uppdaterat 9 december 2020, s.
11
8 Microsoft Core Online Services Subprocessor List
9 Microsoft Onlinetjänster Dataskyddstillägg, senast uppdaterat 9 december 2020, s.
11
10 Microsoft Onlinetjänster Dataskyddstillägg, senast uppdaterat 9 december 2020, s.
11
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4.3.1 Schrems II
EU-kommissionen har tidigare bedömt att skyddsnivån är adekvat i USA om
mottagaren av personuppgifterna har anslutit sig till så kallade Privacy Shield.
EU-domstolen meddelade dock dom i målet som kallas för Schrems II den 16
juli 2020. Genom domen ogiltigförklarar EU-domstolen dataskyddsavtalet
Privacy Shield mellan EU och USA. Domstolen menar att USA inte säkerställer en tillräcklig skyddsnivå bland annat på grund av storskalig övervakning
och brist på effektiva rättsmedel för den registrerade.
Överföring av personuppgifter som sker med stöd av Privacy Shield till USA
är efter Schrems II-domen således olaglig. Schrems II-domen påverkar även
överföring som sker till USA och annat tredjeland med andra
överföringsmekanismer än Privacy Shield, exempelvis standardavtalsklausuler. EU-domstolen konstaterar att standardavtalsklausuler fortfarande kan användas som mekanism för överföring av personuppgifter till tredjeland om ett
skydd som är väsentligt likvärdigt med den nivå som gäller inom EU/EES uppnås i mottagarlandet.
För att kunna använda sig av standardavtalsklausuler krävs det alltså, förutom
själva avtalet, en bedömning av tredjelandets skyddsnivå i förhållande till nivån som finns inom EU/EES samt att personuppgiftsansvarig vidtar ytterligare
säkerhetsåtgärder som säkerställer sådant likvärdigt skydd i mottagarlandet.
Europeiska dataskyddsstyrelsen har tagit fram rekommendationer
om vilka ytterligare skyddsåtgärder som kan användas vid överföring av
personuppgifter till tredjeland. Rekommendationerna leder dock inte till
några stora lättnader för personuppgiftsansvarig. Tvärtom tydliggörs att
personuppgiftsansvarig har ett stort ansvar.
IT-driftsutredningen (s. 225) uttalar att det i en situation som gäller tredjelandsöverföring vid utkontraktering av IT-drift är svårt att se att det finns några
ytterligare skyddsåtgärder som kan vidtas som läker de brister som EUdomstolen i ovan nämnda dom bedömer finns i amerikansk lagstiftning.
4.3.1.1 Innebär utkontrakterande till Microsoft en tredjelandsöverföring?
Tidaholms kommun riskerar i och med användandet av Microsoft 365 att överföra personuppgifter till USA och ett flertal andra länder utanför EU/EES genom användandet av Microsoft 365, vilket innebär en tredjelandsöverföring.
USA och flera av de andra länderna har inte bedömts ha adekvat skyddsnivå
av EU-kommissionen, vilket betyder att det måste finnas någon annan grund
för överföringen. Microsoft anger i sina villkor att överföringen sker med stöd
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av standardavtalsklausuler11, vilket är en möjlighet om dessa kompletteras
med särskilda skyddsåtgärder.
De skyddsåtgärder som har vidtagits i Tidaholms kommun är att ITavdelningen har tagit fram en rutin för dokumenthantering i Microsoft 365 samt
att vissa roller har en högre säkerhetslicensiering. Vidare planeras utbildning
om hur Microsoft 365 ska användas för användare och administratörer.
Som konstateras ovan anser dock IT-driftsutredningen att det är svårt att se
vilka skyddsåtgärder som skulle kunna läka bristerna som EU-domstolen konstaterat i Schrems II-domen. Tidaholms kommun har inte kunnat göra någon
annan bedömning kring kompletterande skyddsåtgärder och de åtgärder som
faktiskt har vidtagits eller kommer att vidtas kan inte anses läka bristerna i
dagsläget. Det finns inte heller något annat stöd i dataskyddsförordningen för
överföringen.

4.4. Konsekvensbedömning
Enligt artikel 35 dataskyddsförordningen ska en konsekvensbedömning avseende dataskydd göras om en typ av behandling, särskilt med användning av
ny teknik och med beaktande av dess art, omfattning, sammanhang och ändamål, sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter. Då ska den personuppgiftsansvarige före behandlingen utföra en bedömning av den planerade behandlingens konsekvenser för
skyddet av personuppgifter.
Den personuppgiftsansvarige ska samråda med tillsynsmyndigheten före behandling om en konsekvensbedömning avseende dataskydd enligt artikel 35
visar att behandlingen skulle leda till en hög risk om inte den personuppgiftsansvarige vidtar åtgärder för att minska risken.
Stockholms stad har efter att ha genomfört en sådan konsekvensbedömning
för Microsoft Azure AD och Teams begärt förhandssamråd hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). IMY har härvid uttalat (förhandssamråd dnr DI2021-1513) att Stockholms grundläggande analys är bristfällig och råder
Stockholm att inte gå vidare med införandet av tjänsterna Azure AD och
Teams utan att dessförinnan ha gjort ytterligare analyser. Vidare anger IMY att
det behövs fördjupade analyser av om personuppgiftsbiträdet har gett tillräckliga garantier om att vidta sådana lämpliga åtgärder som krävs för att säkerställa att behandlingen av personuppgifter uppfyller dataskyddsförordningen
och att den registrerades rättigheter skyddas. Stockholm behöver vid analyserna också ta hänsyn till den fortsatta behandlingen av personuppgifter, det
vill säga den behandling som sker vid användningen av tjänsterna efter att de
har införts.
Microsoft Onlinetjänster Dataskyddstillägg, senast uppdaterat 9 december 2020, s.
10
11
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Detta betyder att Tidaholms kommun också behöver genomföra konsekvensbedömningar avseende innehållsdata för Microsoft 365. Kommunstyrelsen ska
göra en övergripande konsekvensbedömning för infrastrukturen. Därefter
måste varje personuppgiftsansvarig, dvs. varje nämnd, genomföra en konsekvensbedömning för innehållsdata samt personuppgifter som avses behandlas i varje tjänst som ingår i Microsoft 365.

5. Utredningens bedömning och slutsatser
Inledningsvis ställdes följande frågor:
1. Finns det hinder utifrån IT-säkerhet att använda molntjänsten Microsoft
365?
2. Finns det hinder utifrån offentlighets- och sekretesslagen att använda
molntjänsten Microsoft 365?
3. Finns det hinder utifrån dataskyddsförordningen att behandla personuppgifter i molntjänsten Microsoft 365?
När det gäller IT-säkerheten (fråga 1) är bedömningen att det inte finns några
direkta hinder att använda Microsoft 365. Utredningen har kommit fram till att
Microsoft 365 genom de säkerhetslösningar som medföljer ett kvalificerat
skydd mot de flesta förekommande IT-hoten. Utifrån ett tekniskt hänseende är
bedömningen alltså att riskerna är låga med att använda systemet. I bifogad
risk- och sårbarhetsanalys framgår identifierade risker och vilka riskreducerade åtgärder som ska genomföras.
När det gäller de juridiska frågorna (fråga 2 och 3) är bedömningen att det i
dagsläget är problematiskt att införa tjänsten.
Gällande offentlighets- och sekretesslagen påvisar utredningen att det, efter
skadeprövning i varje enskilt fall, finns förutsättningar att hantera information
som omfattas av sekretess i Microsoft 365. Däremot, med hänsyn till svårigheterna att göra en sådan bedömning och det snäva tillämpningsområdet, är
utredningens bedömning att information som omfattas av sekretess inte ska
hanteras i Microsoft 365.
Avseende dataskyddsförordningen gör utredningen bedömningen att användandet av Microsoft riskerar utgöra överföring av personuppgifter till tredjeland. Microsoft anger i sina villkor att överföringen sker med stöd av standardsavtalsklausuler, vilket är en möjlighet om dessa kompletteras med särskilda skyddsåtgärder. Med beaktande av Schrems II-domen och ITdriftsutredningen konstateras dock att de kompletterande skyddsåtgärder som
kommunen har vidtagit eller kommer att vidta inte kan anses läka bristerna i
dagsläget. Det konstateras även att det i dagsläget inte finns något annat stöd
i dataskyddsförordningen för överföringen.
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Rättsläget behöver därmed klargöras, eller villkoren för tjänsten förändras,
innan ett införande kan ske på ett lagenligt sätt. Det går i dagsläget inte att
bedöma när ett sådant klargörande av rättsläget eller förändring av tjänsten
kan förväntas. Dataskyddsombud och kommunjurist avråder därmed från att
fortsätta att använda Microsoft 365.

5.1 Framtida åtgärder
Ett alternativ skulle kunna vara att kommunen helt slutar behandla personuppgifter i Microsoft 365 och därmed säger upp licensavtalet. Detta skulle eliminera alla risker inom dataskydd som denna utredning har lyft.
En sådan hantering skulle dock medföra en rad svårigheter och kräver en omfattande utredning av vilken/vilka tjänster som i sådana fall skulle kunna ersätta Microsoft 365 samt hur en omställning till detta system skulle gå till. Även
de ekonomiska konsekvenserna av att lämna Microsoft 365 skulle behöva
utredas. Det är i dagsläget på grund av resursbrist inte möjligt att på egen
hand genomföra någon sådan utredning och ett sådant arbete. Däremot är det
av yttersta vikt att följa utvecklingen och de utredningar som bl.a. statliga
myndigheter bedriver när det gäller användandet av och alternativ till Microsoft
365.
Om Tidaholms kommun, trots den juridiska bedömningen, därför vill fatta ett
beslut om att fortsätta utveckla användandet av Microsoft 365 behöver en riskanalys samt klassning av innehållsdata göras.
Att genomföra klassning och fastställa skyddsbehovet av den information som
ska hanteras i Microsoft 365 är viktigt för att minska negativa konsekvenser
som kan drabba hela eller delar av kommunens verksamheter om tillräckligt
skydd av informationens konfidentialitet, riktighet eller tillgänglighet inte upprätthålls. Det är också viktigt att säkerställa att tjänsten kan användas i den
utsträckning som är syftet med tjänsten.
Innan en klassning kan ske behöver en klassningsmodell fastställas som
kommunen ska jobba övergripande med i det systematiska informationssäkerhetsarbetet.
Vid ett fortsatt användande av Microsoft 365 behöver Tidaholms kommun arbeta kontinuerligt med följande punkter:
•
•

Kommunstyrelsen ska göra konsekvensbedömning avseende infrastrukturen.
Kommunstyrelsen/respektive nämnd ska göra konsekvensbedömning
avseende innehållsdata och personuppgifter som behandlas i Microsoft
365.
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•

Kommunstyrelsen/respektive nämnd ska genomföra klassning av informationen som hanteras i Microsoft 365 samt riskanalys.

Kommunledningsförvaltningen ska:
• Fastställa modell för informationsklassning och inleda arbete med att
klassa informationen som hanteras i Microsoft 365.
• Bevaka utvecklingen av tjänsten samt att Microsoft följer sina åtaganden enligt avtal.
• Bevaka och identifiera ytterligare eller förändrade risker med användandet av tjänsten.
• Etablera en kommunövergripande förvaltningsorganisation för Microsoft 365.
• Ta fram övergripande styrdokument för användandet av Microsoft 365
och bevaka att förvaltningarna tar fram verksamhetsspecifika rutiner.
• Utreda möjligheten att införa ytterligare IT-säkerhetsfunktioner.
• Säkerställa att de åtgärder som har identifierats i riskanalysen genomförs.
• Utföra omvärldsbevakning kring ställningstagande och rekommendationer från relevanta myndigheter.
• Utföra omvärldsbevakning kring alternativa tjänster och analys av möjligheten att lämna Microsoft 365 (exitplan).
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Riskanalys - IT-system (Kommunstyrelse inkl. underliggande)
Mycket hög
Hög
Medelhög
Låg

4

9

14 16 17 20

24 26

1

2

3

4

12

Sannolikhet

Konsekvens

1-10 ggr/år
0,5-1 ggr/år
0,05-0,5 ggr/år (mellan en
gång vartannat till en gång
per 20 år)
< 0,05 ggr/år (mindre än en
gång per 20 år)

Allvarlig
Betydande
Måttlig

23 25

4
3
2

3

6

7

11 13 18

21

10 15 22

5

1

19

Försumbar

Sannolikhet

2

8

1

1

2

3

4

Konsekvens

21

Förvaltningsobj
ekt

ITsystem/lagringspl
ats

Risk

Hög

4

Medelhög

1

Låg Totalt: 26

Sannolikh
et

Konsekve
ns
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Riskvärd
e

Perio
d

Riskrespo
ns

Riskåtgärd

Förvaltningsobj
ekt

ITsystem/lagringspl
ats

IKT - ITarbetsplats

Office 365

Risk

1 Risk för brott mot
dataskyddsförordningen
att nyttja molntjänster
från Microsoft

Sannolikh
et
3. Hög
sannolikh
et

Konsekve
ns

Riskvärd
e

Perio
d

Riskrespo
ns

3.
Betydande
konsekven
s

9

2022

Ej bedömt

Riskbeskrivning
Överför information med
personuppgifter i
molntjänsten
Konsekvensbeskrivning
Sanktioner från
datainspektionen
Konsekvenskategori(er)
Ekonomisk förlust (orsaker
t.ex. minskade intäkter,
ökade kostnader, skada på
tillgångar)
Överträdelse/ej efterlevnad
av rättsliga krav
Skadat varumärke/minskat
förtroende
2 Förvaltningen missar
att göra
konsekvensbedömning
enligt artikel 35 för
specifika behandlingar
Riskbeskrivning
Artikel 35.
Konsekvensbedömning
avseende dataskydd
1. Om en typ av
behandling, särskilt med
användning av ny teknik
och med beaktande av
dess art, omfattning,
sammanhang och ändamål,
sannolikt leder till en hög
risk för fysiska personers
rättigheter och friheter ska
den
personuppgiftsansvarige
före behandlingen utföra en
bedömning av den
planerade behandlingens
konsekvenser för skyddet
av personuppgifter. En

Riskåtgärd

Konsekvensbedömning
personuppgiftsbehandlingar
Specifika konsekvensbedömning
för de personuppgiftsbehandlingar
som utgör en hög risk enligt
dataskyddsförordningen, artikel 35
samt tillsynsmyndighet.
Genomgång av
standardklausuler
Genomgång av standardklausuler
samt genomgång av åtgärder
genomförda av leverantör

3. Hög
sannolikh
et

3.
Betydande
konsekven
s

9

2022

Säkerställa rutiner samt
utbildning av anställda
Genomgång av rutiner samt
utbildning av anställda.
Steg 1 chefer samt
kontaktpersoner för GDPR inom
respektive förvaltning.
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Förvaltningsobj
ekt

ITsystem/lagringspl
ats

Risk

Sannolikh
et

Konsekve
ns

Riskvärd
e

Perio
d

Riskrespo
ns

Riskåtgärd

Årlig rutin för granskning av
tidigare genomförda
konsekvensbedömningar samt
personuppgiftsbehandlingar
Genomgång av nya samt
befintliga
personuppgiftsbehandlingar med
avseende på artikel 35
Personuppgiftsansvarig behöver
tillse att detta utförs årligen
utifrån de behandlingar samt
konsekvensbedömningar som
nämnden ansvarar för.
3 Klassificering av
informationstillgångar
bristfälligt

3. Hög
sannolikh
et

3.
Betydande
konsekven
s

Riskbeskrivning
Klassificering av
informationstillgångar som
ska behandlas i
molntjänsten blir felaktigt
utförd, missas helt, eller
tillämpas inte
Konsekvensbeskrivning
informationstillgångar blir
synliga för obehöriga
Konsekvenskategori(er)
Överträdelse/ej efterlevnad
av rättsliga krav

9

2022

Utbildning samt rutiner för
medarbetare
Utbildning samt rutiner för
medarbetare
Förvaltningarna behöver
säkerställa och följa upp att
berörda medarbetare har fått
information samt att rutiner
efterlevs
Klassning av
informationstillgångar i
dokumenthanteringsplan
Klassning av
informationstillgångar i
dokumenthanteringsplan
Inventering samt
konsekvensbedömning av
informationstillgångar/behandli
ngar som ej finns i
dokumenthanteringsplan
Årlig genomgång av
dokumenthanteringsplanen
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Förvaltningsobj
ekt

ITsystem/lagringspl
ats

Risk

4 Intrång av obehöriga
Riskbeskrivning
Risk för obehörig åtkomst,
obehörigt röjande, förlust av
uppgifter eller oönskad
ändring av uppgifter
På grund av: intrång av
obehöriga externa
användare
Konsekvensbeskrivning
Som leder till påverkan av
större eller mindre art för
individen
Konsekvenskategori(er)
Ekonomisk förlust (orsaker
t.ex. minskade intäkter,
ökade kostnader, skada på
tillgångar)
5 Intrång av leverantör
Riskbeskrivning
Risk för obehörig åtkomst,
obehörigt röjande, förlust av
uppgifter eller oönskad
ändring av uppgifter
På grund av: intrång av
leverantören eller dess
underleverantörer.
Konsekvensbeskrivning
Som leder till påverkan av
större eller mindre art för
individen
Konsekvenskategori(er)
Ekonomisk förlust (orsaker
t.ex. minskade intäkter,
ökade kostnader, skada på
tillgångar)

Sannolikh
et

Konsekve
ns

Riskvärd
e

Perio
d

3. Hög
sannolikh
et

3.
Betydande
konsekven
s

9

2022

Åtgärd
Vi avser inte intrång såsom från
främmande makt etc. Avser olaga
intrång med uppsåt från individer.
Tekniska säkerhetsåtgärder är
redan införda, varför sannolikhet
bedöms medelhög.
Förutsatt att man följer rutiner och
att känslig information inte
behandlas i molntjänsten

2.
Medelhög
sannollikh
et

4. Allvarlig
konsekven
s

8

2022

Åtgärd
Uppsåt saknas eller är lågt från
leverantörens sida.
Avtalsmässiga reglerat.
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Riskrespo
ns

Riskåtgärd

Förvaltningsobj
ekt

ITsystem/lagringspl
ats

Risk

6 E-post kommer inte
fram till mottagaren
Riskbeskrivning
Risk för att e-post
försvinner, dvs kommer inte
fram till mottagaren
På grund av: inställningar
och regler i Spam-filter
Konsekvensbeskrivning
Som leder till information
viktig för mottagaren
kommer inte fram utan
”försvinner”.
Konsekvenskategori(er)
Ekonomisk förlust (orsaker
t.ex. minskade intäkter,
ökade kostnader, skada på
tillgångar)
Överträdelse/ej efterlevnad
av rättsliga krav

Sannolikh
et

Konsekve
ns

Riskvärd
e

Perio
d

2.
Medelhög
sannollikh
et

2. Måttlig
konsekven
s

4

2022

Riskrespo
ns

Riskåtgärd

Åtgärd
Kommentar/Planerade åtgärder:
Post mellan myndigheter eller från
myndighet till individ har fastnat i
spam-filter. Spam-filter är en
underliggande funktion utanför
O365 plattformen.
Åtgärd, införande av process för
förbättrad hantering av spam-filter
och dess resultat.
2) Informera att e-post tjänsten
inte ska användas för
myndighetspost med känslig
information, enligt rutin för
hantering av personuppgifter i epost.
Efter åtgärder påverkas
sannolikhet. Risken acceptabel
efter föreslagna åtgärder.
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Förvaltningsobj
ekt

ITsystem/lagringspl
ats

Risk

7 Kalenderinformation
kan ses och ändras
Riskbeskrivning
Risk för att
mötesinformation i
kalendern inkl bifogade filer
är åtkomliga för obehöriga.
Risk också att
kalenderinformantion inkl
innehåll i kallelser ändras
av obehöriga.
På grund av: inställningar i
kalendern som individen
själv kan göra.
Konsekvensbeskrivning
Som leder till information
från möteskallelser sprids
till obehöriga. Om
individens
kalenderinställning medger
så kan också möten
ändras/flyttas av obehöriga.
Konsekvenskategori(er)
Negativ påverkan på, eller
avbrott i den operativa
verksamheten
8 Skyddade identiteter i
adressboken
Riskbeskrivning
Risk för att personer med
skyddad identitet visas i
adressboken.
Kontaktpersoner i
adressboken visas på flera
ställen i O365.
På grund av information om
personer är publik i
Tidaholms kommun, samt
kalenderfederation med
flera Skaraborgs kommuner
Det finns olika nivåer av
skydd. I vissa fall finns
personen inte med i
adressboken alls.
Konsekvensbeskrivning

Sannolikh
et

Konsekve
ns

Riskvärd
e

Perio
d

2.
Medelhög
sannollikh
et

3.
Betydande
konsekven
s

6

2022

Riskrespo
ns

Riskåtgärd

åtgärder
Informera om denna inställning i
kalendern som individen kan göra
själv. Dessutom informera om
allmänna tips om hur rubriker på
möten bör sättas för att undvika
personuppgifter i dessa
Efter åtgärder påverkas både
sannolikhet och konsekvens.
Risken acceptabel efter
föreslagna åtgärder.

1. Låg
sannolikh
et

4. Allvarlig
konsekven
s

609

4

2022

åtgärd
O365 har ingen egen information
om skyddade identiteter.
Underliggande teknik såsom
Active Directory (AD) hanterar
detta.
Det är sedan tidigare säkerställt
att AD-information inte innehåller
någon märkning eller liknande
som skulle indikera om individen
har skyddad identitet.
Åtgärder för att minimera
sannolikhet för att skyddade
identiteter röjs är redan införda.

Förvaltningsobj
ekt

ITsystem/lagringspl
ats

Risk

Sannolikh
et

Konsekve
ns

Riskvärd
e

Perio
d

Riskrespo
ns

Riskåtgärd

Rutiner för hantering av
skyddad identitet utifrån
identitetshantering i O365 via
personalsystemet
Anställda, elever med olika grader
av skyddad identitet
9 Tillgång till information
vid byte av tjänst

3. Hög
sannolikh
et

2. Måttlig
konsekven
s

Riskbeskrivning
Risk för att individen får
tillgång till information från
tidigare arbetsgivare om
man bytt tjänst mellan
förvaltningar inom
Tidaholms kommun
På grund av att AD-kontot
behålls.
Konsekvensbeskrivning
Som leder till Individen är
kvar i mailgrupper, har
tillgång till filer etc från sin
tidigare förvaltning, dvs
information som individen ej
längre är behörig till.
Konsekvenskategori(er)
Negativ påverkan på, eller
avbrott i den operativa
verksamheten

6

2022

Åtgärd
Användarkontot finns kvar i
mailgrupper, behörigheter till
Sharepoint och OneDrive. O365
använder kontoinformation från
Active Directory (AD).
Åtgärder 1) Diskussion pågår om
att ändra process och hantering
för ”flytt av konto” som istället ska
vara ”ta bort konto” och ”skapa
nytt konto”.
2) En fråga med konsekvenser
för användaren då principiellt
beslut behöver fattas om
kontohantering i Tidaholms
kommun.
Sannolikhet minskar avsevärt om
ny rutin för kontohantering
efterföljs vid byte av tjänst till
annan förvaltning, eller kommunalt
bolag
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Förvaltningsobj
ekt

ITsystem/lagringspl
ats

Risk

10 Krypterade mail kan
inte öppnas
Riskbeskrivning
Risk för att mail som
skickas krypterat inte kan
öppnas av mottagaren.
På grund av användaren
vet inte hur man gör eller
tekniska problem med
kryptering.
Konsekvensbeskrivning
Som leder till Mottagaren
kan inte ta emot viktig
information. Om det
krånglar kanske sändaren
väljer att skicka känslig
information okrypterat.
Konsekvenskategori(er)
Negativ påverkan på, eller
avbrott i den operativa
verksamheten

Sannolikh
et
1. Låg
sannolikh
et

Konsekve
ns

Riskvärd
e

Perio
d

3.
Betydande
konsekven
s

3

2022

Riskrespo
ns

Riskåtgärd

Åtgärd
När krypteringsfunktion aktiveras
ska följande åtgärder vidtas:
Åtgärder 1) Informera om när
kryptering ska göras, samt rutiner
för hantering av personuppgifter i
e-post uppdateras.
2) Granska tekniken för
kryptering så att det är enkelt att
göra rätt
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Förvaltningsobj
ekt

ITsystem/lagringspl
ats

Risk

11 Röjande av
information vid
registerutdrag

Sannolikh
et

Konsekve
ns

Riskvärd
e

Perio
d

2.
Medelhög
sannollikh
et

3.
Betydande
konsekven
s

6

2022

Riskbeskrivning
Risk för att information röjs
om individer då vi söker
information för
registerutdrag på uppdrag
av PUA
På grund av att
instruktioner saknas från
PUA om vad som vi som
PUB får hantera och lämna
ut.
Konsekvensbeskrivning
Som leder till information
om andra individer än den
som begärt registerutdrag
kan komma att röjas.
Alternativt omfattande
arbete att ta bort denna
informationen i underlagen.
Konsekvenskategori(er)
Negativ påverkan på, eller
avbrott i den operativa
verksamheten
12 För generösa
behörigheter i Sharepoint
Riskbeskrivning
Risk för att behörigheter i
Sharepoint tilldelas så att
alla kan läsa. O365
”Rekommenderade filer”
visar filer från dessa ytor för
individer utan uppenbar
anledning.
På grund av att
informationsägaren tilldelar
behörigheter i Sharepoint
så att fler än avsett kan
läsa. Risken finns på grund
av funktioner i O365 som
föreslår filer som hanteras
av personer i individens
närhet.

Riskrespo
ns

Riskåtgärd

Åtgärd
Process och rutin ska tas fram
med roller och ansvar för
hantering av begäran av
information från PUA.
Kommunen har och kommer ha
en mycket restriktiv syn på vad
som kan lämnas ut, vilket medför
att sannolikheten minskar.

3. Hög
sannolikh
et

3.
Betydande
konsekven
s

9

2022

Åtgärd
Sharepoint i allmänhet ska inte
innehålla känslig information
(klass 2).
Åtgärder Informera om
behörighetshantering i Sharepoint
och OneDrive.
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Förvaltningsobj
ekt
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Risk

Sannolikh
et

Konsekve
ns

Riskvärd
e

Perio
d

Riskrespo
ns

Riskåtgärd

Rutin för skapande av
samverkansytor i O365
Införande av e-tjänst för
beställning av Teams
samt utbildning kopplad till nya
ägare/användare,
13 Nedladdning till privat
dator
Riskbeskrivning
Risk för att OneDrive
och/eller Sharepoint
installeras på privat dator
dit synkning av dokument
görs.
På grund av att om bara
användarkonto finns så kan
synkning av innehåll i
OneDrive och Sharepoint
göras till vilken måldator
som helst
Konsekvensbeskrivning
Som leder till obehörig
spridning av information
Konsekvenskategori(er)
Negativ påverkan på, eller
avbrott i den operativa
verksamheten

2.
Medelhög
sannollikh
et

3.
Betydande
konsekven
s

6

2022

Åtgärd
Aktivera att synkning av
information och dokument endast
kan göras till datorer som ägs av
Tidaholms kommun Synkning till
mobila enheter kan inte göras.
När dessa åtgärder blir införda
medför det låg sannolikhet &
konsekvens.
Införande av MFA (Multi faktor
Autentisering) för O365
Aktivera krypterade hårddiskar
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Förvaltningsobj
ekt
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Risk

14 Delve utan klart syfte
klargjort

Sannolikh
et
3. Hög
sannolikh
et

Konsekve
ns

Riskvärd
e

Perio
d

2. Måttlig
konsekven
s

6

2022

Riskbeskrivning
Risk för att Delve
sammanställer information
(personuppgifter) utan att
behandlingens syfte
framgår.
På grund av att del-tjänsten
har införts utan behovs-,
krav- och
konsekvensbedömning
Konsekvensbeskrivning
Som leder till osäkerhet hos
individer om syfte med
behandlingen
Konsekvenskategori(er)
Negativ påverkan på, eller
avbrott i den operativa
verksamheten

614

Riskrespo
ns

Riskåtgärd

Åtgärd
Separat konsekvensbedömning
innan det aktiveras
Delve utgör en del av framtida
digitala arbetsplats där man får
stöd av produkten baserat på vad
man arbetar med och vilka man
arbetar med.
Åtgärder
1) Informera om syftet med deltjänsten.
2) Inför förbättrad process och
information inför att nya deltjänster publiceras.

Förvaltningsobj
ekt

ITsystem/lagringspl
ats

Risk

15 MyAnalytics utan klart
syfte
Riskbeskrivning
Risk för att MyAnalytics
sammanställer information
(personuppgifter) utan att
behandlingens syfte i
Tidaholms kommun
framgår.
På grund av att del-tjänsten
har införts utan behovs-,
krav- och
konsekvensbedömning.
Konsekvensbeskrivning
Som leder till osäkerhet hos
individer om syfte med
behandlingen
Konsekvenskategori(er)
Negativ påverkan på, eller
avbrott i den operativa
verksamheten

Sannolikh
et
1. Låg
sannolikh
et

Konsekve
ns

Riskvärd
e

Perio
d

3.
Betydande
konsekven
s

3

2022

615

Riskrespo
ns

Riskåtgärd

Åtgärd
Separat konsekvensbedömning
innan det aktiveras
1) Informera om syftet med deltjänsten.
2) Inför förbättrad process och
information inför att nya deltjänster publiceras

Förvaltningsobj
ekt

ITsystem/lagringspl
ats

Risk

16 Inställningar och
tjänster ändras

Sannolikh
et
3. Hög
sannolikh
et

Konsekve
ns

Riskvärd
e

Perio
d

2. Måttlig
konsekven
s

6

2022

Riskbeskrivning
Risk för att tjänster ändras
och/eller att inställningar av
tjänsterna ändras för
individen utan information
till individen.
På grund av att tjänsten
O365 manageras externt
och Tidaholm har köpt detta
som en tjänst
Konsekvensbeskrivning
Som leder till möjlig
osäkerhet hos individen,
men samtidigt bra att
rättningar etc görs löpande.
Konsekvenskategori(er)
Negativ påverkan på, eller
avbrott i den operativa
verksamheten

Riskrespo
ns

Riskåtgärd

Åtgärd
Det ingår i konceptet när ITlösningar köps som SaaS
(Software as a Service) att
rättningar och säkerhetsrisker
hanteras direkt av leverantören
utan krav på information i förväg.
Åtgärd 1) I tjänstens beskrivning
ska det framgå att det är SaaS
samt vad det innebär för
användaren.
Genomföra regelbundna
revideringar av Riskanalys för
O365

616

Förvaltningsobj
ekt

ITsystem/lagringspl
ats

Risk

17 Risk: Chatt i Teams
sparas “för evigt”

Sannolikh
et

Konsekve
ns

Riskvärd
e

Perio
d

3. Hög
sannolikh
et

2. Måttlig
konsekven
s

6

2022

Åtgärd
Kommentar/Planerade åtgärder:
Individen kan själv gå in i Teams
och redigera och ta bort chattinlägg.
Åtgärd Informera om hur chatt
fungerar i Teams och att inlägg
sparas tills teams-ytan arkiveras.

2.
Medelhög
sannollikh
et

3.
Betydande
konsekven
s

6

2022

Åtgärd
Informera om hur inspelning
fungerar i Teams och att dessa
sparas tills teams-ytan arkiveras.

Riskbeskrivning
Risk för att chattar som
sparats länge innehåller
felaktig/gammal
information.
På grund av att chatt i
Teams sparas till dess att
teamets yta ska arkiveras.
Konsekvensbeskrivning
Som leder till möjlig
osäkerhet hos individen om
vilken information som finns
lagrad
Konsekvenskategori(er)
Negativ påverkan på, eller
avbrott i den operativa
verksamheten
18 Inspelningar lagras i
Teams tills arkivering
Riskbeskrivning
Risk för att inspelningar
som sparats länge
innehåller felaktig/gammal
information.
På grund av att
inspelningar i Teams
sparas till dess att teamets
yta ska arkiveras.
Konsekvensbeskrivning
Som leder till möjlig
osäkerhet hos individen om
vad som finns lagrat.
Konsekvenskategori(er)
Negativ påverkan på, eller
avbrott i den operativa
verksamheten

Riskrespo
ns

Riskåtgärd

Förhållningsregler för vilka
ämnen som får behandlas
Rutin, information samt utbildning
till användare
Information till samtliga deltagare i
möte om inspelning aktiveras
utifrån
personuppgiftsbehandlingar
GDPR
Avråder från inspelning
Sekretessärenden, särskild
risk&konsekvensanalys
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Förvaltningsobj
ekt

ITsystem/lagringspl
ats

Risk

19 Uppgifter som
omfattas av sekretess
hanteras i O365

Sannolikh
et

Konsekve
ns

Riskvärd
e

Perio
d

2.
Medelhög
sannollikh
et

4. Allvarlig
konsekven
s

8

2022

Riskbeskrivning
Uppgifter som omfattas av
sekretess hanteras i O365
och riskerar att anses röjda,
vilket kan leda till
straffansvar för enskilda
Konsekvensbeskrivning
Uppgifter som omfattas av
sekretess riskerar att anses
röjda vilket kan leda till
straffansvar för enskilda.
Konsekvenskategori(er)
Ekonomisk förlust (orsaker
t.ex. minskade intäkter,
ökade kostnader, skada på
tillgångar)
Negativ påverkan på, eller
avbrott i den operativa
verksamheten
Överträdelse/ej efterlevnad
av rättsliga krav
Skadat varumärke/minskat
förtroende
Skada på annan
organisation/omgivande
samhället

Riskrespo
ns

Riskåtgärd

Rutiner och utbildning av
användare
Säkerställa att användare har rätt
förutsättningar samt utbildning för
att spara/lagra/överföra
information korrekt
Utvärdera införande av
säkerhetsmekanismer för
klassning av
informationstillgångar
Automatisk klassning av
information/dokument i samband
med att de skapas.
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Förvaltningsobj
ekt

ITsystem/lagringspl
ats

Risk

20 Leverantörer använder
personuppgifter för egen
utveckling samt
marknadsföring

Sannolikh
et

Konsekve
ns

Riskvärd
e

Perio
d

3. Hög
sannolikh
et

2. Måttlig
konsekven
s

6

2022

Säkerställa att
Personuppgiftsavtal är
utformade enligt gällande krav
Säkerställa att
Personuppgiftsavtal är utformade
enligt gällande krav

1. Låg
sannolikh
et

2. Måttlig
konsekven
s

2

2022

Säkerställa att
Personuppgiftsavtal är
utformade enligt gällande krav
Säkerställa att
Personuppgiftsavtal är utformade
enligt gällande krav
eventuella underbiträdesavtal ska
vara klarlagda i PUB-avtal med
leverantör

Riskbeskrivning
Som registrerad ska du ha
rätt till information om
behandlingen av
personuppgifter,
Konsekvensbeskrivning
Medarbetare är inte
medveten om att
personuppgifter behandlas.
Konsekvenskategori(er)
Överträdelse/ej efterlevnad
av rättsliga krav
21 Leverantör delar
personuppgifter med 3:e
part
Riskbeskrivning
Leverantör av molntjänst
delar sina personuppgifter
med 3:e part, tex
underleverantörer,
samarbetspartner,
utländska myndigheter
Konsekvensbeskrivning
Överföring av
personuppgifter sker i strid
med
dataskyddsförordningen,
delvis reglerat via
standardavtal klausuler
Konsekvenskategori(er)
Överträdelse/ej efterlevnad
av rättsliga krav
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Riskrespo
ns

Riskåtgärd

Förvaltningsobj
ekt

ITsystem/lagringspl
ats

Risk

22 Leverantörer har
otillräckliga tekniska och
organisatoriska
säkerhetsåtgärder

Sannolikh
et

Konsekve
ns

Riskvärd
e

Perio
d

1. Låg
sannolikh
et

3.
Betydande
konsekven
s

3

2022

Säkerställa att
Personuppgiftsavtal är
utformade enligt gällande krav
Säkerställa att
Personuppgiftsavtal är utformade
enligt gällande krav

3. Hög
sannolikh
et

3.
Betydande
konsekven
s

9

2022

Förhandssamråd med
datainspektionen
Genomgång av risker samt
konsekvensbedömning

Riskbeskrivning
tex otillräckligt skydd för
servrar
Konsekvensbeskrivning
Kan leda till obehörigt
röjande av information
Konsekvenskategori(er)
Överträdelse/ej efterlevnad
av rättsliga krav
23 Personuppgifter
överförs till tredjeländer i
strid med GDPR (t.ex.
USA)

Riskrespo
ns

Riskåtgärd

Säkerställa att
Personuppgiftsavtal är
utformade enligt gällande krav

Riskbeskrivning
Personuppgifter överförs till
tredjeländer i strid med
GDPR (t.ex. USA)
Konsekvensbeskrivning
Obehörigt röjande av
personuppgifter som leder
överträdelser mot
dataskyddsförordningen/G
DPR som kan till
sanktionsavgifter för
organisationen
Konsekvenskategori(er)
Ekonomisk förlust (orsaker
t.ex. minskade intäkter,
ökade kostnader, skada på
tillgångar)
Överträdelse/ej efterlevnad
av rättsliga krav
Skadat varumärke/minskat
förtroende
Skada på annan
organisation/omgivande
samhället

Implementering av
krypteringslösning för
informationstillgångar
Implementering av
krypteringslösning för
informationstillgångar med
separat nyckel som ägs av
Tidaholms kommun
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Förvaltningsobj
ekt

ITsystem/lagringspl
ats

Risk

Sannolikh
et

Konsekve
ns

Riskvärd
e

Perio
d

Riskrespo
ns

Riskåtgärd

Meddela behörig
tillsynsmyndighet
Om lämpliga skyddsåtgärder ej
kan anses vara tillräckliga så ska
en anmälan göras.
(europeiska dataskyddsstyrelsen)
24 Ny funktioner
tillkommer i O365

3. Hög
sannolikh
et

2. Måttlig
konsekven
s

6

2022

Genomföra regelbundna
revideringar av Riskanalys för
O365
Utifrån ny samt förändrad
funktionalitet

3. Hög
sannolikh
et

3.
Betydande
konsekven
s

9

2022

Avvaktivera funktionen

Riskbeskrivning
Nya funktioner tillkommer
eller befintliga förändras
som påverkar risker och
konsekvenser samt att nya
personuppgiftsbehandlingar
tillkommer
Konsekvensbeskrivning
risk att laglig grund saknas
och rättsliga krav inte
efterlevs
Konsekvenskategori(er)
Överträdelse/ej efterlevnad
av rättsliga krav
25 Risk för överföring till
3:e land via tjänsten Sway
Riskbeskrivning
Risk för överföring till 3:e
land via tjänsten Sway
Konsekvensbeskrivning
Obehörig får tillgång till
information
Konsekvenskategori(er)
Överträdelse/ej efterlevnad
av rättsliga krav
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Förvaltningsobj
ekt

ITsystem/lagringspl
ats

Risk

26 Obehöriga får ta del av
information via O365
funktioner

Sannolikh
et

Konsekve
ns

Riskvärd
e

Perio
d

Riskrespo
ns

3. Hög
sannolikh
et

2. Måttlig
konsekven
s

6

2022

Ej bedömt

61

72

Riskbeskrivning
Personer inkluderas i
tidigare chatthistorik,
felaktig chatt, skickar vidare
länkar till fel personer
Konsekvensbeskrivning
Risk att information röjs för
obehörig,
Konsekvenskategori(er)
Negativ påverkan på, eller
avbrott i den operativa
verksamheten
Överträdelse/ej efterlevnad
av rättsliga krav
Totalt
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Riskåtgärd

Sida 1 av 1

Tjänsteskrivelse
Ärendenummer: KS 2022/4
2022-08-30
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Anmälan av delegationsbeslut
Förslag till beslut
-

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut samt
att lägga den till handlingarna.

Ärendet
Kommunledningsförvaltningen anmäler delegationsbeslut som har fattats sedan kommunstyrelsens
senaste sammanträde.

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.

Beslutsunderlag






Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens ordförande, 2022-08-22.
Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-06-23.
Delegationsbeslut fattade av ekonomichef, 2022-06-20.
Nyanställda delegationsbeslut 2022-07-01 – 2022-07-31.
Nyanställda delegationsbeslut 2022-06-01 – 2022-06-30.

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se
0502-60 60 00
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Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: KS 2022/4
2022-08-22

Kommunstyrelsen

Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens ordförande
Beslutsdatum

Beslutsnummer Ärende/beslut

Ärendenummer

2022-08-18

1.1

2020/58

Brådskande beslut

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se
0502-60 60 00

624
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Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: KS 2022/4
2022-06-23
Handläggare: Sofie Thorsell

Kommunstyrelsen

Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott
Beslutsdatum

Beslutsnummer Ärende/beslut

2022-06-22

5.1

2022-06-22

5.1

2022-06-22

1.9

2022-06-22

1.9

2022-06-22

1.9

2022-07-07

2.22

2022-08-24

5.1 alt 5.2

2022-08-24

5.1

Beslut om försäljning av del av fastighet
Furulund 2:1>4
Beslut om förfrågan om förvärv av del av
fastighet Täppan 8
Beslut om remittering av motion om
trafiksitiuationen vid Ekedalens skola
Beslut om remittering av Tidaholmsförslag
om att anlägga ängar
Beslut om remittering av Tidaholmsförslag
om TBE-vaccin till kommunanställda
Beslut om anställning av kommundirektör
Beslut om förfrågan om förvärv av del av
fastighet Kulle 10:3
Beslut om förfrågan om förvärv av fastighet
Hyveln 9

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se
0502-60 60 00
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Ärendenummer
KS 2018/286
KS 2021/385
KS 2022/197
KS 2022/185
KS 2022/175
KS 2022/237
KS 2022/99
KS 2021/390

Sida 1 av 1

Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: KS 2022/4
2022-06-20
Handläggare: Louise Holmvik

Kommunstyrelsen

Delegationsbeslut fattade av ekonomichef
Beslutsdatum

Beslutsnummer Ärende/beslut

Ärendenummer

2022-06-20

4.15

Avtal färsk fisk

2022/183

2022-06-20

4.2

Beslut om attestanter - kommunstyrelsen

2021/341

2022-06-28

4.15

Avtal IT stöd för upphandling

2022/236

2022-07-05

4.15

Avtal – kopiatorer

2022/238

2022-08-22

4.25

Avtal – Arbetskläder för inomhusbruk

2022/253

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se
0502-60 60 00
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Tjänsteskrivelse
Ärendenummer: KS 2022/59
2022-06-13
Handläggare: Marie Anebreid, registrator

Kommunstyrelsen

Rapportlista kommunstyrelsen 2022-09-07
Förslag till beslut
-

Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna rapporter till handlingarna.

Ärendet
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut, inkomna under tiden
2022-06-04 – 2022-08-29.
KS 2021/270
KS 2021/270
KS 2021/285
KS 2022/5
KS 2022/5
KS 2022/5
KS 2022/5
KS 2022/5
KS 2022/5
KS 2022/5
KS 2022/20
KS 2022/20
KS 2022/212
KS 2022/219
KS 2022/93

Länsstyrelsen Västra Götalands förslag till kommuntal för
mottagande av nyanlända för 2023
Preliminära andelstal för mottagande av ensamkommande barn
2023 - möjlighet till omfördelningar mellan länets kommuner
Mark- och miljödomstolen – Överklagat beslut, Tidaholms
kommuns beslut den 29 november 2021 – revidering av
områdesbestämmelser för Hellidsberget
SKR - Cirkulär 22:21 Ändringar i LAS och vissa andra lagar med
anledning av arbetsvillkorsdirektivet
SKR - Cirkulär 22:22 Överenskommelse om Särskilt
förhandlingsordningsavtal RiB (SFR 22)
SKR - Cirkulär 22:24 Preliminär LSS-utjämning för år 2023
SKR - Cirkulär 22:25 Överenskommelse om Kompetens-och
omställningsavtal i lydelse 22-10-01
SKR - Cirkulär 22:26 Ändring av Kollektivavtal för krigs- och
beredskapstillstånd (KB-avtal)
SKR - Cirkulär 22:27 Överenskommelse om Avgiftsbestämd
KollektivAvtalad Pension (AKAP-KR) m.m
SKR – Cirkulär 22:28 Budgetförutsättningar för åren 2022-2025
Protokoll Samordningsförbundet Skaraborg 2022-06-07
Protokoll Samordningsförbundet Skaraborg 2022-08-23
Förbundsavgift 2023 Sveriges kommuner och regioner
Årlig rapport Nämnden för prövning av oredlighet i forskning 2021
Kommunfullmäktiges beslut § 74/2022 ”Beslut om revisorernas
budget 2023”, 2022-06-27

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se
0502-60 60 00
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Skaraborgs Kommunalförbund

Sammanträdesprotokoll

Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte

Datum: 2022-06-03

kl. 08:30 – 12:00

1(22)

Innehållsförteckning
Ärenden

§ 27/22 Samverkansavtal digitala hjälpmedel 2022-2026......................................................3
§ 28/22 Förlängning av handlingsplan psykisk hälsa 2023-2024...........................................5
§ 29/22 Förlängning av inriktningsdokument ungdoms-mottagningar 2023-2024 .................6
§ 30/22 Information om Mini Maria Skaraborg .......................................................................7
§ 31/22 Medlemsavgift Skaraborgs Kommunalförbund 2023 ................................................9
§ 32/22 Förslag till beslut angående genomförande av Skaraborgsdagen 2023 .................10
§ 33/22 Beslut om långsiktigt uppdrag av Skaraborgsdagen ...............................................11
§ 34/22 Förstärkt politisk samverkansstruktur Skaraborgs Kommunalförbund ....................12
§ 35/22 Utveckling av årshjul för Skaraborgs Kommunalförbund ........................................15
§ 36/22 Skaraborgs Kommunalförbunds verksamhet -redovisning av innehåll och finansiering
.............................................................................................................................................16
§ 37/22 Rapport från förbundsdirektören .............................................................................17
§ 38/22 Rapport från VästKom, BHU, SRO .........................................................................18
§ 39/22 Anmälningsärenden, Skaraborgs Kommunalförbund..............................................19
Direktionen 2022-06-03........................................................................................................19
§ 40/22 Dialog inför Delregional kollektivtrafikrådet Skaraborg 2022-06-03 ........................20
§ 41/22 Övriga frågor ...........................................................................................................21
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Skaraborgs Kommunalförbund

Sammanträdesprotokoll

Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte

Datum: 2022-06-03

kl. 08:30 – 12:00

2(22)

Plats och tid

KS-salen Skövde stadshus 2022-06-03 kl. 08:30

Ledamöter

Beslutande
Jonas Sundström, ordf.
Lidköping
Johan Ask, Skövde
Runo Johansson, Tidaholm
Ida Ekeroth Clausson
Mariestad
Peter Andreasson, Essunga
Adam Johansson, Falköping
Petter Johansson, Grästorp
Björn Thodenius, Gullspång
Susanne Andersson, Götene
Catrin Hulmarker, Hjo
Catarina Davidsson,
Karlsborg
Ylva Pettersson, Skara
Rolf Eriksson, Tibro
Bengt Sjöberg, Töreboda
Fredrik Nelander, Vara

Övriga deltagande

Adam Krantz, VästKom
Karin Ahlqvist, Skaraborgs Kommunalförbund
Joakim Wassén, Västra Götalandsregionen
Thomas Boström, Skaraborgs Kommunalförbund
Kristofer Svensson, Skaraborgs Kommunalförbund
Siw Adamson, Skaraborgs Kommunalförbund

Närvarande ersättare
Ingvor Bergman, Falköping
Åsa Karlsson, Götene
Jonas Davidsson, Karlsborg
Per-Åke Pettersson, Skara
Karin Arvidsson, Töreboda

Protokollet är digitalt justerat
Utses att justera

Rolf Eriksson

Sekreterare
Ordförande
Justerande

Siw Adamson
Jonas Sundström
Rolf Eriksson
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Sammanträdesprotokoll

Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte

Datum: 2022-06-03
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§ 27/22
Samverkansavtal digitala hjälpmedel 2022-2026
SKBKF2022.0004

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte

2022-06-03

27/22

Beslut
Direktionen beslutar att ställa sig bakom förslaget till samverkansavtal för digitala
hjälpmedel i samverkan och rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera
kommunerna att besluta i enlighet med förslaget.

Bakgrund
Med stöd i utredningen Välfärdsteknik i samverkan skickade SRO i januari 2022 ut ett
förslag på ett samverkansavtal kring digitala hjälpmedel på remiss till de 49 kommunerna i
Västra Götaland samt till Västra Götalandsregionen under perioden 19 januari – 18 april.
Det var frivilligt att besvara remissen och totalt inkom 36 huvudmän med svar.
Remissvaren visar sammantaget att det finns ett brett stöd i länet för att utöka samarbetet
kring hjälpmedel i linje med förslaget. Flera av remissinstanserna betonar stora fördelar
med den föreslagna samverkan, bland annat att det väntas bidra till en mer jämlik och nära
vård, att det är i linje med intentionerna i omställningen och ett sammanhållet Västra
Götaland. Flera lyfter också fram det som positivt att produktområdet införs på ett
gemensamt och samlat sätt samt att befintliga välfungerande strukturer används vid
införandet.
33 remissinstanser har svarat på frågorna i enkäten som gått ut tillsammans med
remissen:
• 33 (100 procent) är positiva till ramarna för samarbetet
• 33 (100 procent) är positiva till uppdrag och organisation
• 32 av 33 (97 procent) är positiva till investeringen
• På den ej bindande frågan om de skulle underteckna avtalet i sin nuvarande form svarar
30 av 33 ja, tre remissinstanser svarar vet ej.
I remissvaren framkommer flera synpunkter som bör beaktas i arbetet framöver, dessa
finns beskrivna i Bilaga 1. Exempel på synpunkter att omhänderta i det fortsatta arbetet
avser datahantering och informationssäkerhet. Styr- och ledningsstrukturen för hjälpmedel
har ett ansvar kring säker informationshantering. Det är viktigt att noggrant utreda och
beakta frågor kring datahantering och IT-säkerhet. På kort sikt kan frågan hanteras genom
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Sammanträdesprotokoll

Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte

Datum: 2022-06-03

kl. 08:30 – 12:00
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att inleda samarbetet med produkter där datahanteringsfrågan inte är allt för komplex samt
genom kravställning i upphandlingar, till exempel genom krav på öppna standarder och
API:er vid upphandling av digitala hjälpmedel som möjliggör för egna och centraliserade
integrationer. På kort sikt innebär detta att delning av data mellan huvudmän inte kommer
att vara tillgängligt fullt ut under det första året/åren i projektet. En långsiktig målbild är att
kunna dela data mellan huvudmän på ett enligt lagstiftning ändamålsenligt och säkert sätt.
Denna fråga, och ytterligare aspekter som detaljeras i utredningen Välfärdsteknik i
samverkan; avsnitt 5.2 (länk), planeras att utredas framåt med start hösten 2022.
Finansiering och resurskonsekvenser av beslutet
Om samverkansavtalet i sin nuvarande form undertecknas av huvudmännen medför det att
befintliga strukturer för hjälpmedel behöver utökas något för att omhänderta det utökade
uppdraget och säkerställa rätt kompetenser. Den initiala finansieringen för att etablera detta
ingår i samverkansavtalet och motsvarar 10 kronor per invånare och huvudman. Nyttjandet
av digitala hjälpmedel ska sedan följa nuvarande modell där tjänster från
samverkansstrukturen och Hjälpmedelscentralen ingår i produkthyran. Anledningarna att
det bedöms behövas en sådan initial finansiering är flera. Om ingen gemensam investering
görs, riskerar de första produkterna att bli mycket dyra och därför sannolikt inte nyttjas vilket
i sin tur hade inneburit att en enskild huvudman själv skulle behöva bära kostnaderna.
Handlingar
§20_1 TU Digitala hjälpmedel 20220510, VästKom
§20_2 Samverkansavtal Digitala hjälpmedel

Skickas till
Medlemskommunerna
VästKom
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§ 28/22
Förlängning av handlingsplan psykisk hälsa 2023-2024
SKBKF2022.0060

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte

2022-06-03

28/22

Beslut
Direktionen ställer sig bakom förlängning av länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa
2023-2024 och rekommenderar medlemskommunerna att besluta i enlighet med förslaget.

Bakgrund
Sedan 2016 finns en strukturerad samverkan mellan huvudmännen kring psykisk hälsafrågor på länsövergripande nivå. Detta har varit ett krav och en förutsättning för de
statsbidrag som lämnats. 2017 fattade huvudmännen beslut om en gemensam handlingsplan för psykisk hälsa för åren 2018–2020. Handlingsplanen togs fram i samverkan mellan
Västra Götalandsregionen, de 49 kommunerna samt Nationell Samverkan för Psykisk
Hälsa i Västra Götaland och Göteborg inom ramen för vårdsamverkan.
2019 gjordes en fördjupad analys som gav stöd för ett fortsatt arbete. Handlingsplanen
förlängdes därefter till och med 2022. I juli 2020 gav regeringen Folkhälsomyndigheten och
Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag för en ny nationell strategi kring psykisk
hälsa. Senast 1 september 2023 ska myndigheterna presentera sitt förslag till en ny
nationell strategi och en ny nationell handlingsplan för psykisk hälsa.
När de nya nationella dokumenten kan komma att bli gällande går inte med säkerhet att
säga i nuläget, men Regeringskansliet menar att en rimlig uppskattning är att vi har en ny
nationell strategi och en ny nationell handlingsplan för psykisk hälsa från och med 2025.
Styrgrupp psykisk hälsa har hanterat informationen och anser att det är viktigt att vi
synkroniserar vårt arbete och vår länsgemensamma handlingsplan med den nationella
processen. Styrgrupp psykisk hälsa anser också att mål och indikatorer i befintlig
länsgemensam handlingsplan fortsatt är aktuella.
Styrgrupp psykisk hälsa föreslår utifrån ovanstående en förlängning av nuvarande länsgemensamma handlingsplan för psykisk hälsa 2023–2024. Handlingsplanen kommer då att
totalt omfatta perioden 2018–2024. Vårdsamverkan Västra Götaland ställde sig den 10
mars bakom förslaget. Det Politiska samrådsorganet, SRO ställde sig den 28 april bakom
förslaget och rekommenderade huvudmännen att ta egna beslut i enlighet med förslaget.

Skickas till
Medlemskommunerna
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§ 29/22
Förlängning av inriktningsdokument ungdomsmottagningar 2023-2024
SKBKF2022.0061

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte

2022-06-03

29/22

Beslut
Direktionen ställer sig bakom förslaget om förlängning av befintligt inriktningsdokument för
ungdomsmottagningar i Västra Götaland, dock längst till och med 2024 och
rekommenderar kommunerna att besluta i enlighet med förslaget

Bakgrund
Sedan 2018 finns ett inriktningsdokument för länets ungdomsmottagningar som omfattar
Västra Götalandsregionen samt länets 49 kommuner, dokumentet ligger som grund för
lokala avtal och överenskommelser som omfattar ungdomsmottagningarna.
Ungdomsmottagningen ska vara en lågtröskelverksamhet. Det innebär att det ska vara lätt
för alla ungdomar att söka hjälp och få hjälp med alla slags frågor; ungdomsmottagningen
ska vara lättillgänglig och anpassad efter ungdomars behov. Tillgängligheten ger stora
möjligheter till tidiga insatser. Ungdomsmottagningarnas målgrupp är ungdomar och unga
vuxna, med de likheter och olikheter som var och en i denna heterogena grupp uppvisar.
Ungdomsmottagningen är till för alla unga till och med 24 år.
Befintligt dokument gäller 2018-2022, arbete med utvärdering och revidering är påbörjat
och kommer sannolikt presenteras i VVG och SRO under juni 2022. Ett färdigt
samverkansavtal kommer dock inte hinna antas innan nuvarande inriktningsdokument går
ut. För att undvika glapp och för att ge förutsättningar för att lokala avtal och
överenskommelser ska kunna förlängas behöver nuvarande inriktningsdokument förlängas.
VVG ställde sig bakom förslaget om förlängning den 4 april och SRO gjorde detsamma den
28 april.

Skickas till
Medlemskommunerna
VästKom
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§ 30/22
Information om Mini Maria Skaraborg
SKBKF2022.0028

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte

2022-06-03

30/22

Beslut
Direktionen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Beslut i ärendet kommer att fattas av parterna; respektive kommun och Östra hälso- och
sjukvårdsnämnden (HSNÖ)

Bakgrund
Skadligt bruk och beroende är ett samhällsproblem som medför lidande för den enskilde
och närstående och som kräver stora insatser av samhället. Personer med
beroendeproblematik har oftast (i minst 70%) en känd eller dold psykisk ohälsa vilket
benämns som samsjuklighet. Samhället har inte fullt ut lyckats att organisera sig för att
möta personer som har detta sammansatta och komplexa tillstånd. Svårigheten
kompliceras av att ansvaret för att möta dem är delat mellan kommunernas socialtjänst och
regionernas hälso- och sjukvård.
Ett sätt att möta ovan utmaningar är att öka samarbetet mellan ansvariga. Man talar om
integrerade arbetssätt och integrerade verksamheter. Flera styrdokument pekar i den
riktningen, bland annat Regional handlingsplan för psykisk hälsa, underavtalet till Hälsooch sjukvårdsavtalet, Nationella riktlinjer, ANDTS-strategi och SKR:s handlingsplan för
unga 13–29 år. Samsjuklighetsutredningen ”Från delar till helhet” som nyligen varit ute på
remiss, bedömer också att vi bör arbeta mer integrerat. Utredningen föreslår att integrerade
verksamheter ska bli obligatoriska och lagstadgade.
Förutom ett tydligt kunskapsstöd och ett antal riktlinjer i riktning mot integrerade
verksamheter finns en tydlig rörelse mot tidiga insatser, bland annat i förslag till ny
socialtjänstlag.
Fördjupad studie
Inom ramen för Vårdsamverkan Skaraborg har en förstudie nyligen genomförts i syfte att
utreda behov av, och möjligheter till, integrerade arbetssätt och verksamheter i Skaraborg.
Studien genomfördes av en brett tillsatt grupp som visade att det idag inte finns några
integrerade verksamheter i Skaraborg för den berörda målgruppen. Förstudien kom fram till
två angelägna och genomförbara förslag om integrerade arbetssätt. Det ena förslaget
handlar om en gemensam integrerad verksamhet - Mini-Maria. Det andra förslaget handlar
om ett gemensamt arbetssätt med stark samordning och case management.
Vårdsamverkans styrgrupp beslutade om att utreda förutsättningarna för båda dessa
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förslag genom två fördjupade studier. Den fördjupade studien om Mini-Maria leds nu av
Östra Hälso- och Sjukvårdsnämnden (HSNÖ). Studien är i sitt slutskede och denna
information ges för att ge stöd i kommande beslutsprocesser.
Mini-Maria är en verksamhet som vänder sig till ungdomar och unga vuxna upp till 21 år
som har frågor eller bekymmer kopplade till alkohol, droger och/eller spel om pengar samt
till deras närstående. Syftet är att med ett integrerat arbetssätt möta problemen så tidigt
som möjligt för att undvika beroendetillstånd och psykisk ohälsa. I övriga Västra Götaland
är Mini-Maria-verksamheter i drift eller under uppstart och ett samarbete verksamheterna
emellan håller på att etableras.

Handlingar
Förslag Mini-Maria Skaraborg
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§ 31/22
Medlemsavgift Skaraborgs Kommunalförbund 2023
SKBKF2022.0067

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte

2022-06-03

31/22

Beslut
Direktionen beslutar att fastställa medlemsavgiften 2023 till 46,67 kr/per invånare och år,
efter indexuppräkning 2,7%.

Bakgrund
Verksamheten i Skaraborgs Kommunalförbund är bred och syftar till att stötta
medlemskommunerna i olika samverkansuppdrag. Varje vår ska ramar läggas för nästa års
budget och medlemsavgiften fastställas. Därefter tas förslag på nästa års detaljbudget
fram, som beslutas under hösten
Enligt kommunallagen ska en budget vara i balans, vilket innebär att intäkterna ska
överstiga kostnaderna.
Kommunalförbundets basfinansiering prövas årligen i samband med att ramar för budgeten
bestäms genom att fastställa medlemsavgiften. Eventuella verksamhetsförändringar, och
löne- och övrig kostnadsutveckling ska beaktas.
Kommunernas medlemsavgift till kommunalförbundet har i regel räknats upp med 1 kr/
kommun-invånare och år, i syfte att balansera främst kostnads- och lönekostnadsökningar.
Denna uppräkning är inte helt ändamålsenlig och riskerar att inte täcka den faktiska löneoch övriga kostnadsutvecklingen.
Direktionen beslöt därför 2021-02-05 att övergå till en indexuppräkning och fastställde en
ny princip för beräkningen av medlemsavgiften till förbundet som innebär att
medlemsavgiften uppräknas med 2,7 % varje år. Beslutet ska följs upp årligen i samband
med årsredovisningen, och kan omprövas.

Skickas till
Medlemskommunerna
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§ 32/22
Förslag till beslut angående genomförande av
Skaraborgsdagen 2023
SKBKF2022.0062

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte

2022-06-03

32/22

Beslut
Direktionen beslutar att genomföra Skaraborgsdagen 2023 onsdagen den 25 januari i Vara
Konserthus

Bakgrund
Skaraborgsdagen har etablerats med syfte att utgöra en mötesplats för beslutsfattare i
Skaraborg, såväl privata som offentliga, för att träffas och tillsammans diskutera angelägna
utvecklingsfrågor för Skaraborg. Intresset och uppskattningen från deltagare och
massmedia har, under de fem år som Skaraborgsdagen arrangerats, varit mycket stort
Utvärdering av Skaraborgsdagen 2022 har presenterats och konstaterar att även 2022 års
Skaraborgsdag uppskattades och förväntningarna överträffades. Ett antal
förbättringsförslag har inkommit vilka också diskuterats.
Direktionens presidie har behandlat frågan om Skaraborgsdagen 2023 och framåt och
föreslår fortsatt hantering enligt ovanstående förslag till beslut. Vara konserthus är även
preliminärt bokad sista torsdagen i januari 2024 och 2025.
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§ 33/22
Beslut om långsiktigt uppdrag av Skaraborgsdagen
SKBKF2022.0062

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte

2022-06-03

33/22

Beslut
Direktionen beslutar att bevilja ett långsiktigt uppdrag på 300 000 kr årligen under perioden
2022-07-01 – 2026-06-30. Medlen tas 100 % från de regionala pengarna.

Bakgrund
Uppdrag: Skaraborgs Kommunalförbund. Årlig budget: 600 000 kr, varav 300 000 kr från
Skaraborgs Kommunalförbund. Övrig årlig medfinansiering kommer från kommuner med
300 000 kr.
Anledningen till budgetökningen är att täcka kostnader för projektledning av
Skaraborgsdagen.
Syfte: Att skapa en attraktiv, årligen återkommande mötesplats för beslutsförfattare inom
offentlig verksamhet, näringslivet och akademin i Skaraborg. Konferensen beräknas samla
cirka 400 deltagare. Regionala utvecklingsstrategin 2030 (RUS) och vår delregionala
utvecklingsstrategi (DRUS) ska influera tema och innehåll för dagen.
Tema och mer specifikt innehåll behöver formuleras i dialog med politik och näringsliv inför
varje Skaraborgsdag. Dagen ska ge möjlighet till dialog och samverkan inom Skaraborg,
samt beakta Skaraborg ur ett omvärlds- och framtidsperspektiv.
Skaraborgsdagen som återkommande händelse ska möjliggöra gemensamma åtaganden
som ökar Skaraborgs attraktivitet och bidrar till hållbar tillväxt.

Handlingar
Långsiktigt uppdrag för Skaraborgsdagen.docx
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§ 34/22
Förstärkt politisk samverkansstruktur Skaraborgs
Kommunalförbund
SKBKF2022.0063

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte

2022-06-03

34/22

Beslut
1. Skaraborgs Kommunalförbund inrättar en förstärkt samverkans- och förankringsstruktur genom att återupprätta funktionen med politiska ordförandenätverk.
Nätverken träffas två gånger per termin och administreras av Skaraborgs
Kommunalförbund. Ordförandeskap i nätverken följer förbundets struktur i övrigt.
Ordförandenätverk skapas inom följande ansvarsområden:
a. Utbildningsnämnd eller motsvarande
b. Socialnämnd/Omsorgsnämnd eller motsvarande
c. Kultur- och fritidsnämnd eller motsvarande.
2. Till respektive nätverk knyts en ledamot som ingår i förbundsdirektionens presidium
samt ytterligare en ledamot ur direktionen. Dessa förtroendevalda har ett särskilt
uppdrag att säkerställa informationsflöde och förankring av viktiga frågeställningar.
3. Förbundets arbete inom Infrastruktur, Näringsliv, Besöksnäring, Kollektivtrafik (inkl.
DKR), Samhällsutveckling, Kompetensförsörjning kommer även fortsättningsvis
hanteras i direktionen som helhet.
4. Direktionens årsplan kompletteras med ett verksamhetsmässigt årshjul som
omfattar förbundets verksamhet.

Bakgrund
År 2019 ändrades efter utvärdering den politiska organisationen för Skaraborgs
Kommunalförbund. Organisationen med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse ersattes
med att inrätta direktion som politiskt beslutsorgan. Till sitt stöd har direktionen ett
presidium som bereder ärendelistan inför direktionens möten, företräda förbundet i politiska
samverkansforum som styrelsen för VästKom, Beredningen för Hållbar Utveckling (BHU),
Politiskt samrådsorgan (SRO) med flera. De tidigare tematiska beredningarna upphörde.
Skälet till detta var framför allt mot bakgrund av att minska på förbundets administrativa
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uppdrag till förmån för utvecklingsarbete och svårigheter med att hinna med det politiska
arbetet och representationen i beredningarna jämte andra politiska uppdrag. I den nya
organisationen var avsikten att beredningarna skulle kompletteras med ett utvecklat politiskt
nätverksarbete. Denna komplettering genomförs genom detta ärende.

Politiska ordförandenätverk
För att skapa en förstärkt samverkans- och förankringsstruktur återupprättas politiska
ordförande-nätverk. Nätverken träffas två gånger per termin och administreras av
Skaraborgs Kommunalförbund. Ordförandeskap i nätverken följer förbundets presidium.
Ordförandenätverk skapas inom följande ansvarsområden:
a. Utbildningsnämnd eller motsvarande
b. Socialnämnd/Omsorgsnämnd eller motsvarande
c. Kultur- och fritidsnämnd eller motsvarande.
För att säkra en politisk koppling mellan direktionen och ordförandenätverken fördelas
särskilt ansvar för nätverken till ledamöter i direktionen. Deltagande innebär bland annat att
delta vid nätverksträffar.
Ordföranden i Skaraborgs Kommunalförbund:
Inget ansvar för specifikt ordförandenätverk. I uppdraget som ordförande ingår att företräda
kommunalförbundet i länsgemensamma fora och ordförandedialog mellan övriga
kommunalförbund, Västra Götalandsregionen m.fl. Enligt förbundsordningen tillfaller
uppdraget som ordförande i Skaraborgs Kommunalförbund på ordförande i
kommunstyrelsen för Skövde kommun.
Förste vice ordförande + 1 ledamot ur direktion
Förste vice ordförande ska ta särskilt ansvar för ordförandenätverket för Utbildningsnämnd
eller motsvarande. Enligt förbundsordningen ska uppdraget som representeras av
Lidköpings kommun. Den ledamot som jämte 1:e vice ordförande ska ansvara för nätverket
ska representera en ”köpande kommun till gymnasieskolan”.
Andre vice ordförande + l ledamot ur direktionen
Förbundets andre vice ordförande ska ta särskilt ansvar för ordförandenätverket för
Socialnämnd/Omsorgsnämnd eller motsvarande. Denna person ska även ha ett särskilt
ansvar som Skaraborgs Kommunalförbunds huvudsakliga politiska företrädare inom
samverkansfrågor som i huvudsak berör hälso- och sjukvårdens område och hanteras inom
ramen för Politiskt samrådsorgan (SRO), Politiska samverkan Skaraborg (PSS) med flera.
Ytterligare en ledamot ur direktionen utses.
Tredje vice ordförande + 1 ledamot ur direktionen
Ansvar för kontakten med nätverket för ordföranden inom kultur- och fritidsnämnd eller
motsvarande tilldelas tredje vice ordförande samt ytterligare en ledamot ur direktionen.
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Årshjul
I syfte att utveckla direktionens arbete över året upprättas ett tematiskt årshjul. Genom
detta skapas möjlighet för direktionen att löpande under verksamhetsåret fördjupa sig i
förbundets verksamhet och föra strategiska samtal om inriktning och målsättning. Detta
sker vid ordinarie sammanträden och dessa kommer i större utsträckning bli mer av
heldagsmöten. Beslut om årshjulets innehåll sker årsvis och normalt i samband med beslut
om budget och verksamhetsplan.
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§ 35/22
Utveckling av årshjul för Skaraborgs Kommunalförbund
SKBKF2022.0064

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte

2022-06-03

35/22

Beslut
Direktionen fastställer årshjul för verksamhetsfördjupningar enligt bilaga.

Bakgrund
I syfte att utveckla direktionens arbete över året upprättas ett tematiskt årshjul. Genom
detta skapas möjlighet för direktionen att löpande under verksamhetsåret fördjupa sig i
förbundets verksamhet och föra strategiska samtal om inriktning och målsättning. Detta
sker vid ordinarie sammanträden och dessa kommer i större utsträckning bli mer av
heldagsmöten. Beslut om årshjulets innehåll sker årsvis och normalt i samband med beslut
om budget och verksamhetsplan.
Verksamhetsfördjupningar planeras att genomföras inom följande områden:
Infrastruktur, Kollektivtrafik, Business Region Skaraborg och närliggande projekt,
Kompetensförsörjning, Näringsliv och besöksnäring, Samhällsplanering, Projekt (DRUN
och övriga), Välfärdsutveckling, Social hållbarhet/Folkhälsa, Kultur, Kunskapsutveckling och
Antagningskansli.

Handlingar
Förslag Årshjul
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§ 36/22
Skaraborgs Kommunalförbunds verksamhet -redovisning
av innehåll och finansiering
SKBKF2022.0065

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte

2022-06-03

36/22

Beslut
Direktionen noterar informationen. Redovisad modell ska användas som underlag för
budget- och verksamhetsplanering.

Bakgrund
Skaraborgs Kommunalförbund bedriver en olika verksamhet på kommunernas uppdrag.
Verksamheten finansieras huvudsakligen via tre källor: Medlemsavgift från kommunerna,
Avtalad utförande av verksamhet från kommunerna (ex. Antagningskansli) samt extern
projektfinansiering. Sammanfattat utgör medlemsavgiften ca 1/3 av förbundets verksamhet,
2/3 utgörs av olika typer av extern finansiering.
Enligt budgettradition har enbart den del som berör medlemsavgiften redovisats och
behandlats. Direktionen har tagit initiativ till att ändra detta och gett förbundsdirektören i
uppdrag att på ett nytt sätt redovisa Skaraborgs Kommunalförbunds samlade verksamhet
inklusive dess finansiering.
Vid sammanträdet redovisas verksamhet innehåll enligt den nya modellen.
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Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte

Datum: 2022-06-03

kl. 08:30 – 12:00

17(22)

§ 37/22
Rapport från förbundsdirektören
SKBKF2022.0024

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte

2022-06-03

37/22

Beslut
Direktionen beslutar att godkänna informationen och lägga till handlingarna
Bakgrund
Framtidens vårdinformationsmiljö
VästKom samordnar kommunernas reklamation.
Affärsjuridiskt ombud – Advokatfirman Lindahl – Överenskommelse om
kostnadsfördelning förankrad.
Omfattande informationsarbete – direkt mot kommundirektörerna
Ny tidplan presenterad av Cerner, option 1, 2026.
Kristofer ger en rapport från den Västsvenska EU-konferensen i Falkenberg
den 12 maj 2022, med inriktning framtidens EU. 2023 är det Skaraborgs som arrangerar
konferensen.
Pågående rekryteringar till förbundet
Teamledare Välfärd
Projektledare kompetensnavet
Internationell koordinator (Projekttjänst 2 år, Kultur DRUM)
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Datum: 2022-06-03

kl. 08:30 – 12:00

18(22)

§ 38/22
Rapport från VästKom, BHU, SRO
SKBKF2022.0043

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte

2022-06-03

38/22

Beslut
Direktionen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund
VästKom
Rekrytering av VD pågår
FVM
Samverkansavtal Digital välfärdsteknik,
Förlängning av handlingsplan psykisk hälsa 2023-2024
Förlängning av inriktningsdokument ungdomsmottagningar

BHU
Uppföljning av RUS 2021
Ny programperiod för ESF+
Rapport från Forskarråd för Västra Götalands klimatomställning och uppdatering av
koldioxidbudgeten
Naturbruksavtalet, då det är påskrivet skickas avtalet till kommunerna
Aktuellt läge i infrastrukturplanerna

SRO
Inget möte sedan senaste Direktionsmötet.
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Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte

Datum: 2022-06-03

kl. 08:30 – 12:00

19(22)

§ 39/22
Anmälningsärenden, Skaraborgs Kommunalförbund
Direktionen 2022-06-03
SKBKF2022.0021

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte

2022-06-03

39/22

Beslut
Direktionen beslutar att anse ärendena som anmälda.

Handlingar
220502-Styrelsemote Mediapoolen
Protokoll nr 3 Extrainsatt styrelsemöte per capsulam 2022-04-07
Protokoll nr 4 Styrelsemöte 2022-04-21
Protokoll VästKoms styrelse 10 maj 2022 - signerat (003)
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Datum: 2022-06-03

kl. 08:30 – 12:00

20(22)

§ 40/22
Dialog inför Delregional kollektivtrafikrådet Skaraborg
2022-06-03
SKBKF2022.0066

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte

2022-06-03

40/22

Beslut
Direktionen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund
Thomas Boström går igenom de ärenden som kommmer upp på eftermiddagens DKR
Aktuellt från kollektivtrafiknämnden, VGR
Konsekvensbeskrivning förstudie inför bussupphandling 2024
Närtrafikförslag Västtrafik och Skaraborgs synpunkter
Information om återkoppling Mobilitetsprocessen
Västtrafiks förslag Kinnekuletåget och Målbild Tåg 2028
Ny tidplan Seniorkort

Handlingar
Separat kallelse till DKR med handlingar har skickats.

647

Skaraborgs Kommunalförbund

Sammanträdesprotokoll
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Datum: 2022-06-03

kl. 08:30 – 12:00

21(22)

§ 41/22
Övriga frågor
SKBKF2022.0025

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte

2022-06-03

41/22

Beslut om delegering av beslutsrätt till presidiet angående nya
lokaler
Beslut
Direktionen beslutar att delegera till presidiet att ta beslut om nya lokaler för Skaraborgs
Kommunalförbunds kansli.

Bakgrund
Med anledning av att förbundets befintliga lokaler i Tegelbruket är i behov av en mer
omfattade renovering började man titta efter nya lokaler redan förra hösten, antingen
tillfälliga under renoveringsperioden eller för permanent flytt. Efter att ha jämfört fyra olika
alternativ är det två alternativ som är aktuella. Regionens Hus, eller att flytta tillbaka till
Tegelbruket efter renovering. (Renoveringen beräknas ta 4 månader). Kostnaden för de
båda alternativen är likvärdiga, men jämfört med nuvarande hyreskostnad kommer en
ökning att ske.
Då nästa direktionsmöte är först den 2 september 2022 önskar presidiet att Direktionen
delegerar beslutsrätten till presidiet om beslut angående nya lokaler ska tas innan den 2
september.
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Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte

Datum: 2022-06-03

kl. 08:30 – 12:00

22(22)

Förslag om att göra en förstudie angående fritid-, friluftsliv- och
idrott liknande den Kulturplan för Skaraborg som tagits fram

Beslut
Direktionen beslutar att ge kansliet i uppdrag att göra en förstudie kring fritid-, friluftsliv och
Idrott.
Förbundsdirektören återkopplar till direktionen om innehållet i förstudien och upplägg av
genomförande.

Bakgrund
Rolf Eriksson, Tibro, initierar behovet av en förstudie kring Idrotts- fritids- och friluftsfrågor.
Frågan väcktes i samband med att Skaraborgs Kulturplan presenterades. Fritids- och
Idrottsfrågor får inte samma utrymme som kulturfrågor.
Samtidigt ställs krav på kommunerna att möjliggöra för utövande av olika idrotter. Bygga
idrottshallar, badhus m.m.
Hur kan vi komplettera vandra här? Vad har vi för idrottsanläggningar idag? Hur blir vi
varandras styror och där alla bidrar till helheten? Hur kommer idrottsutövande och
efterfrågan att se ut i framtiden?
Förslaget är att Skaraborgs Kommunalförbund tillsammans med berörda nätverk gör en
förstudie av fritids- och idrottsfrågr samt friluftsliv och med ett folkhälsoperspektiv -rörelse i
vardagen. Förstudien bör också innehålla framtidsspaning, hur kommer idrottsutövande och
efterfrågan att se ut i framtiden?
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Tidaholms Energi AB 556063–9683
Sammanträdesprotokoll - Styrelsemöte 5 2022
2022-06-03
Plats och tid:

Stenungsbaden Stenungssund,
klockan 10.00-13.00

Beslutande:

Ingela Backman, styrelseordförande
Mikael Hallin, vice ordförande
Per Bergström, ledamot
Mikael Snäll, ledamot
Michael Brisman, ledamot
Katarina Wallgren, ledamot

Övriga deltagande:

Mattias Andersson, VD
Linda Göransson, TEAB

Frånvarande:

Maria Fredriksson, ledamot
Andreas Melander, Vision
Michael Löfborg, SEKO

1. Sammanträdets öppnande
Ordförande Ingela Backman hälsar välkommen och förklarar styrelsemötet för öppnat

2. Fastställande av dagordning
Övriga frågor:
Årsrapport Fjärrvärme
Styrelsens beslut:
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen med tillägg.

3. Val av justerare
Styrelsens beslut:
Styrelsen beslutar att välja Michael Brisman som justerare
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Tidaholms Energi AB 556063–9683
Sammanträdesprotokoll - Styrelsemöte 5 2022
2022-06-03

4. Ekonomisk rapport
VD redogör för resultat för senaste månaden samt ackumulerat resultat för innevarande år.
VD konstaterar att resultatet för april är bättre än budgeterat. Ackumulerat resultat för året är bättre
än budgeterat.
Styrelsens beslut:
Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

5. VD-rapport
VD informerar om:
·
Personalarbete
·
Fjärrvärme
·
Elhandel
·
Stadsnät
·
Elnät
·
Löpande verksamhet

6. Revidering prislista Fjärrvärmeleverans
VD presenterar förslag på prisjustering gällande taxa energispets (för kunder med en annan primär
värmekälla än fjärrvärme)
Styrelsens beslut:
Styrelsen beslutar att revidera priset från 1,39 kr/kWh till 3 kr/kWh from. 1/8–2022.

7. Utbyggnad laddstolpar
VD presenterar verksamhetens förslag på utbyggnad av laddstolpar etapp 2 med en snabbladdare
och 6 st 11 kW laddare.
- en snabbladdare om 70 kW samt två laddstolpar med en effekt om 11 kW/uttag
- en ny plats för laddning på parkeringen norr om Kv. Kusken.
- en laddstolpe med två uttag (11kW) på följande placeringar i Tidaholm:
Tidavallen/Tennishallen, Hökensåsskolans idrottshall, Centralskolan/Badet och
Ulvesborg/Stadshuset.
Styrelsens beslut:
Styrelsen beslutar att utöka investeringsramen för TEAB med 2,5 MSEK till laddstolpsutbyggnad
etapp 2 enligt förslaget.
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Tidaholms Energi AB 556063–9683
Sammanträdesprotokoll - Styrelsemöte 5 2022
2022-06-03

8. Kommunal borgensavgift
VD presenterar förslag till beslut för borgensavgift som kommer för beslut till kommunstyrelsen den
15 juni och kommunfullmäktige den 27 juni.

9. Långsiktiga mål och strategier
Styrelsen för en strategisk diskussion om långsiktiga mål och strategier för koncernen.
Styrelsens beslut:
Styrelsen beslutar om följande långsiktiga mål
- 99,99% drift/leveranssäkerhet
- Hållbar infrastruktur
- Hållbara fastigheter (genom att bla. utöka beståndet till 360 lägenheter till år 2030)
- Fossilfritt företag
- Högsta kundnöjdhet
- Ekonomisk soliditet 35%
- Omsättning 300 MSEK
- Personal - Tidaholms bästa arbetsplats

10. Övriga frågor
Årsrapport Fjärrvärme
Styrelsens beslut:
Styrelsen beslutar att godkänna Årsrapporten.

11. Sammanträdets avslutande
Ordföranden avslutar mötet
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Tidaholms Energi AB - Koncern, Resultatrapport April 2022
1. Resultat

April

Resultat TEAB (tkr)
Intäkter
Engångsintäkter
Inköp av varor och mtrl
Övriga rörelsekostnader
Personalkostnader
Resultat före avskrivningar
Avskrivningar ordinarie
Resultat efter avskrivningar
Finansiella intäkter/kostnader
Resultat efter fin int./kostn.
Årets resultat

Resultat Affärsområden (tkr)
Intäkter
Engångsintäkter
Inköp av varor och mtrl
Övriga rörelsekostnader
Personalkostnader
Resultat före avskr.
Avskrivningar ordinarie
Resultat efter avskr
Finansiella
intäkter/kostnader
Resultat
efter
finansnetto/före skatt

2022 Utfall
April

13 130
0
-6 313
-2 150
-2 067
2 600
-1 391
1 209
-89
1 120
1 120
FJV
Ack

28 434
0
-2 229
-4 080
-1 867
20 258
-3 612
16 646
-12
16 634

Andel i
förhållande till
omsättn

100,0%
48,1%
16,4%
15,7%
19,8%
9,2%

8,5%
FJV Budget
Ack

23 425
0
-4 728
-4 941
-1 766
11 990
-3 630
8 360
-30
8 330

2022
Budget
April

9 201
0
-2 551
-2 277
-2 329
2 044
-1 411
633
-105
528
528
Stadsnät
Ack

Andel i
förhållande till Avvikelse mot
omsättn
budget

tkr

100,0%
27,7%
24,7%
25,3%
22,2%
6,9%

5,7%
Stadsnät
Budget
Ack.

3 929
0
-3 762
127
262
556
20
576
16
592
GF
Ack.

2022 Utfall
Ack

69 846
0
-29 665
-9 818
-8 023
22 340
-5 549
16 791
-345
16 446
16 446
GF Budget
Ack

Andel i förhållande till
omsättn

2022
Budget
Ack

100,0%

50 663
0
-16 784
-9 671
-8 161
16 047
-5 645
10 402
-421
9 981
9 981

-42,5%
-14,1%
-11,5%
32,0%
24,0%

23,5%
Elnät
Ack

Elnät
Budget
Ack.

8 912

8 577

5 236

4 767

6 659

4 011

-2 978
-1 472
-1 293
3 169
-1 757
1 412
-200
1 212

-3 040
-1 323
-1 305
2 909
-1 862
1 047
-251
796

-99
-2 197
-2 377
563
-45
518
-133
385

-27
-2 196
-2 391
153
-63
90
-132
-42

-2 442
-1 589
-2 486
142
-135
7
0
7

0
-698
-2 695
618
-90
528
-8
520
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Andel i
förhållande till Avvikelse mot
omsättn
budget

tkr

100,0%
-33,1%
-19,1%
-16,1%
31,7%
20,5%

19,7%
Elhandel
Ack.

20 605
0
-21 917
-480
0
-1 792
0
-1 792
0
-1 792

19 183
0
-12 881
-147
138
6 293
96
6 389
76
6 465
Elhandel
Budget
Ack.

9 883
0
-8 989
-513
-4
377
0
377
0
377

2021
Utfall - Ack
53 246
0
-18 051
-8 017
-8 145
19 033
-5 720
13 313
-1 528
11 785
11 785

2021
Utfall
April

10 013
0
-3 331
-2 084
-2 517
2 081
-1 432
649
-480
169
169
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Redovisningsenhet nr: REF00784

Organisation: Tidaholms Energi AB

DiarieNr: 2022-100821

OrganisationsNr: 556063-9683

Redovisningsenhet:

2021 Årsrapport Fjärrvärme
Tidaholms Energi AB

Signatur:__________________
2022-04-25 11:31

Checksumma: FC-11-74-A0
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Redovisningsenhet nr: REF00784

Organisation: Tidaholms Energi AB

DiarieNr: 2022-100821

OrganisationsNr: 556063-9683

Redovisningsenhet:

Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelse (*=obligatoriska uppgifter)
* Allmänt om verksamheten:
Tidaholms Energi AB har nu haft sitt tolfte år med kraftvärmeverket Eldaren. Anläggningen motsvarar ställda förväntningar.
Under 2021 såldes 57,6 GWh förnyelsebar värme. Detta är 5,5 GWh mindre än budgeterat.
Vi har under 2021 producerat 9,3 GWh förnyelsebar el i kraftvärmeverket Eldaren.

* Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret:
Under 2021 löstes ett leasingavtal avseende inventarierna i värmekraftverket. Detta gör att bolaget nu äger hela anläggningen och
tidigare leasingavgifter nu istället motsvaras av avskrivningar.

* Egna aktier:
Inga.

* Flerårsöversikt
Flerårsöversikt Fjärrvärme (tkr)
2021
2020
Nettoomsättning
52 355 39 981
Årets resultat
12 677
2 688
Balansomslutning
134 176
75 773
Eget kapital
53 876
41 199
Kassaflöde fr löp verksamhet
23 483 10 012
Antal anställda
7
7

2019
50 288
13 444
77 786
38 511
19 049
6

2018
47 584
11 131
88 178
25 067
6 679
5

2017
41 960
9 560
87 473
13 936
6 425
6

2016
39 655
6 629
91 111
4 376
6 051
6

* Resultatdisposition
Styrelsen och verkställande direktör föreslår att i ny räkning överförs 12.676 tkr.

Byte av redovisningsprincip:
Från och med räkenskapsår 2014 upprättas årsredovisningen i Tidaholms Energi i enlighet med huvudregelverket K3.

Miljöinformation:
Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöskyddslagen. Miljörapporterna har granskats och inte föranlett några
påpekanden.

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen::
Framtiden ser mycket ljus ut med många utmaningar och möjligheter som kommer utveckla vårt bolag och vår personal. Vår vision
kommer även i fortsättningen att vara en drivkraft för att göra Tidaholmsbygden mer attraktiv. Arbetet med att utveckla
infrastrukturen som fjärrvärme, både nybyggnation och utveckla den befintliga verksamheten fortskrider.

Övriga upplysningar:
Inga

Signatur:__________________
2022-04-25 11:31

Checksumma: FC-11-74-A0
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Redovisningsenhet nr: REF00784

Organisation: Tidaholms Energi AB

DiarieNr: 2022-100821

OrganisationsNr: 556063-9683

Redovisningsenhet:

Materiella anläggningstillgångar

Tilläggsupplysningar för materiella
anläggningstillgångar (tkr)
(NO110-NO240 är obligatoriska
uppgifter)

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Återförda avskrivningar på
försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Ingående uppskrivningar
Återförda uppskrivningar på
försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar mm
Årets uppskrivningar
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp
Utgående ackumulerade
uppskrivningar/övervärden netto
Ingående nedskrivningar
Återförda nedskrivningar på
försäljningar/utrangeringar
Återförd nedskrivning
Omklassificeringar
Årets nedskrivningar
(anskaffningsvärde)
Utgående ackumulerade
nedskrivningar (ansk.värde)
Redovisat värde

Byggnader
och mark

Maskiner
Inventarier,
och andra
verktyg och
tekniska
installation
anläggningar

Pågående
nyanläggningar och
förskott
avseende
materiella AT

Summa
materiella
anläggningstillgångar

NO110
NO120
NO130
NO140
NO150
NO210
NO220

65 942
0
0
0
65 942
-28 881
0

70 968
0
-571
64 859
135 256
-40 977
190

6 003
0
0
0
6 003
-6 003
0

52
67 298
0
-64 859
2 491
0
0

142 965
67 298
-571
0
209 692
-75 861
190

NO230
NO240
NO250

0
-2 733
-31 614

0
-8 073
-48 860

0
0
-6 003

0
0
0

0
-10 806
-86 477

NO310
NO320

0
0

NO330
NO340
NO360
NO370

0
0
0
0

0

NO410
NO420

0

0

0

-3 800

-3 800
0

NO430
NO440
NO450

0
0
0

NO460

0

-3 800

0

0

-3 800

NO500

34 328

82 596

0

2 491

119 415

Signatur:__________________
2022-04-25 11:31
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Redovisningsenhet nr: REF00784

Organisation: Tidaholms Energi AB

DiarieNr: 2022-100821

OrganisationsNr: 556063-9683

Redovisningsenhet:

Anläggningstillgångar specifikation

Anläggningskategori
Materiella anl. tillg. (samtliga
uppgifter obligatoriska)

Anskaffningsvärde
Byggnader
och mark

Värmeproduktionsanläggningar
Kraftvärmeproduktionsanläggningar
Distributionsanläggningar
Övrigt (Ska specificeras)

Summa materiella
anläggningstillgångar

NO5000
NO50100
NO5020
NO5030
NO5040
NO5050
NO50600

Ack. avskrivningar enligt
plan
Maskiner och
andra tekniska
anläggningar

Inventarier,
verktyg och
installation

Pågående
nyanläggningar och
förskott avs.
materiella AT

Summa

0
65 943

0
64 859

6 003
0

0
0

6 003
130 802

-6 003
-37 366

0
93 436

0

70 397

0

2 491

72 888

-46 909

25 979

2 491

0
0
0
209 693

-90 278

0
0
0
119 415

65 943

135 256

6 003

Signatur:__________________
2022-04-25 11:31

Planenligt
restvärde
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Redovisningsenhet nr: REF00784

Organisation: Tidaholms Energi AB

DiarieNr: 2022-100821

OrganisationsNr: 556063-9683

Redovisningsenhet:

Byggnadsår distr.anl.

Byggnationsår
distributionsanläggningar (samtliga
uppgifter obligatoriska)
1950-talet eller tidigare
1960-talet
1970-talet
1980-talet
1990-talet
2000-talet
2010-talet
2020-talet
Summa

AL001
AL002
AL003
AL004
AL005
AL006
AL007
AL008
AL000

Procent av total
ledningslängd

Procent av total
ledningslängd

Procent av total
ledningslängd

Procent av total
ledningslängd

2021

2020

2019

2018

0
0
0
8
23
50
14
5
100

0
0
0
9
23
51
15
2
100

0
0
0
9
24
52
15

0
0
0
10
25
54
11

100

100
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Redovisningsenhet nr: REF00784

Organisation: Tidaholms Energi AB

DiarieNr: 2022-100821

OrganisationsNr: 556063-9683

Redovisningsenhet:

Not Resultaträkning

Specifikation till Resultaträkningen (samtliga uppgifter är
obligatoriska)
Nettoomsättning (tkr)
Intäkter fjärrvärmeförsäljning för uppvärmning
Intäkter el (som producerats i kraftvärmeverk)
Intäkter anslutningsavgifter
Intäkter elcertifikat
Intäkter utsläppsrätter
Övrigt (ska specificeras)
Mottagningsavgifter avfall
Beredskapstjänster
Övrigt
Summa övrigt
Nettoomsättning

2021

2020

RR7131
RR7132
RR7133
RR7134
RR7135

38 905
7 449
334
0
0

33 042
2 271
294
0
0

RR7115
RR7117
RR7119
RR7130
RR7110

5 414
116
137
5 667
52 355

3 906
177
291
4 374
39 981
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Redovisningsenhet nr: REF00784

Organisation: Tidaholms Energi AB

DiarieNr: 2022-100821

OrganisationsNr: 556063-9683

Redovisningsenhet:

Resultaträkning

Resultaträkning (tkr) (samtliga uppgifter är obligatoriska)
Nettoomsättning
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och
pågående arbete för annans räkning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala
nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar:
Intäkter från andelar i koncernföretag
Intäkter från andelar i intresseföretag
Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar (med särskild uppgift om intäkter från
koncernföretag)
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och
kortfristiga placeringar
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag
Lämnade koncernbidrag
Förändring av periodiseringsfond
Förändring av överavskrivningar
Övriga bokslutsdispositioner
Summa bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Övriga skatter
Årets resultat

2021

2020

RR7110
RR71120

52 355
0

39 981
0

RR71140
RR71150
RR71160
RR73120
RR73130
RR73140
RR73150

348
0
52 703
-7 055
-13 003
-4 934
-10 806

47
0
40 028
-6 069
-20 301
-4 739
-5 605

RR73160

0

0

2

RR73180
RR73190
RR74000

0
-35 798
16 905

0
-36 714
3 314

6
6

RR75110
RR75120
RR75130

0
0
0

0
0
0

7

RR75140
RR75145

0
0

8
0

8

RR75150
RR75000
RR76000
RR77110
RR77120

-4 228
-4 228
12 677
0
0

-634
-626
2 688
0
0

TU7713332
TU7713331
TU771313
TU771323
TU771343
TU771303
RR77135
RR77140
RR77150
RR78000

0
0
0
0
0
0
12 677
0
0
12 677

0
0
0
0
0
0
2 688
0
0
2 688

1

3
5

9
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Redovisningsenhet nr: REF00784

Organisation: Tidaholms Energi AB

DiarieNr: 2022-100821

OrganisationsNr: 556063-9683

Redovisningsenhet:

Balansräkning Tillgångar

TILLGÅNGAR (tkr)

2021

Tecknat men ej inbetalt kapital
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forskning- och utvecklingsarbeten och
liknande arbeten
Koncessioner, patent, licenser och varumärken
Hyresrätter och liknande rättigheter
Goodwill
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar
Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installation
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella
anläggningstillgångar
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag
Andelar i intresseföretag
Fordringar hos intresseföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Lån till delägare eller närstående
Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Varulager m.m
Råvaror och förnödenheter
Varor under tillverkning
Färdiga varor och handelsvaror
Övriga lagertillgångar
Pågående arbete för annans räkning
Förskott till leverantörer
Summa varulager m.m.
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Fordringar hos intresseföretag
Övriga fordringar
Upparbetad men ej fakturerad intäkt
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Andelar i koncernföretag
Övriga kortfristiga placeringar
Summa kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Kassa och bank
Redovisningsmedel
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

10

2020

BR71100

0

0

BR71211

0

0

BR71212
BR71213
BR71214
BR71215
BR71210

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

NO500
NO5002
NO5001
NO5003

34 328
0
82 596
2 491

37 061
0
26 191
52

BR71220

119 415

63 304

BR71231
BR71232
BR71233
BR71234
BR71235
BR71236
BR71237
BR71230
BR71200

0
0
0
0
0
0
0
0
119 415

0
0
0
0
0
0
0
0
63 304

BR71311
BR71312
BR71313
BR71316
BR71314
BR71315
BR71310

1 743
0
0
0
0
0
1 743

1 762
0
0
0
0
0
1 762

BR71321
BR71322
BR71323
BR71324
BR71327
BR71325
BR71320

12 782
0
0
0
0
162
12 944

7 102
0
0
0
0
156
7 258

BR71331
BR71333
BR71330

0
0
0

0
0
0

BR71340
BR71341
BR71342
BR71300
BR71000

74
0
74
14 761
134 176

3 449
0
3 449
12 469
75 773
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Redovisningsenhet nr: REF00784

Organisation: Tidaholms Energi AB

DiarieNr: 2022-100821

OrganisationsNr: 556063-9683

Redovisningsenhet:

Balansräkning EK och Skulder

EGET KAPITAL OCH SKULDER (tkr) (samtliga uppgifter är
obligatoriska)
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Ej registrerat aktiekapital
Uppskrivningsfond
Reservfond
Andra fonder
Inbetalda insatser och emissionsinsatser (endast för ek. för.)
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Eget kapital
Obeskattade reserver
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Avsättningar till skatter
Övriga avsättningar
Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Obligationslån
Checkräkningskredit
Skulder till kreditinstitut
Skulder till koncernföretag
Skulder till intresseföretag
Övriga skulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit
Skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder
Pågående arbete för annans räkning
Fakturerad men ej upparbetad intäkt
Leverantörsskulder
Växelskulder
Skulder till koncernföretag
Skulder till intresseföretag
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser:
Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna
skulder och avsättningar, varje slag för sig
Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter, varje
slag för sig
Ansvarsförbindelser
Övriga ansvarsförbindelser
Beräkning av sysselsatt kapital:
SUMMA TILLGÅNGAR
- Justerade skulder
+ Räntebärande skulder
= SYSSELSATT KAPITAL

2021

11

11

12

13

2020

BR72111
BR721111
BR72113
BR72115
BR72114
BR72116
BR72110

2 000
0
0
0
0
0
2 000

2 000
0
0
0
0
0
2 000

BR72112
BR72121
RR78000
BR72120
BR72100
BR72200

0
39 199
12 677
51 876
53 876
0

0
36 511
2 688
39 199
41 199
0

BR72311
BR72312
BR72313
BR72300

0
0
0
0

0
0
0
0

BR72411
BR72410
BR72412
BR72413
BR72414
BR72415
BR72400

0
0
60 075
0
0
0
60 075

0
0
13 127
0
0
0
13 127

BR72510
BR72511
BR72512
BR72521
BR72522
BR72513
BR72514
BR72515
BR72516
BR72517
BR72518
BR72519
BR72500
BR72000

0
13 903
0
0
0
3 004
0
0
0
0
569
2 749
20 225
134 176

0
5 440
0
0
0
2 182
0
0
0
0
10 851
2 974
21 447
75 773

BR72625

14 100

14 100

BR72609

0

0

BR72620
BR72621

0
0

0
0

BR71000
BR75200
BR75300
BR75000

134 176
-80 300
63 196
117 072

75 773
-34 574
24 834
66 033
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Redovisningsenhet nr: REF00784

Organisation: Tidaholms Energi AB

DiarieNr: 2022-100821

OrganisationsNr: 556063-9683

Redovisningsenhet:

Kassaflödesanalys

Är kassaflödesanalys ej tillämplig för företaget, sätt kryss i
rutan till höger.
Kassaflödesanalys (tkr)
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.

2021

2020

RR76000
KF112
KF1
KF113
KF110

12 677
10 806
23 483
0
23 483

2 688
7 324
10 012
0
10 012

KF121
KF122
KF123
KF120

19
-5 686
9 685
27 501

133
1 692
1 570
13 407

Investeringsverksamheten
Lämnade kapitaltillskott
Lämnade koncernbidrag
Förvärv av aktier i dotterföretag
Avyttring av aktier i dotterföretag
Förvärv av rörelse/inkråm
Avyttring av rörelse/inkråm
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Avyttring av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella tillgångar
Avyttring av finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

KF131
KF1311
KF132
KF1321
KF133
KF134
KF135
KF136
KF137
KF138
KF139
KF1391
KF130

0
0
0
0
0
0
0
0
-67 298
0
0
0
-67 298

0
0
0
0
0
0
0
0
-3 742
0
0
0
-3 742

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Erhållna aktieägartillskott
Utbetald utdelning
Erhållna koncernbidrag
Lämnade koncernbidrag
Upptagna lån
Amortering av lån
Förändring av checkräkningskredit
Kassaflöde från finansieringverksamheten

KF141
KF142
KF145
KF146
KF147
KF143
KF144
KF148
KF140

0
0
0
0
0
47 051
-10 629
0
36 422

0
0
0
0
0
0
-6 271
0
-6 271

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut

KF150
KF160
KF170
KF180

-3 375
3 449
0
74

3 394
55
0
3 449

Specifikation av poster som inte ingår i kassaflödet:
Av- och nedskrivningar av tillgångar
Realisationsresultat vid avyttring av anläggningstillgångar
Avsättningar till pensioner
Övriga avsättningar
Orealiserade valutakursdifferenser
Andra ej likviditetspåverkande poster
Summa poster som inte ingår i kassaflödet

KF210
KF220
KF230
KF240
KF250
KF260
KF200

10 045
761
0
0
0
0
10 806

5 605
1 719
0
0
0
0
7 324

Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar
av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital:
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Signatur:__________________
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Redovisningsenhet nr: REF00784

Organisation: Tidaholms Energi AB

DiarieNr: 2022-100821

OrganisationsNr: 556063-9683

Redovisningsenhet:

Särskild rapport

Särskild rapport (samtliga uppgifter är obligatoriska)
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4

Leverans av värme för uppvärmning (MWh)
Levererad värme inom koncernen
Levererad värme till intresseföretag
Levererad värme inom den juridiska personen
Levererad värme externt
Totalt levererad värme exkl. värmeförluster i nätet
Leverans av el som ingår i fjärrvärmeverksamheten (MWh)
Levererad el inom koncernen
Levererad el till intresseföretag
Levererad el inom den juridiska personen
Levererad el externt
Totalt levererad el

2021

2020

2019

FV12
FV13
FV14
FV15
FV10

0
0
0
57 647
57 647

0
0
0
49 309
49 309

0
0
0
52 472
52 472

0
0
0
53 521
53 521

FV22
FV23
FV24
FV26
FV20

0
0
0
9 314
9 314

0
0
0
8 684
8 684

0
0
0
10 230
10 230

0
0
0
6 285
6 285
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Redovisningsenhet nr: REF00784

Organisation: Tidaholms Energi AB

DiarieNr: 2022-100821

OrganisationsNr: 556063-9683

Redovisningsenhet:

Redovisnings- och värderingsprinciper

Tilläggsupplysningar (*=obligatoriska uppgifter)
* Redovisnings- och värderingsprinciper:
Tidaholms energi ABs verksamheter består av fjärrvärme, stadsnätsutbyggnad av fiber samt elhandel. Fördelningen av intäkter och
kostnader har gjorts så långt det är möjligt genom tidsskrivning och kostnad/intäktsuppdelning baserat på faktisk
verksamhetstillhörighet. Prissättning internt sker genom självkostnadsprincipen.
Varulagret har värderats enligt lägsta värdets princip. Fordringar har upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.
Periodiseringen av intäkter och kostnader har skett enligt god redovisningssed.
Tidaholms Energis årsredovisning upprättas i enlighet med regelverket K3.
* Avskrivningsprinciper:
I resultaträkningen belastas resultatet med avskrivningar enligt plan vilka beräknas på ursprungliga anskaffningsvärden och baseras
på tillgångarnas ekonomiska livslängd. De materiella anläggningarna delas in i komponenter i enlighet med K3-regelverket.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Industribyggnad/Byggnadsstomme 35 år.
Industribyggnad/Ventilation, mm 10 år.
Markanläggningar 20 år.
Inventarier 5-10 år.
Distributionsanläggningar 20-25 år.
FJV-centraler, abonnentcentraler 20 år.
* Beskrivning av de principer som använts för att till fjärrvärmeverksamheten fördela intäkter och kostnader samt tillgångar och skulder
mm.:
Allt direkt konterbart bokförs på respektive verksamhet. Gemensamma kostnader fördelas schablonmässigt på varje verksamhet, t ex
gemensamma lokalkostnader, lokalt nätverk, telefon och dylikt.
* Beskrivning av de principer som använts för intern prissättning av varor och tjänster som berör fjärrvärmeverksamheten, mellan
såväl koncernbolag som rörelsegrenar:
Intern prissättning sker enligt självkostnadsprincipen.
Övriga upplysningar:
Inga
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Redovisningsenhet nr: REF00784

Organisation: Tidaholms Energi AB

DiarieNr: 2022-100821

OrganisationsNr: 556063-9683

Redovisningsenhet:

Not - Leasing

Leasing
Beskrivning av väsentliga leasingavtal av materiella anläggningstillgångar som leasingtagaren har ingått.
Tidaholms Energi AB har leasat utrustning i en kraftvärmeproduktionsanläggning tidigare. Detta avtal löstes
under 2021 så bolaget äger nu hela anläggningen.
Redovisat värde per balansdagen för varje tillgångsslag (tKr)
Specificera:

2021
TUL201
TUL202
TUL203
TUL204
TUL205

Totalt

0

Variabla avgifter som ingår i periodens resultat (tKr)
Specificera:

2021
TUL302
TUL303
TUL304
TUL305
TUL306

Totalt

0

Signatur:__________________
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Redovisningsenhet nr: REF00784

Organisation: Tidaholms Energi AB

DiarieNr: 2022-100821

OrganisationsNr: 556063-9683

Redovisningsenhet:

Tilläggsupplysningar 1-3

Noter till resultaträkning
1. Övriga rörelseintäkter (tkr)
Specificera:

2021

2020

TU711513
TU711523
TU711533
TU711543
Totalt

0

2. Övriga rörelsekostnader (tkr)
Specificera:

2021

0
2020

TU731343
TU731353
TU731363
TU731373
Totalt
3. Övriga externa kostnader (tkr)
Specificera:
Reparation och underhåll
El för drift
Utrangeringskostnad
Övrigt
Totalt

0
2021
TU731383
TU731384
TU731385
TU731386

0
2020

-4 148
-2 088
-380
-6 387
-13 003

-20 301

Signatur:__________________
2022-04-25 11:31

Checksumma: FC-11-74-A0

669
TeamEngine Document E-Sign ID: A853997F-576A-4839-9C60-CEEFE2CF6D6B. Page 19 of 26.

14 / 20

TeamEngine E-Signing

Redovisningsenhet nr: REF00784

Organisation: Tidaholms Energi AB

DiarieNr: 2022-100821

OrganisationsNr: 556063-9683

Redovisningsenhet:

Tilläggsupplysningar 4-7

Noter till resultaträkning
4. Medelantal anställda
Män
Kvinnor
Totalt

2021
TU731413
TU731423
TU731403

5. Löner, andra ersättningar och sociala
kostnader (tkr)
Styrelse och VD
Övriga anställda
Totalt
Sociala kostnader
varav pensionskostnad
varav pensionskostnad för styrelse och VD
Totalt löner och sociala kostnader

2020
7
7

2021
TU731443
TU731453
TU731463
TU731473
TU731483
TU731493
TU731433

6. Resultat från andelar i koncernföretag
och/eller intresseföretag (tkr)
Utdelning
Realisationsresultat vid avyttring av andelar
Nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Övrigt
Totalt

TU751113
TU751123
TU751133
TU751143
TU751153
TU751103

7. Ränteintäkter och liknande intäkter (tkr)
Ränteintäkter från koncernföretag
Övriga ränteintäkter
Övrigt
Totalt

TU751413
TU751423
TU751433
TU771403

7
0
7
2020

-565
-2 811
-3 376
-1 558
-335
-125
-4 934
2021

-252
-3 391
-3 643
-1 096
-406
-54
-4 739
2020

0
0
0
0
0
0
2021

0
0
0
0
0
0
2020

0
0
0
0

0
0
8
8

Signatur:__________________
2022-04-25 11:31

Checksumma: FC-11-74-A0
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Redovisningsenhet nr: REF00784

Organisation: Tidaholms Energi AB

DiarieNr: 2022-100821

OrganisationsNr: 556063-9683

Redovisningsenhet:

Tilläggsupplysningar 8-10

Noter till resultaträkning
8. Räntekostnader och liknande kostnader (tkr)
Räntekostnader till koncernföretag
Övriga räntekostnader
Övrigt
Totalt

TU751513
TU751523
TU751533
TU751103

2021

9. Skatt på årets resultat (tkr)
Aktuell skatt för året
Upplösning av avsättning för skatter
Uppskjuten skatt
Övrigt
Totalt

TU771413
TU771423
TU771433
TU771443
TU771403

2020
0
-4 228
0
-4 228

2021

Noter till balansräkning
10. Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter (tkr)
Upplupna intäkter nätavgifter / fjärrvärmeförsäljning
Övriga interimsposter
Totalt

2020
0
0
0
0
0

2021
TU713263
TU713293
TU713253

0
-634
0
-634

0
0
0
0
0

2020
0
162
162

0
156
156

Signatur:__________________
2022-04-25 11:31

Checksumma: FC-11-74-A0
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Redovisningsenhet nr: REF00784

Organisation: Tidaholms Energi AB

DiarieNr: 2022-100821

OrganisationsNr: 556063-9683

Redovisningsenhet:

Tilläggsupplysningar 11

Noter till balansräkning
11. Förändring av eget kapital
(tkr) (obligatorisk uppgift)

Belopp vid årets ingång
Resultatdisposition enligt
bolagsstämman:
Utdelning
Balanseras i ny räkning
Fondemission
Nyemission
Avskrivn. resp. försäljn. av
uppskriven tillgång
Årets resultat
Medlemsinsatser (ek. för.)
Förlagsinsatser (ek. för.)
Övrigt
Belopp vid periodens utgång

Aktiekapital

2 000

0
0

Uppskrivnings- Andra
fond
fonder

0

0

Inbetalda
insatser
och
emissionsinsatser
(ek. för)
0

Överkursfond

0

Balanserat
resultat

0

36 511

2 688

0

0
2 688
0

-2 688

0

41 199

0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0

0
0

Signatur:__________________
2022-04-25 11:31

Totalt eget
kapital

0
0

0
2 000

Årets
resultat

0
39 199

12 677

12 677

0
12 677

0
53 876

Checksumma: FC-11-74-A0
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Redovisningsenhet nr: REF00784

Organisation: Tidaholms Energi AB

DiarieNr: 2022-100821

OrganisationsNr: 556063-9683

Redovisningsenhet:

Tilläggsupplysningar 12-13

Noter till balansräkning
12. Långfristiga skulder (tkr)
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen
Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen
Totalt
13. Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter (tkr)
Förutbetalda intäkter nätavgifter
Övriga interimsposter
Totalt

2021
TU724163
TU724173
TU724153

2020
0
0
0

2021
TU725194
TU7251963
TU725193

0
2020

2 749
2 749

0
2 974
2 974

Signatur:__________________
2022-04-25 11:31

Checksumma: FC-11-74-A0
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Redovisningsenhet nr: REF00784

Organisation: Tidaholms Energi AB

DiarieNr: 2022-100821

OrganisationsNr: 556063-9683

Redovisningsenhet:

Tilläggsupplysningar 14-16

Noter till resultat- eller balansräkning
14. Övriga upplysningar
Specificera:

2021
TU727013
TU727023
TU727033
TU727043

0
0
0
0
0

Totalt
15. Övriga upplysningar
Specificera:

2021
TU727053
TU727063
TU727073
TU727083

16. Övriga upplysningar
Specificera:

2020

2021
TU7270013
TU7270023
TU7270033
TU7270043

0

0
0
0
0
0

Totalt

Totalt

2020

0
2020

0
0
0
0
0

0

Signatur:__________________
2022-04-25 11:31

Checksumma: FC-11-74-A0
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Redovisningsenhet nr: REF00784

Organisation: Tidaholms Energi AB

DiarieNr: 2022-100821

OrganisationsNr: 556063-9683

Redovisningsenhet:

Underskrifter

Underskrifter (Obligatorisk uppgift)

Underskrifter

Mattias Andersson

Ingela Backman

VD
Mikael Hallin

Styrelsens ordförande
Per Bergström

Vice Ordförande
Michael Brisman

Ledamot
Mikael Snäll

Ledamot
Maria Fredriksson

Ledamot
Katarina Wallgren

Ledamot
Vårt revisionsintyg avseende denna rapport har avgivits den:

Ledamot

ÖhrlingspricewaterhouseCoopers AB
Björn Andersson, aukt revisor

Signatur:__________________
2022-04-25 11:31

Checksumma: FC-11-74-A0
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Signatures for document with ID: A853997F-576A-4839-9C60-CEEFE2CF6D6B.

Linda Göransson
E-mail: linda.goransson@tidaholm.se
Role: HR-ansvarig
Verified by Mobile BankID
2022-06-13 08:36 CEST

Michael Brisman
E-mail: michaelbrisman@hotmail.com
Verified by Mobile BankID
2022-06-13 08:49 CEST

Ingela Backman
E-mail: ingela.backman@skovde.se
Role: Ordförande
Verified by Mobile BankID
2022-06-14 13:09 CEST
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Tidaholms Elnät AB 556004–3332
Sammanträdesprotokoll - Styrelsemöte 4 2022
2022-06-03
Plats och tid:

Stenungsbaden Stenungssund,
klockan 10.00-13.00

Beslutande:

Ingela Backman, styrelseordförande
Mikael Hallin, vice ordförande
Per Bergström, ledamot
Mikael Snäll, ledamot
Michael Brisman, ledamot
Katarina Wallgren, ledamot

Övriga deltagande:

Mattias Andersson, VD
Linda Göransson, TEAB

Frånvarande:

Maria Fredriksson, ledamot

1. Sammanträdets öppnande
Ordförande Ingela Backman hälsar välkommen och förklarar styrelsemötet för öppnat.

2. Fastställande av dagordning
Övriga frågor:
Årsrapport Elnät
Styrelsens beslut:
Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen med tillägg Årsrapport Elnät.

3. Val av justerare
Styrelsens beslut:
Styrelsen beslutar att välja Michael Brisman som justerare.

4. Ekonomisk rapport
VD redogör för resultat för senaste månaden samt ackumulerat resultat för innevarande år.
VD konstaterar att resultatet för april är bättre än budget. Ackumulerat resultat för året är sämre än
budget.
Styrelsens beslut:
Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.
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Tidaholms Elnät AB 556004–3332
Sammanträdesprotokoll - Styrelsemöte 4 2022
2022-06-03

5. VD-rapport
VD informerar om:
·
Personalarbete
·
Elnät
·
Löpande verksamhet

6. Revidering av Elnätspriser
Revidering av elnätspriser rörande produktionsanläggningar.
Styrelsens beslut:
Styrelsen beslutar om revidering enligt bilaga.

7. Långsiktiga mål och strategier
Anmälan av långsiktiga mål och strategier.

8. Övriga frågor
Årsrapport Elnät
Styrelsens beslut:
Styrelsen beslutar att godkänna Årsrapporten.

9. Sammanträdets avslutande
Ordföranden avslutar mötet
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2022 Utfall

Resultat TENAB (tkr)
Intäkter
Engångsintäkter
Inköp av elkraft, varor och mtrl
Övriga rörelsekostnader
Personalkostnader
Resultat före avskrivningar
Avskrivningar ordinarie
Resultat efter avskrivningar
Finansiella intäkter/kostnader
Resultat efter fin int./kostn.
Årets resultat

Andel i förh. till
omsättn

April

2022
Budget

Andel i förh. till Avvikelse mot
omsättn
budget

April

100,0%

3 017

100,0%

850

-1 318
-1 794
0
755
-624
131
-33
98
98

34,1%
46,4%
0,0%
19,5%

-828
-1 714
0
475
-635
-160
-35
-195
-195

27,4%
56,8%
0,0%
15,7%

-490
-80
0
280
11
291
2
293
293

2,5%

-5,3%
6,5%
-6,5%

Andel i förh. till
omsättn

Ack.

tkr

3 867

3,4%

2022 Utfall

19 893
0
-8 293
-7 063
0
4 537
-2 499
2 038
-132
1 906
1 906

2022
Budget

Andel i förh. till Avvikelse mot
omsättn
budget

Ack.

100,0%
-41,7%
-35,5%
0,0%
22,8%
10,2%

9,6%
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19 226
0
-3 961
-7 585
0
7 680
-2 540
5 140
-140
5 000
5 000

tkr

100,0%
-20,6%
-39,5%
0,0%
39,9%
26,7%

26,0%

667
0
-4 332
522
0
-3 143
41
-3 102
8
-3 094

2021
Utfall - Ack
18 646
0
-3 963
-6 822
0
7 861
-2 350
5 511
-137
5 374
5 374

TeamEngine E-Signing

Inmatningstariffer 2022-08-01
Vind/solkraftproduktion < 1500 Kw
Typ av inmatning
Inmatning på Högspänning
Inmatning på Lågspänning
Microproduktion inmatning på
lågspänning under 43,5 KW,63 A

Vattenproduktion < 1500 Kw
Typ av inmatning
Inmatning på Högspänning
Inmatning på Lågspänning
Microproduktion inmatning på
lågspänning under 43,5 KW, 63 A

Mätavgift
9 660
6 670

Nätnyttoersättning
-2,2
-2,4

0

-3,1

Mätavgift

Nätnyttoersättning

9 660
6 670

-3
-3,2

0

-3,4

En elandvändare som har ett säkringsabonnemang om högst 63A och som producerar
el vars inmatning kan ske med en effekt om högst 43,5 Kw ska inte betala någon avgift
för inmatningen. Detta gäller dock bara om elandvändaren under ett kalenderår har
tagit ut mer el från elsystemet än han har matat in på systemet.

Vind/solkraftproduktion > 1500 Kw
Typ av inmatning
Inmatning på Högspänning
Effekt avgift
Nätnytta
Överuttag aktiv effekt

Kraftvärmeproduktion > 1500 Kw
Avgift
Abonnemang inmatning på Högspänning
Effektavgift
Elöverföring
Nätnytta

Mätavgift
kr/år
kr/kW
öre/kWh
kr/kW

Enhet
kr/år
kr/kW
öre/kWh
öre/kWh

9660
90
-1,0
180

Inmatning på 12Kv över
1500 Kw generatoreffekt
0
90
1,3
-4,8

exkl. moms
Mätavgift är den årligakostnaden för mätning, beräkning rapportering av mätvärden
Abonnemang är en avgift som uttrycks i kr/ år debiteras varje månad under året
Effekt är en avgift som uttrycks i kr/KW, månad och grundar sig på den högsta medeleffekten
per timme under månaden. Effektavgift debiteras varje månad under året
Elöverföring är en avgift som uttrycks i öre/KWh och grundar sig på hur många KWh energi
som uppmätts under månaden. Elöverföringsavgift debiteras varje månad under året
Nätnyttoersättning är värdet av den minskning av energiförluster som inmatning av el från
Produktionsanläggningen medför i nätkoncessionsägarens ledningsnät, samt värdet av den reduktion av
nätkoncessionshavarens avgifter för att ha sitt ledningsnät anslutet till annan nätkoncessionshavares
ledningsnät som blir möjlig genom att anläggningen är anslutenledningsnätet
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Redovisningsenhet nr: REL00332

Organisation: Tidaholms Elnät AB

DiarieNr: 2022-100641

OrganisationsNr: 556004-3332

Redovisningsenhet:

2021 Årsrapport Elnät
Tidaholms Elnät AB

Signatur:__________________
2022-05-30 07:08

Checksumma: FA-02-11-CA
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Redovisningsenhet nr: REL00332

Organisation: Tidaholms Elnät AB

DiarieNr: 2022-100641

OrganisationsNr: 556004-3332

Redovisningsenhet:

Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelse (*=obligatoriska uppgifter)
* Koncessionsnummer:
5124BV

* Allmänt om verksamheten:
Tidaholms Elnät AB har uppdraget av Tidaholms kommun att driva eldistribution. År 2021 var bolagets
21:e verksamhetsår.
Bolaget har sitt säte i Tidaholms kommun och ägs till 100% av Tidaholms Energi AB. Koncernen Tidaholms
Energi AB är en viktig drivkraft för att skapa attraktionskraft och utveckla Tidaholmsbygden och
göra den attraktiv och hållbar.
Affärsidén för koncernen Tidaholms Energi är att genom skräddarsydda och prisvärda erbjudanden av
såväl infrastruktur, tjänster och lösningar för el, fjärrvärme och IT-kommunikation och bostäder, bidra till att
göra det attraktivt att bo och verka i Tidaholm.
Vi bygger vår framgång genom närheten till våra kunder och samarbete med andra energiföretag.

* Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret:
Vårt mål med att bibehålla våra elnätspriser har vi lyckats med, elnätspriserna har varit oförändrade under 2021. Arbetet med att
minimera driftstörningar har gett resultat. Vår målsättning var 99,7% leveranssäkerhet, utfallet blev 99,991%, vi kommer att fortsätta
arbetet kring detta för att upprätthålla våra mål om en hög leveranssäkerhet.
Energiomsättningen blev totalt 130,7 GWh och förlustenergin uppgick till 5,8 GWh. Inom vårt nätområde producerades 87 GWh
lokalproducerad el. Under året har vi anslutit ett 20-tal nya kunder, allt i från villor till industrier. Priset för elleveranser i Tidaholm var
oförändrat under 2021. Detta medförde placeringen 38 av 290 i Nils Holgersson undersökningen för 2021. Vår plats från
föregående år var 40. Vi är nära vårt mål mot vårt långsiktiga mål på plats 30 eller bättre. Under året har vi investerat 19 MSEK.
Investeringarna består främst av att vi har ersatt luftledningar med jordkabel. Arbetet med att förbättra vår driftsäkerhet pågår
kontinuerligt.

* Egna aktier:
Inga.

* Flerårsöversikt
Ekonomisk översikt
Nettoomsättning
Rörelsemarginal %
Balansomslutning
Soliditet %

2021

2020

2019

2018

46 387

41 398

42 434

41 231

15

20

28

183 202
37

186 881
34

189 032
30

20
153 141
31

* Resultatdisposition
Förslag till vinstdisposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 1 431 706, disponeras enligt följande:

Signatur:__________________
2022-05-30 07:08

Checksumma: FA-02-11-CA
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Redovisningsenhet nr: REL00332

Organisation: Tidaholms Elnät AB

DiarieNr: 2022-100641

OrganisationsNr: 556004-3332

Redovisningsenhet:

Förvaltningsberättelse
Balanseras i ny räkning 1 431
Summa 1 431

Byte av redovisningsprincip:
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år.
Från och med 1 januari 2018 redovisar Tidaholms Elnät AB i egenskap av nätinnehavare energiskatt på överförd el.
Redovisning av anslutningsavgifter
Intäkter gällande anslutningsavgifter för nybyggnation av vindkraftspark i Anneberg, Velinga och Orreholmen har
periodiserats. Detta får påverkan i bokslutet då intäkten kommer att fördelas över 20 år vilket motsvarar förväntad
livslängd på vindkraftsverken.

Miljöinformation:
Bolaget bedriver ej tillståndspliktig verksamhet enligt miljöskyddslagen.

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen::
I vårt nätområde finns en stor efterfrågan att ansluta produktionsanläggningar i vårt elnät. Arbetet kring detta kommer att fortgå
även i framtiden.
Intresset för att producera sin egen el fortsätter och konvertering av fordon från fossila bränsle till el kommer att påverka oss i
hög grad. Vi ser ljust på framtiden med många spännande utmaningar som ligger framför oss.
Vår vision kommer även i fortsättning att vara en drivkraft för att göra Tidaholmsbygden mer attraktiv. Arbetet med att utveckla vår
infrastruktur fortskrider.

Övriga upplysningar:
Inga

Signatur:__________________
2022-05-30 07:08

Checksumma: FA-02-11-CA
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Redovisningsenhet nr: REL00332

Organisation: Tidaholms Elnät AB

DiarieNr: 2022-100641

OrganisationsNr: 556004-3332

Redovisningsenhet:

Materiella anläggningstillgångar

Tilläggsupplysningar för materiella
anläggningstillgångar (tkr)
(NO110-NO240 är obligatoriska
uppgifter)

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Återförda avskrivningar på
försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Ingående uppskrivningar
Återförda uppskrivningar på
försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar mm
Årets uppskrivningar
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp
Utgående ackumulerade
uppskrivningar/övervärden netto
Ingående nedskrivningar
Återförda nedskrivningar på
försäljningar/utrangeringar
Återförd nedskrivning
Omklassificeringar
Årets nedskrivningar
(anskaffningsvärde)
Utgående ackumulerade
nedskrivningar (ansk.värde)
Redovisat värde

Eldistributionsanläggningar
och mätare

Elproduktionsanläggningar

Byggnader
och mark

Maskiner
Inventarier,
och andra
verktyg och
tekniska
installation
anläggningar

Summa
materiella
anläggningstillgångar

NO110
NO120
NO130
NO140
NO150
NO210
NO220

225 308
0
0
5 233
230 541
-59 057
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

46
0
0
0
46
-46
0

0
0
0
0
0
0
0

3 612
19 014
0
-5 233
17 393
0
0

228 966
19 014
0
0
247 980
-59 103
0

NO230
NO240
NO250

0
-7 116
-66 173

0
0
0

0
0
0

0
0
-46

0
0
0

0
0
0

0
-7 116
-66 219

NO310
NO320

0
0

NO330
NO340
NO360
NO370

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

NO410
NO420

0
0

NO430
NO440
NO450

0
0
0

NO460

0

0

0

0

0

0

0

NO500

164 368

0

0

0

0

17 393

181 761

Signatur:__________________
2022-05-30 07:08

Pågående
nyanläggningar och
förskott
avseende
materiella AT

Checksumma: FA-02-11-CA
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Redovisningsenhet nr: REL00332

Organisation: Tidaholms Elnät AB

DiarieNr: 2022-100641

OrganisationsNr: 556004-3332

Redovisningsenhet:

Eldistributionsanläggningar

Eldistributions- anläggningar
(samtliga uppgifter är obligatoriska)

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Återförda avskrivningar på
försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående ackumulerade
uppskrivningar/övervärden netto
Utgående ackumulerade nedskrivningar
(ansk. värde)
Redovisat värde

Mätare och
Ledningar
styrutrustning inkl.
kabelskåp

Ledningar Nätstationer
högspänning och transformatorer

Mottagningsoch
fördelningsstationer
anslutna i
lokalnät

Summa

NO6001
NO6011
NO6021
NO6031
NO6041
NO6051
NO6061

27 029
0
0
4 263
31 292
-17 188
0

30 533
0
0
673
31 206
-9 785
0

94 892
0
0
297
95 189
-15 900
0

20 580
0
0
0
20 580
-4 959
0

52 274
0
0
0
52 274
-11 224
0

0
0
0
0
0
0
0

225 308
0
0
5 233
230 541
-59 056
0

NO6071
NO6081
NO6091

0
-1 352
-18 540

0
-770
-10 555

0
-2 987
-18 887

0
-514
-5 473

0
-1 493
-12 717

0
0
0

0
-7 116
-66 172

NO6101

0

0

0

0

0

0

0

NO6111

0

0

0

0

0

0

0

NO6121

12 752

20 651

76 302

15 107

39 557

0

164 369

Signatur:__________________
2022-05-30 07:08

Övrigt
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Redovisningsenhet nr: REL00332

Organisation: Tidaholms Elnät AB

DiarieNr: 2022-100641

OrganisationsNr: 556004-3332

Redovisningsenhet:

Elproduktionsanläggningar

Elproduktionsanläggningar
(samtliga uppgifter är
obligatoriska)

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Återförda avskrivningar på
försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående ackumulerade
uppskrivningar/övervärden netto
Utgående ackumulerade
nedskrivningar (ansk. värde)
Redovisat värde

Elprod.
anläggningar,
uteslutande
avsedda för att
täcka
nätförluster

Mobila
reservaggregat,
avsedda för
tillfälligt bruk vid
elavbrott

Summa

NO7001
NO7011
NO7021
NO7031
NO7041
NO7051
NO7061

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

NO7071
NO7081
NO7091

0
0
0

0
0
0

0
0
0

NO7101

0

0

0

NO7111

0

0

0

NO7121

0

0

0

Signatur:__________________
2022-05-30 07:08
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Redovisningsenhet nr: REL00332

Organisation: Tidaholms Elnät AB

DiarieNr: 2022-100641

OrganisationsNr: 556004-3332

Redovisningsenhet:

Not Resultaträkning

Specifikation till Resultaträkningen (samtliga uppgifter är obligatoriska)
Nettoomsättning (tkr)
Transiteringsintäkter
Anslutningsintäkter
Engångsintäkter
Återbetalning till kund av tidigare års nätavgifter
Ersättning till kund för leveransavbrott
Myndighetsavgifter
Nettoomsättning

RR7101
RR7102
RR7103
RR7111
RR7112
RR7113
RR7110

2021

Kostnader för transitering och inköp av kraft (tkr)
Transitering och inköp av kraft
Återbetalning från överliggande nät avseende tidigare års nätavgifter
Ersättning från överliggande nät avseende leveransavbrott
Myndighetsavgifter
Totalt kostnader för transitering och inköp av kraft

RR7321
RR7322
RR7323
RR7324
RR7320

Signatur:__________________
2022-05-30 07:08

2020
43 330
2 672
0
0
0
386
46 388

39 115
1 897
0
0
0
386
41 398

2021
2020
-11 792
-7 686
0
0
0
0
-386
-386
-12 178
-8 072
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Redovisningsenhet nr: REL00332

Organisation: Tidaholms Elnät AB

DiarieNr: 2022-100641

OrganisationsNr: 556004-3332

Redovisningsenhet:

Resultaträkning

Resultaträkning (tkr) (samtliga uppgifter är obligatoriska)
Nettoomsättning
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och
pågående arbete för annans räkning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Totalt kostnader för transitering och inköp av kraft
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala
nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar:
Intäkter från andelar i koncernföretag
Intäkter från andelar i intresseföretag
Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar (med särskild uppgift om intäkter från
koncernföretag)
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och
kortfristiga placeringar
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag
Lämnade koncernbidrag
Förändring av periodiseringsfond
Förändring av överavskrivningar
Övriga bokslutsdispositioner
Summa bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Övriga skatter
Årets resultat

2021

2020

RR7110
RR71120

46 388
0

41 398
0

RR71140
RR71150
RR71160
RR7320
RR73120
RR73130
RR73140
RR73150

0
174
46 562
-12 178
-105
-20 226
0
-7 116

0
6 274
47 672
-8 072
-5 964
-19 962
0
-5 552

RR73160

0

0

2

RR73180
RR73190
RR74000

0
-39 625
6 937

0
-39 550
8 122

6
6

RR75110
RR75120
RR75130

0
0
0

0
0
0

7

RR75140
RR75145

0
0

0
0

8

RR75150
RR75000
RR76000
RR77110
RR77120

-411
-411
6 526
0
0

-435
-435
7 687
0
0

0
0
0
-6 526
0
-6 526
0
0
0
0

0
0
0
-7 687
0
-7 687
0
0
0
0

1

3
5

9

TU7713332
TU7713331
TU771313
TU771323
TU771343
TU771303
RR77135
RR77140
RR77150
RR78000

Signatur:__________________
2022-05-30 07:08
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Redovisningsenhet nr: REL00332

Organisation: Tidaholms Elnät AB

DiarieNr: 2022-100641

OrganisationsNr: 556004-3332

Redovisningsenhet:

Balansräkning Tillgångar

TILLGÅNGAR (tkr)

2021

Tecknat men ej inbetalt kapital
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forskning- och utvecklingsarbeten och
liknande arbeten
Koncessioner, patent, licenser och varumärken
Hyresrätter och liknande rättigheter
Goodwill
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar
Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Eldistributionsanläggningar och mätare
Elproduktionsanläggningar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installation
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella
anläggningstillgångar
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag
Andelar i intresseföretag
Fordringar hos intresseföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Lån till delägare eller närstående
Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Varulager m.m
Råvaror och förnödenheter
Varor under tillverkning
Färdiga varor och handelsvaror
Övriga lagertillgångar
Pågående arbete för annans räkning
Förskott till leverantörer
Summa varulager m.m.
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Fordringar hos intresseföretag
Övriga fordringar
Upparbetad men ej fakturerad intäkt
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Andelar i koncernföretag
Övriga kortfristiga placeringar
Summa kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Kassa och bank
Redovisningsmedel
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

10

2020

BR71100

0

0

BR71211

0

0

BR71212
BR71213
BR71214
BR71215
BR71210

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

NO500ED
NO500EP
NO500
NO5002
NO5001
NO5003

164 368
0
0
0
0
17 393

166 251
0
0
0
0
3 612

BR71220

181 761

169 863

BR71231
BR71232
BR71233
BR71234
BR71235
BR71236
BR71237
BR71230
BR71200

0
0
0
0
0
0
0
0
181 761

0
0
0
0
0
0
0
0
169 863

BR71311
BR71312
BR71313
BR71316
BR71314
BR71315
BR71310

0
0
612
0
0
0
612

0
0
1 087
0
0
0
1 087

BR71321
BR71322
BR71323
BR71324
BR71327
BR71325
BR71320

0
1 492
0
0
0
400
1 892

0
6 380
0
0
0
400
6 780

BR71331
BR71333
BR71330

0
0
0

0
0
0

BR71340
BR71341
BR71342
BR71300
BR71000

0
0
0
2 504
184 265

0
0
0
7 867
177 730

Signatur:__________________
2022-05-30 07:08
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Redovisningsenhet nr: REL00332

Organisation: Tidaholms Elnät AB

DiarieNr: 2022-100641

OrganisationsNr: 556004-3332

Redovisningsenhet:

Balansräkning EK och Skulder

EGET KAPITAL OCH SKULDER (tkr) (samtliga uppgifter är
obligatoriska)
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Ej registrerat aktiekapital
Uppskrivningsfond
Reservfond
Andra fonder
Inbetalda insatser och emissionsinsatser (endast för ek. för.)
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Eget kapital
Obeskattade reserver
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Avsättningar till skatter
Övriga avsättningar
Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Obligationslån
Checkräkningskredit
Skulder till kreditinstitut
Skulder till koncernföretag
Skulder till intresseföretag
Övriga skulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit
Skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder
Pågående arbete för annans räkning
Fakturerad men ej upparbetad intäkt
Leverantörsskulder
Växelskulder
Skulder till koncernföretag
Skulder till intresseföretag
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser:
Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna
skulder och avsättningar, varje slag för sig
Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter, varje
slag för sig
Ansvarsförbindelser
Övriga ansvarsförbindelser
Beräkning av sysselsatt kapital:
SUMMA TILLGÅNGAR
- Justerade skulder
+ Räntebärande skulder
= SYSSELSATT KAPITAL

2021

11

11

12

13

2020

BR72111
BR721111
BR72113
BR72115
BR72114
BR72116
BR72110

5 000
0
0
20
0
0
5 020

5 000
0
0
20
0
0
5 020

BR72112
BR72121
RR78000
BR72120
BR72100
BR72200

0
1 432
0
1 432
6 452
77 391

0
1 432
0
1 432
6 452
70 865

BR72311
BR72312
BR72313
BR72300

0
0
0
0

0
0
0
0

BR72411
BR72410
BR72412
BR72413
BR72414
BR72415
BR72400

0
0
0
40 200
0
0
40 200

0
0
0
41 800
0
0
41 800

BR72510
BR72511
BR72512
BR72521
BR72522
BR72513
BR72514
BR72515
BR72516
BR72517
BR72518
BR72519
BR72500
BR72000

0
0
0
0
0
7 457
0
0
0
0
11 658
41 109
60 224
184 267

0
0
0
0
0
3 997
0
0
0
0
11 376
43 242
58 615
177 732

BR72625

0

0

BR72609

0

0

BR72620
BR72621

0
0

0
0

BR71000
BR75200
BR75300
BR75000

184 265
-116 367
40 200
108 098

177 730
-115 580
41 800
103 950

Signatur:__________________
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Redovisningsenhet nr: REL00332

Organisation: Tidaholms Elnät AB

DiarieNr: 2022-100641

OrganisationsNr: 556004-3332

Redovisningsenhet:

Kassaflödesanalys

Är kassaflödesanalys ej tillämplig för företaget, sätt kryss i
rutan till höger.
Kassaflödesanalys (tkr)
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.

2021

2020

RR76000
KF112
KF1
KF113
KF110

6 526
7 116
13 642
0
13 642

7 687
5 552
13 239
0
13 239

KF121
KF122
KF123
KF120

475
16 063
-9 567
20 613

-425
8 539
-8 237
13 116

Investeringsverksamheten
Lämnade kapitaltillskott
Lämnade koncernbidrag
Förvärv av aktier i dotterföretag
Avyttring av aktier i dotterföretag
Förvärv av rörelse/inkråm
Avyttring av rörelse/inkråm
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Avyttring av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella tillgångar
Avyttring av finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

KF131
KF1311
KF132
KF1321
KF133
KF134
KF135
KF136
KF137
KF138
KF139
KF1391
KF130

0
0
0
0
0
0
0
0
-19 014
0
0
0
-19 014

0
0
0
0
0
0
0
0
-11 516
0
0
0
-11 516

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Erhållna aktieägartillskott
Utbetald utdelning
Erhållna koncernbidrag
Lämnade koncernbidrag
Upptagna lån
Amortering av lån
Förändring av checkräkningskredit
Kassaflöde från finansieringverksamheten

KF141
KF142
KF145
KF146
KF147
KF143
KF144
KF148
KF140

0
0
0
0
0
0
-1 600
0
-1 600

0
0
0
0
0
0
-1 600
0
-1 600

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut

KF150
KF160
KF170
KF180

-1
0
0
-1

0
0
0
0

Specifikation av poster som inte ingår i kassaflödet:
Av- och nedskrivningar av tillgångar
Realisationsresultat vid avyttring av anläggningstillgångar
Avsättningar till pensioner
Övriga avsättningar
Orealiserade valutakursdifferenser
Andra ej likviditetspåverkande poster
Summa poster som inte ingår i kassaflödet

KF210
KF220
KF230
KF240
KF250
KF260
KF200

7 116
0
0
0
0
0
7 116

5 552
0
0
0
0
0
5 552

Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar
av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital:
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Signatur:__________________
2022-05-30 07:08
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Redovisningsenhet nr: REL00332

Organisation: Tidaholms Elnät AB

DiarieNr: 2022-100641

OrganisationsNr: 556004-3332

Redovisningsenhet:

Särskild rapport ekonomiska data

Särskild Rapport - ekonomisk information (samtliga uppgifter
är obligatoriska)
Intäkter (tkr)
Intäkter från abonnemang i inmatningspunkt
Intäkter från abonnemang i gränspunkt
Intäkter från högspänningsabonnemang i uttagspunkt
Intäkter från lågspänningsabonnemang i uttagspunkt
Summa transiteringsintäkter
Kostnader (tkr)
Kostnader för anslutning till överliggande och angränsande nät
Kostnader för abonnemang till överliggande och angränsade nät
Kostnader för inköpt energi för att täcka nätförluster
Kostnader för egenproducerad energi för att täcka nätförluster
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning av
el
Summa transitering och inköp av kraft
Kostnader för drift och beredskap inkl. sociala avgifter
Kostnader för förebyggande underhåll
Kostnader för mätning och rapportering

2021

2020

2019

2017

TN620100
TN620101
TN620200
TN620300
TN620

0
0
11 849
31 436
43 285

0
0
10 672
28 444
39 116

0
0
11 183
28 753
39 936

0
0
10 612
28 991
39 603

0
0
10 857
28 263
39 120

TN630150
TN630100
TN630450
TN630451
TN630500

0
-6 271
-4 769
0
-752

0
-5 713
-1 639
0
-334

0
-6 207
-2 396
0
-419

0
-6 804
-1 985
0
-304

0
-6 735
-1 527
0
-410

TN630
TN6302001
TN6302501
TN6303002

-11 792
-1 500
-4 608
-750

-7 686
-1 500
-3 773
-750

-9 022
-1 500
-1 553
-700

-9 093
-1 500
-3 462
-700

-8 672
-1 500
-2 260
-700

Signatur:__________________
2022-05-30 07:08
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Redovisningsenhet nr: REL00332

Organisation: Tidaholms Elnät AB

DiarieNr: 2022-100641

OrganisationsNr: 556004-3332

Redovisningsenhet:

Särskild rapport

Särskild Rapport - nätkoncession för område inklusive
ingående linjekoncessioner (samtliga uppgifter är obligatoriska)
Anläggningar
Ledningslängd lågspänning - oisolerad luftledning (km)
Ledningslängd lågspänning - isolerad luftledning (km)
Ledningslängd lågspänning - jordkabel (km)
1.2
Ledningslängd högspänning - oisolerad luftledning (km)
Ledningslängd högspänning - isolerad luftledning (km)
Ledningslängd högspänning - jordkabel (km)
Total ledningslängd luftledning och jordkabel (beräkning)
1.3
Nätstationer inom området (antal)
Totalt installerad transformatoreffekt i nätstationerna (MVA)
Meter ledning per nätstation (beräkning)
Nätabonnemang
1.4
Totalt antal abonnemang för inmatning från produktionsanläggning
(antal)
1.5
Varav abonnemang för småskalig produktion lågspänning (antal)
Varav abonnemang för småskalig produktion högspänning (antal)
1.6
Abonnemang i gränspunkt (antal)
1.7
Högspänningsabonnemang i uttagspunkt (antal)
1.8
Lågspänningsabonnemang i uttagspunkt (antal)
Totalt antal abonnemang i uttagspunkt
Total ledningslängd (meter) per abonnemang (beräkning)
Överföring
1.10
Nätets sammanlagda abonnerade effekt (MW) - överliggande och
angränsande nät
1.11
Sammanlagd maximal inmatad effekt (MW) till redovisningsenheten
1.13
Totalsumma inmatad energi till redovisningsenheten (MWh)
Varav inmatad energi från elproduktionsanläggningar anslutna till
redovisningsenheten (MWh)
1.12
Varav inmatad energi från småskaliga elproduktionsanläggningar till
redovisningsenheten (MWh)
Varav inmatad energi från mikroproduktionsanläggningar till
redovisningsenheten (MWh)
1.14
Utmatad energi till slutkund - lågspänning (MWh)
Utmatad energi till slutkund - högspänning (MWh)
Utmatad energi i gränspunkt (MWh)
1.15
Årets nätförlust (MWh)
1.15.1 Under året producerad energi för att täcka nätförluster (MWh)
Förbrukning per lågspänningsabonnent (kWh) (beräkning)
4
Nyckeltal
4.1
Antal abonnenter med avbrott 12 - 24 timmar
4.2
Antal abonnenter med avbrott längre än 24 timmar
4.3
Antal ersatta abonnenter med avbrott 12 - 24 timmar
4.4
Antal ersatta abonnenter med avbrott längre än 24 timmar
4.5
Medellastfaktor
4.6
Utnyttjningsgrad
1.1

2021

TN610103
TN610104
TN610102
TN610203
TN610204
TN610202

2020

2019

2017

0
14
539
39
16
348
956
319
78
2 997

0
14
535
43
16
305
913
323
78
2 827

0
16
531
61
20
266
894
328
77
2 726

0
17
545
62
24
262
910
316
77
2 880

0
17
524
65
22
230
858
333
83
2 577

TN610400

118

93

67

10

9

TN610502
TN610501
TN610600
TN610700
TN610800

109
4
2
13
6 850
6 863
139

86
4
2
12
6 830
6 842
133

62
3
2
10
6 836
6 846
131

5
5
2
5
6 760
6 765
135

5
4
2
5
6 719
6 724
128

TN611001

29.00

29.00

29.00

29.00

29.00

32.83
151 331
87 206

27.05
130 118
67 758

28.92
128 007
52 302

29.00
131 485
6 371

26.00
130 435
9 078

TN611200

6 018

7 332

6 354

6 963

7 184

TN611300

697

397

210

141

75

TN611303
TN611304
TN611305
TN611403
TN611402

96 198
34 660
13 894
6 579
0
14 044

87 903
32 269
4 579
5 367
0
12 870

90 231
32 027
539
5 210
0
13 199

93 148
33 533
0
4 804
0
13 779

91 813
33 939
0
4 683
0
13 665

TN641401
TN641402
TN641411
TN641412
TN641413
TN641414

0
0
0
0
0.6040
0.3705

0
0
0
0
0.6150
0.3200

9
0
0
0
0.6400

1
0
0
0
0.8190

0
0
0
0
0.8200

TN610301
TN610302

TN611100
TN6113010
TN611201

Signatur:__________________
2022-05-30 07:08
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Redovisningsenhet nr: REL00332

Organisation: Tidaholms Elnät AB

DiarieNr: 2022-100641

OrganisationsNr: 556004-3332

Redovisningsenhet:

Redovisnings- och värderings- principer

Tilläggsupplysningar (*=obligatoriska uppgifter)
* Redovisnings- och värderingsprinciper:
Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Periodisering av utgifter och inkomster har skett enligt god
redovisningssed. Prissättning internt sker enligt självkostnadsprincipen.
Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen i enlighet med det nya huvudregelverket K3.
* Avskrivningsprinciper:
I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan vilka beräknas på ursprungliga anskaffningsvärden och
baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd enligt följande:
Eldistributionsanläggningar: 40 år
Eldistributionsanläggningar - elektronik: 15 år
Kommunikationsanläggningar - elmätare: 10 år
Inventarier: 5 år
Inga byggnader finns i bolaget.
* Beskrivning av de principer som använts för att till nätverksamheten fördela intäkter och kostnader samt tillgångar och skulder mm.:
I Tidaholms Elnät AB ingår endast elnätets intäkter, kostnader, tillgångar och skulder.
* Beskrivning av de principer som använts för intern prissättning av varor och tjänster som berör nätverksamheten, mellan såväl
koncernbolag som rörelsegrenar:
Intern prissättning sker enligt självkostnadsprincipen.
* Beskrivning av de metoder som använts för gränsdragning mellan underhållskostnader och investeringar:
Investeringar har en antagen livslängd på mer än tre år. Underhållskostnader har begränsad livslängd och stort slitage.
Särskilda händelser angående leveranssäkerhet (se Föreskriften under Särskild rapport):
inga.
Övriga upplysningar:
Bolaget har inga anställda. Personalresurs köps från moderbolaget Tidaholms Energi AB.

Signatur:__________________
2022-05-30 07:08
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Redovisningsenhet nr: REL00332

Organisation: Tidaholms Elnät AB

DiarieNr: 2022-100641

OrganisationsNr: 556004-3332

Redovisningsenhet:

Not - Leasing

Leasing
Beskrivning av väsentliga leasingavtal av materiella anläggningstillgångar som leasingtagaren har ingått.

Redovisat värde per balansdagen för varje tillgångsslag (tKr)
Specificera:

2021
TUL201
TUL202
TUL203
TUL204
TUL205

0
0
0
0
0
0

Totalt
Variabla avgifter som ingår i periodens resultat (tKr)
Specificera:

2021
TUL302
TUL303
TUL304
TUL305
TUL306

Totalt

Signatur:__________________
2022-05-30 07:08

0
0
0
0
0
0
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Redovisningsenhet nr: REL00332

Organisation: Tidaholms Elnät AB

DiarieNr: 2022-100641

OrganisationsNr: 556004-3332

Redovisningsenhet:

Tilläggsupplysningar 1-3

Noter till resultaträkning
1. Övriga rörelseintäkter (tkr)
Specificera:
Underhållsavtal Vattenfall
Fackavgift Vattenfall
Övrigt

2021
TU711513
TU711523
TU711533
TU711543

2020
95
79
45

Totalt

219

2. Övriga rörelsekostnader (tkr)
Specificera:

2021

6 274
2020

TU731343
TU731353
TU731363
TU731373
Totalt
3. Övriga externa kostnader (tkr)
Specificera:
Reparation o underhåll nät
OH kostnad moderbolag
Köpta tjänster moderbolag
Övrigt
Totalt

0
2021
TU731383
TU731384
TU731385
TU731386

0
2020

-4 608
-6 162
-6 451
-3 005
-20 226

-19 962

Signatur:__________________
2022-05-30 07:08
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Redovisningsenhet nr: REL00332

Organisation: Tidaholms Elnät AB

DiarieNr: 2022-100641

OrganisationsNr: 556004-3332

Redovisningsenhet:

Tilläggsupplysningar 4-7

Noter till resultaträkning
4. Medelantal anställda
Män
Kvinnor
Totalt

2021
TU731413
TU731423
TU731403

5. Löner, andra ersättningar och sociala
kostnader (tkr)
Styrelse och VD
Övriga anställda
Totalt
Sociala kostnader
varav pensionskostnad
varav pensionskostnad för styrelse och VD
Totalt löner och sociala kostnader

2020
0
0
0

2021
TU731443
TU731453
TU731463
TU731473
TU731483
TU731493
TU731433

6. Resultat från andelar i koncernföretag
och/eller intresseföretag (tkr)
Utdelning
Realisationsresultat vid avyttring av andelar
Nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Övrigt
Totalt

TU751113
TU751123
TU751133
TU751143
TU751153
TU751103

7. Ränteintäkter och liknande intäkter (tkr)
Ränteintäkter från koncernföretag
Övriga ränteintäkter
Övrigt
Totalt

TU751413
TU751423
TU751433
TU771403

0
0
0
2020

0
0
0
0
0
0
0
2021

0
0
0
0
0
0
0
2020

0
0
0
0
0
0
2021

0
0
0
0
0
0
2020

0
0
0
0

0
0
0
0

Signatur:__________________
2022-05-30 07:08
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Redovisningsenhet nr: REL00332

Organisation: Tidaholms Elnät AB

DiarieNr: 2022-100641

OrganisationsNr: 556004-3332

Redovisningsenhet:

Tilläggsupplysningar 8-10

Noter till resultaträkning
8. Räntekostnader och liknande kostnader (tkr)
Räntekostnader till koncernföretag
Övriga räntekostnader
Övrigt
Totalt

TU751513
TU751523
TU751533
TU751103

2021

9. Skatt på årets resultat (tkr)
Aktuell skatt för året
Upplösning av avsättning för skatter
Uppskjuten skatt
Övrigt
Totalt

TU771413
TU771423
TU771433
TU771443
TU771403

2020
-411
0
0
-411

2021

Noter till balansräkning
10. Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter (tkr)
Upplupna intäkter nätavgifter / fjärrvärmeförsäljning
Övriga interimsposter
Totalt

2020
0
0
0
0
0

2021
TU713263
TU713293
TU713253

-429
-6
0
-435

0
0
0
0
0

2020
0
400
400

0
400
400

Signatur:__________________
2022-05-30 07:08

Checksumma: FA-02-11-CA
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Redovisningsenhet nr: REL00332

Organisation: Tidaholms Elnät AB

DiarieNr: 2022-100641

OrganisationsNr: 556004-3332

Redovisningsenhet:

Tilläggsupplysningar 11

Noter till balansräkning
11. Förändring av eget kapital
(tkr) (obligatorisk uppgift)

Belopp vid årets ingång
Resultatdisposition enligt
bolagsstämman:
Utdelning
Balanseras i ny räkning
Fondemission
Nyemission
Avskrivn. resp. försäljn. av
uppskriven tillgång
Årets resultat
Medlemsinsatser (ek. för.)
Förlagsinsatser (ek. för.)
Övrigt
Belopp vid periodens utgång

Aktiekapital

5 000

0
0

Uppskrivnings- Andra
fond
fonder

0

0

Inbetalda
insatser
och
emissionsinsatser
(ek. för)
20

Överkursfond

0

Balanserat
resultat

1 432

0

0

0
0
0

0

0

6 452

0

0

0
0

0
0

0
20

0
0
0
0

0
0

Signatur:__________________
2022-05-30 07:08

Totalt eget
kapital

0

0

0
5 000

Årets
resultat

0
1 432

0

0

0
0

0
6 452
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Redovisningsenhet nr: REL00332

Organisation: Tidaholms Elnät AB

DiarieNr: 2022-100641

OrganisationsNr: 556004-3332

Redovisningsenhet:

Tilläggsupplysningar 12-13

Noter till balansräkning
12. Långfristiga skulder (tkr)
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen
Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen
Totalt
13. Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter (tkr)
Förutbetalda intäkter nätavgifter
Övriga interimsposter
Totalt

2021
TU724163
TU724173
TU724153

2020
8 000
32 200
40 200

2021
TU725194
TU7251963
TU725193

8 000
33 800
41 800
2020

0
41 109
41 109

0
43 242
43 242

Signatur:__________________
2022-05-30 07:08

Checksumma: FA-02-11-CA

701
TeamEngine Document E-Sign ID: D114307D-DD15-43B7-AEA3-1CE1A3C6C778. Page 25 of 28.

20 / 22

TeamEngine E-Signing

Redovisningsenhet nr: REL00332

Organisation: Tidaholms Elnät AB

DiarieNr: 2022-100641

OrganisationsNr: 556004-3332

Redovisningsenhet:

Tilläggsupplysningar 14-16

Noter till resultat- eller balansräkning
14. Övriga upplysningar
Specificera:

2021
TU727013
TU727023
TU727033
TU727043

0
0
0
0
0

Totalt
15. Övriga upplysningar
Specificera:

2021
TU727053
TU727063
TU727073
TU727083

16. Övriga upplysningar
Specificera:

2020

2021
TU7270013
TU7270023
TU7270033
TU7270043

0

0
0
0
0
0

Totalt

Totalt

2020

0
2020

0
0
0
0
0

0

Signatur:__________________
2022-05-30 07:08
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Redovisningsenhet nr: REL00332

Organisation: Tidaholms Elnät AB

DiarieNr: 2022-100641

OrganisationsNr: 556004-3332

Redovisningsenhet:

Underskrifter

Revisorshänvisning (Obligatorisk uppgift)
Vår rapport beträffande denna årsrapport har avgivits den;

ÖhrlingspricewaterhouseCoopers AB
Björn Andersson, aukt revisor
Underskrifter Styrelse (Obligatorisk uppgift)
Mattias Andersson

Underskrifter Styrelse (Obligatorisk uppgift)
Ingela Backman

VD
Mikael Hallin

Ordförande
Michael Brisman

Vice ordförande
Per Bergström

Ledamot
Mikael Snäll

Ledamot
Maria Fredriksson

Ledamot
Katarina Wallgren

Ledamot

Ledamot

Signatur:__________________
2022-05-30 07:08
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Signatures for document with ID: D114307D-DD15-43B7-AEA3-1CE1A3C6C778.

Michael Brisman
E-mail: michaelbrisman@hotmail.com
Verified by Mobile BankID
2022-06-13 08:43 CEST

Linda Göransson
E-mail: linda.goransson@tidaholm.se
Role: HR-ansvarig
Verified by Mobile BankID
2022-06-13 08:55 CEST

Ingela Backman
E-mail: ingela.backman@skovde.se
Role: Ordförande
Verified by Mobile BankID
2022-06-14 13:08 CEST
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Tidaholms Bostad AB 556041–4582
Sammanträdesprotokoll - Styrelsemöte 5 2022
2022-06-03
Plats och tid:

Stenungsbaden Stenungssund,
klockan 10.00-13.00

Beslutande:

Ingela Backman, styrelseordförande
Mikael Hallin, vice ordförande
Per Bergström, ledamot
Mikael Snäll, ledamot
Michael Brisman, ledamot
Katarina Wallgren, ledamot

Övriga deltagande:

Mattias Andersson, VD
Linda Göransson, TEAB

Frånvarande:

Maria Fredriksson, ledamot

1. Sammanträdets öppnande
Ordförande Ingela Backman hälsar välkommen och förklarar styrelsemötet för öppnat

2. Fastställande av dagordning
Styrelsens beslut:
Styrelsen beslutar att godkänna utsänd dagordning.

3. Val av justerare
Styrelsens beslut:
Styrelsen beslutar att välja Michael Brisman till justerare.

4. Ekonomisk rapport
VD redogör för resultat för senaste månaden samt ackumulerat resultat för innevarande år.
VD konstaterar att resultatet för april är bättre än budget. Ackumulerat resultat för året är bättre än
budget.
Styrelsens beslut:
Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.
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Tidaholms Bostad AB 556041–4582
Sammanträdesprotokoll - Styrelsemöte 5 2022
2022-06-03

5. VD-rapport
VD informerar om:
·
Personalarbete
·
Fastigheter
·
Löpande verksamhet

6. Ventilation Manhem
VD presenterar verksamhetens utredning gällande byte av ventilationsaggregat. Bytet kräver utökad
investeringsram för 2022.
Styrelsens beslut:
Styrelsen beslutar att utöka investeringsramen för 2022 med ytterligare 500 tkr för att genomföra
projektet. Tidigare är avsatt 1 MSEK för löpande re-investering samt 0,5 MSEK för
energibesparingsåtgärder. Ny investeringssumma 2 MSEK för ventilationsbyte Manhem.

7. Renovering Kv. Björnen
VD presenterar verksamhetens förslag om projektering och upphandling inför en renovering av Kv.
Björnen (ej genomförande).
Styrelsens beslut:
Styrelsen beslutar att avsätta 750 tkr i investeringsmedel till projektering och upphandling av
renoveringen av Kv. Björnen.

8. Kommunal borgensavgift
VD presenterar förslag till beslut för borgensavgift som kommer för beslut till kommunstyrelsen den
15 juni och kommunfullmäktige den 27 juni.
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Tidaholms Bostad AB 556041–4582
Sammanträdesprotokoll - Styrelsemöte 5 2022
2022-06-03

9. Långsiktiga mål och strategier
Anmälan om av styrelsen beslutade långsiktiga mål
Styrelsen har beslutat om följande långsiktiga mål
- 99,99% drift/leveranssäkerhet
- Hållbar infrastruktur
- Hållbara fastigheter (genom att bla. utöka beståndet till 360 lägenheter till år 2030)
- Fossilfritt företag
- Högsta kundnöjdhet
- Ekonomisk soliditet 35%
- Omsättning 300 MSEK
- Personal - Tidaholms bästa arbetsplats

10. Övriga frågor
11. Sammanträdets avslutande
Ordföranden avslutar mötet
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Resultat TBAB (tkr)
Intäkter
Fastighetskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Resultat före avskrivningar
Avskrivningar av materiella anlägg.tillgångar
Resultat efter avskrivningar
Räntekostnader o borgensavg.
Resultat efter finansnetto

2022 Utfall
April

2 188
-800
-289
-354
745
-445
300
-93
207

Andel i
förhållande till
omsättn

100%
37%
-165%
16%
-258%
14%
-4%
9%

2022
Budget
April

2 128
-896
-274
-298
660
-448
212
-89
123

Andel i förhållande till
Avvikelse mot
omsättn
budget

tkr

100%
42%
13%
14%
31%
10%
-4%
6%

60
96
-15
-56
85
3
88
-4
84

2022 Utfall
Ack

8 771
-3 728
-1 109
-1 360
2 574
-1 772
802
-304
498

Andel i förhållande till
omsättn

2022
Budget
Ack

%
-42,5%
-12,6%
-15,5%
29,3%
9,1%
5,7%
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8 512
-3 897
-1 096
-1 388
2 131
-1 792
339
-356
-17

Andel i
förhållande till Avvikelse mot
omsättn
budget

tkr

100,0%
-45,8%
-12,9%
-16,3%
25,0%
4,0%
-0,2%

259
169
-13
28
443
20
463
52
515

2021
Utfall - Ack
8 523
-4 529
-1 205
-1 319
1 470
-2 160
-690
-271
-962

2021
Utfall
April

2 157
-988
-347
-352
470
-962
-492
-59
-551
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Michael Brisman
E-mail: michaelbrisman@hotmail.com
Role: Styrelseledamot
Verified by Mobile BankID
2022-06-13 08:38 CEST

Linda Göransson
E-mail: linda.goransson@tidaholm.se
Role: HR-ansvarig
Verified by Mobile BankID
2022-06-13 08:56 CEST

Ingela Backman
E-mail: ingela.backman@skovde.se
Role: Ordförande
Verified by Mobile BankID
2022-06-14 13:07 CEST
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