
tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Kallelse Kommunfullmäktige 

2022-09-26 Kl. 18:00 
Plats: Stora salen, Stadsbiblioteket 

Justerare: Ambjörn Lennartsson (M) eller Ida Davidsson (-), Georgos Moschos (S) eller Monica 
Staadig (S) 

Kallade 
Ledamöter 
Peter Friberg (M), Anna-Karin Skatt (S), Marika Lund (SD), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson 
(S), Ambjörn Lennartsson (M), Runo Johansson (L), Ulf Persson (C), Tony Pettersson (S), Hajrudin 
Abdihodzic (V), Lennart Nilsson (SD), Anna Zöögling (S), Ida Davidsson (-), Cathrine Karlsson (S), 
Zelal-Sara Yesildeniz (-) förste vice ordförande, Fredrik Kvist (M), Othmar Fiala (S), Per 
Nordström (SD), Karin Olofsson (MP), Ingemar Johansson (L), Gunilla Djurberg (S), Anneli 
Sandstedt (C), Georgos Moschos (S), Johan Liljegrahn (M), Monica Staadig (S), Pia Logård (SD), 
Per-Erik Thurén (S), Lisbeth Ider (V), Ulf Alteg (M), Christoffer Axelsson (S), Torgny Hedlund 
(KD), Håkan Joelsson (S), Kristina Spetz-Larsson (S), Henrik Granqvist (M), Birgitta Andersson 
(L), Petri Niska (SD), Mikael Hallin (C), Fahad Almedane (S), Ulla Brissman (S) 

Tjänstgörande ersättare 
Claes Andersson (KD) ersätter Krister Rohman (KD), Ingvar Jansson (S) ersätter Erik Ezelius (S) 

Ersättare 
Jenny Svensson (L), Mathias Lundgren (L), Roger Lundvold (KD), Per-Inge Karlsson (C), Josette 
Rask (C), Camilla Graaf (-), Richard Mellgren (M), Per-Erik Vrang (M), Jean Ahoniemi (M), Aili 
Räisänen (SD), Anna Sheridan (SD), Christopher Vipond (MP), Anna Wiik (MP), Malin Andersson 
(S), Kent Persson (S), Emma Graaf (S), Lisa Öhgren (S), Jesper Carlman (S), Ulrika Storm (S), Dick 
Broberg (S), Pia Blomqvist (S), Henrik Vang (V), Anna Ider (V)   

1



 
 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Ärenden 
1 Godkännande av dagordning 2022/10 

2 Handlingar att anmäla 2022/12 

3 Beslut om förstudie för investeringsprojekt långsiktig 
lokalplanering för särskilt boende 

2022/228 

4 Beslut om antagande av handlingsprogram enligt lagen om skydd 
mot olyckor i Falköping, Götene, Skara och Tidaholms 
kommuner 

2021/403 

5 Mötets avslutande 2022/10 

 

2



   Sid 1 (6) 

 

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

DOM 
2022-08-25 
meddelad i 
Vänersborg 

Mål nr P 5185-21 
 
  

  
 

 
 
 

Dok.Id 550084 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 1070 
462 28 Vänersborg 

Hamngatan 6 0521-27 02 00   måndag – fredag 
08:00–16:00 E-post: mmd.vanersborg@dom.se 

www.domstol.se/vanersborgs-tingsratt/ 

 

KLAGANDE 
 

 
522 94 Tidaholm 
  
MOTPART 
Tidaholms kommun 
522 83 Tidaholm 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Tidaholms kommuns beslut den 29 november 2021 i ärende nr 2021/285, se  
bilaga 1 
 
SAKEN 
Ändring av områdesbestämmelser för Hellidsberget i Tidaholms kommun 
 
_____________ 
 
DOMSLUT 

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 

_____________ 
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P 5185-21 

Mark- och miljödomstolen  
 
 
BAKGRUND 

Kommunfullmäktige i Tidaholms kommun antog den 28 maj 1990 områdesbestäm-

melser för del av Hellidsberget. Bestämmelserna medför begränsning av storleken 

på fritidshus samt innebär bygglovsplikt för alla tillbyggnader och lantbrukets  

ekonomibyggnader. Syftet med bestämmelserna är att motverka permanentbosätt-

ning i fritidshus samt att skydda den befintliga natur- och bebyggelsemiljön.  

 

Kommunfullmäktige i Tidaholms kommun beslutade den 29 november 2021 att 

anta reviderade områdesbestämmelser för Hellidsberget. I antagandehandlingen 

anges bland annat följande. 

År 1990 upprättades områdesbestämmelser för Hellidsberget i syfte att mot-
verka permanentbosättning i fritidshus samt för att skydda den befintliga na-
tur- och bebyggelsemiljön. Genom åren har dock många av husen konverte-
rats till permanentbostäder. Endast fem av husen bedöms idag fortfarande 
nyttjas som rena fritidshus. Om- och utbyggnationer har även gjorts på mer-
parten av bostadshusen, som strider mot områdesbestämmelsernas intentioner 
om max 75 kvm bruttoarea. Områdesbestämmelserna anses därmed ha från-
gått sitt syfte, och en revidering i linje med nya utpekade mål görs för att kon-
trollera men inte motverka bostadsbebyggelse.  
 
Områdesbestämmelserna föreslås delas in i två områden: 
Område 1 - tätortsnära grönområde 
Område med skarpare krav för att skydda den tätortsnära naturen samt gynna 
en utveckling av friluftsliv och turism som är beroende av och förknippad 
med naturområdet på Hellidsberget. Här tillåts inga nybyggnationer av bo-
stadshus. Byggnader kopplade till friluftsliv och turism eller på annat sätt mot 
allmännyttans behov kan prövas i bygglov. Där vägs de allmännyttiga vins-
terna med uppförandet av eventuell byggnad in, vilket ska väga tyngre än en-
skilda behov. Fastigheten  ingår inte. 
 
Område 2 - utökad bygglovsplikt 
Ett område innefattande större delen av Hellidsberget, där utökad bygglovs-
plikt gäller. Den utökade bygglovsplikten gäller samtliga utvändiga om-, till- 
och nybyggnationer inom gränsen för område 2 av områdesbestämmelserna. 
Område 2 innefattar även fastigheten . 
 
I samband med att denna revidering av områdesbestämmelser införs, upphävs 
nu gällande bestämmelser om byggandets omfattning för området. Ett upphä-
vande innebär att byggrätterna för en stor del av fastigheterna ökar. För att  
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säkerställa att en utbyggnad sker på ett tillförlitligt sätt införs utökad lovplikt 
för området. Detta regleras med den administrativa bestämmelsen a1- - Bygg-
lov krävs för samtliga om-, till- och nybyggnationer. Utöver de generella  
bestämmelserna för bygglov enligt PBL 9 kap. 2-3§§ utökas lovplikten enligt 
PBL 9 kap. 8 § samt 6 §. Detta innebär att även bygglovsbefriade åtgärder, så 
som exempelvis bygglovsbefriade komplementbyggnader (attefallshus, frig-
gebod), tillbyggnader om högst 15 kvm, fasadändringar och ekonomibyggna-
der för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring alltid kräver ansökan 
om bygglov. 

 
 
YRKANDEN M.M. 

 har överklagat kommunens beslut och yrkat att 

den norra delen av berört område ska kvarstå med tidigare gränser samt att området 

ska klassas som tätortsnära naturområde i stället för område med utökad bygglovs-

plikt.  har anfört bland annat följande som grund för sitt yrkande. 

 

Det norra området är ett område med stora naturvärden som han och övriga fastig-

hetsägare i nära anslutning till området vill se ska fortsatt vara till glädje och rekre-

ation för allmänheten. Det finns också fornminne i form av hålväg som bör bevaras. 

2015 tog kommunen beslut om att inte tillskapa tomter i det aktuella området och 

det noterades särskilt att "det i området finns värdefull natur som beskrivs i löv-

skogsinventeringen och att målsättningen är att dessa områden ska arbetas in i  

naturvårdsprogrammet." Nu väljer man att bortse från tidigare beslut, vilket är yt-

terst märkligt. Det han motsätter sig i detta är att man tar beslutet att inte klassa om-

rådet som tätortsnära grönområde och i stället klassar det som område med utökad  

bygglovsplikt innan man gjort noggranna kartläggningar av, som man anger i sin 

kommentar, djur- och naturliv, utredning av påverkan på landskapet och det all-

männa intresset av området. 

 

Härutöver berörs närmiljön för fastigheterna . Det 

handlar i detta fall inte om någon verksamhet, utan snarare en framtida eventuell  

bebyggelse. Det skulle medföra ett direkt förfulande av området och dessutom en 

insyn till befintliga fastigheter, eftersom höjdskillnaden innebär att eventuell bebyg-

gelse kommer att ligga högre än de befintliga fastigheterna. Sammantaget kan det få 
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en negativ ekonomisk konsekvens på värdet av befintliga fastigheter. Det bör göras 

en utökad utredning enligt ovan samt en genomgående kostnadskonsekvens för att 

överhuvudtaget överväga att bebygga området innan man tar det beslut man gjort.  

 

Tidaholms kommun har vidhållit sitt beslut och därvid anfört i huvudsak följande. 

 

Som tidigare angetts under planprocessen är intentionerna med revideringen av om-

rådesbestämmelserna att dessa ska bli tydligare samt skapa ett starkare skydd för det 

tätortsnära grönområdet på Hellidsberget, i linje med Tidaholms kommuns över-

siktsplan 2030. De delar av Hellidsberget som nyttjas frekvent av allmänheten, med 

bland annat motionsspår, skidspår och strövområden, ges bestämmelse om Tätorts-

nära grönområde. De delar där kommunen i revideringen tillåter bebyggelse (även 

ny tillkommande bebyggelse), men där kommunen vill kunna styra utbyggnaden 

skarpare i bygglovsprocessen, ges bestämmelsen om utökad bygglovsplikt. Ett  

viktigt steg i tydliggörandet har varit att granska och revidera gränserna för områ-

desbestämmelserna, så att dessa appliceras för ytor som faktiskt bör styras med stöd 

av plan- och bygglagen. Detta till skillnad får de tidigare områdesbestämmelser från 

1990, där gränsen schematiskt drogs i bergets sluttning utan noga hänsyn till fastig-

hetsgränser eller befintlig bebyggelse. 

 

För fastigheten  innebär revideringen av områdesbestämmelserna ingen 

ändring från föregående, då fastigheten alltid varit s.k. ”undantagen”. Ett antal fas-

tigheter inom området var redan när bestämmelserna upprättades 1990 permanenta 

bostäder och undantogs därmed helt från bestämmelserna. Kommunens mark i  

direkt anslutning till berörd fastighet omfattades däremot av de tidigare områdesbe-

stämmelserna, men har i det nya förslaget reviderats för att inte ingå. Detta då be-

dömningen görs att det inte bör ingå i mark som klassas som ”tätortsnära grönom-

råde” enligt tidigare definition. Kommunen vidhåller bedömningen och den gräns-

dragning som gjorts. 
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DOMSKÄL 

 
Allmänt om områdesbestämmelser 

Enligt 1 kap. 2 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, är det en kommunal angelä-

genhet att planlägga användningen av mark och vatten. Det är alltså kommunen 

själv som, inom vida ramar, avgör hur marken ska användas inom den egna kom-

munens gränser. 

 

Kommunen får enligt 4 kap. 41 § PBL anta områdesbestämmelser för att i vissa av-  

seende reglera begränsade områden av kommunen som inte omfattas av en detalj-

plan. Vid prövningen ska enligt 2 kap. 1 § PBL hänsyn tas till både allmänna och 

enskilda intressen. 

 

I 4 kap. 42 § PBL anges vad kommunen får reglera med områdesbestämmelser och 

det är bland annat grunddragen för användningen av mark- och vattenområden för 

bebyggelse, fritidsanläggningar, kommunikationsleder och andra jämförliga ända-

mål, om det behövs för att säkerställa syftet med översiktsplanen eller för att tillgo-

dose ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken. 

 

Prövningsram 

Vid prövningen av ett kommunalt beslut att anta, ändra eller upphäva områdesbe-

stämmelser ska enligt 13 kap. 17 § PBL den instans som prövar överklagandet en-

dast pröva om det överklagade beslutet strider mot någon rättsregel på det sätt som   

klaganden har angett eller som annars framgår av omständigheterna. Om den in-

stans som överprövar områdesbestämmelserna anser att beslutet strider mot en rätts-

regel, ska beslutet upphävas i sin helhet. Annars ska beslutet fastställas i sin helhet. 

Om kommunen medgett det, får dock beslutet upphävas i en viss del eller ändras på 

annat sätt. Mark- och miljödomstolen kan således inte på eget initiativ eller på upp-

maning av klagandena ändra de antagna områdesbestämmelserna. 

 

Prövning i sak 

Områdesbestämmelser utgör inte en detaljreglering av användningen av mark och 

vatten. Ifrågavarande ändring av områdesbestämmelserna medför därför inte att det 
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tillskapas byggrätter eller avstyckas tomter i det område som  

överklagande avser. Ändringen kan därför inte i sig anses innebära en betydande 

olägenhet för närliggande fastigheter.  enskilda intresse av att änd-

ringen inte genomförs är således av begränsad betydelse. Den beslutade ändringen 

får anses ingå i kommunens handlingsutrymme. 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis konstaterar mark- och miljödomstolen att kommunen har hand-

lagt områdesbestämmelserna på ett formellt korrekt sätt och gjort en rimlig avväg-

ning mellan allmänna och enskilda intressen. Kommunen har inte heller överskridit 

sitt handlingsutrymme enligt 1 kap. 2 § PBL. Inte heller innebär ändringen av områ-

desbestämmelserna någon betydande olägenhet som avses i 2 kap. 9 § PBL. Det 

saknas således skäl att upphäva den beslutade ändringen av områdesbestämmel-

serna. Vad  har anfört i sitt överklagande föranleder ingen annan 

bedömning. Överklagandet ska därmed avslås. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (MMD-02) 

Överklagande senast den  15 september 2022 

 

 

Göran Stenman  Gunnar Åkerlund 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Göran Stenman, ordförande, och 
tekniska rådet Gunnar Åkerlund. Föredragande har varit beredningsjuristen  
Charlotte Stenberg-Magnusson.  
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Hur man överklagar MMD-02 
 

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du 
överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen 
inom 3 veckor från domens datum. Sista datum 
för överklagande finns på sista sidan i domen. 

Så här gör du 

1. Skriv mark- och miljödomstolens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. 
Tala om vilken ändring du vill ha och varför  
du tycker att Mark- och miljööverdomstolen 
ska ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara 
vad du vill visa med varje bevis. Skicka med 
skriftliga bevis som inte redan finns i målet. 

4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga 
uppgifter om var domstolen kan nå dig: 
postadresser, e-postadresser och telefon-
nummer. 

Om du har ett ombud, lämna också ombudets 
kontaktuppgifter. 

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt 
ombud göra det. 

6. Skicka eller lämna in överklagandet till mark- 
och miljödomstolen. Du hittar adressen i 
domen. 

Vad händer sedan? 

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att 
överklagandet kommit in i rätt tid. Har det 
kommit in för sent avvisar domstolen över-
klagandet. Det innebär att domen gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar mark- 
och miljödomstolen överklagandet och alla hand-
lingar i målet vidare till Mark- och miljööver-
domstolen. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning, kan även Mark- och miljö-
överdomstolen skicka brev på detta sätt. 

Prövningstillstånd i Mark- och miljö- 
överdomstolen 

När överklagandet kommer in till Mark- och 
miljööverdomstolen tar domstolen först ställning 
till om målet ska tas upp till prövning. 

Mark- och miljööverdomstolen ger prövnings-
tillstånd i fyra olika fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning att 
tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt 
rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att bedöma 
om mark- och miljödomstolen har dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge 
andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga 
skäl att ta upp målet av någon annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller den 
överklagade domen. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du 
har frågor. Adress och telefonnummer finns på 
första sidan i domen. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

Bilaga 2

11

http://www.domstol.se/


From:                                 Mediapoolen Info
Sent:                                  Fri, 2 Sep 2022 10:52:06 +0000
To:                                      Mediapoolen Info
Subject:                             Information från Mediapoolen

 
TILL: 
Utbildningsförvaltning och nämnd.
Omsorgsförvaltning och nämnd.
Kommunfullmäktige.
 
För att öka kännedomen om det samägda bolaget Mediapoolen Västra Götaland publicerar Mediapoolen 
sina styrelseprotokoll på en del av hemsidan. 
Här kan kommuner och ägare läsa sammanfattning av nyheter samt ladda ner styrelseprotokoll. Bland 
annat finns information som rör tjänster riktade mot hela kommunen, till exempel om vår 
teknikförsäljning samt viktiga beslut om de tjänster som riktar sig till utbildning och omsorg. 
 
Ni hittar informationen här:
https://mediapoolen.se/dok_styrelsen/
 
Från styrelsemötet i augusti:

• Periodrapport januari till juni 2022
• Omvärldsanalys
• Samverkan mediecentraler i södra Sverige

 
 
Med vänlig hälsning, 
 
Mediapoolen Västra Götaland AB- din mediecentral 
 
 

Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genomsökts efter virus och spam. Om du tycker att meddelandet borde 
stoppats av våra filter, klicka på följande länk för att rapportera detta Rapportera spam 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen, 2022-09-07 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 141 Beslut om förstudie för investeringsprojekt 
långsiktig lokalplanering för särskilt boende 
KS 2022/228 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår 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.  
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• 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 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  
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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 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”.  
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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 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 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 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 
- 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. 

- Anna Zöögling (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att återremittera ärendet till 
social- och omvårdnadsnämnden för komplettering av förstudien med ytterligare två 
scenarion där Lindängen och Midgård inte används som särskilt boende. Förstudien 
ska kompletteras med möjliga framtida användningsområden för Lindängen och 
Midgård. De scenarion som förstudien ska kompletteras med är: 

- Nybyggnation Solvik och nybyggnation Hellidshemmet, med sammanlagt 140 
platser.  

- Nybyggnation Solvik och om- och tillbyggnation Hellidshemmet, med 
sammanlagt 140 platser.  
 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets förslag och Zööglings 
förslag om återremiss.  

Ordföranden ställer först Zööglings förslag om återremiss under proposition och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att avslå detta.  
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Ordföranden ställer därefter arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 86/2022 ”Beslut om förstudie för 

investeringsprojekt långsiktig lokalplanering för särskilt boende”, 2022-08-24. 
 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 2023-

2025”, 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), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Anna Zöögling (S) och Hajrudin 
Abdihodzic (V) reserverar sig mot beslut till förmån för Zööglings förslag. 
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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 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 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 social- 
och 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.  

21



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-08-24 

Sida 5 av 5 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

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 2023-

2025”, 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. 

22



Sida 1 av 4 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/228 

2022-07-06 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Louise Holmvik, ekonomichef 

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 2023-

2025”, 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 
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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. 

  

27



Sammanträdesprotokoll 
Social- och omvårdnadsnämnden, 2022-06-21 

Sida 2 av 4 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

- 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. 
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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) 
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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 
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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 EU-
förordningar. 
 
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 inom- 
och 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. 
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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 

40



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 Rum per 
avdelning 

Tomma platser Totalt antal 
SÄBO-platser 

Kommentar 

Solvik 5,5  14  15  81  
Alternativ 1a 
Midgård 

2 10 21 
Möjlig annan 
användning LSS-
boende eller 
kontor. 

20 19 
kortvårdsplatser 

Alternativ 1b 
Hellidshemmet 

2 10 7 
Möjlig annan 
användning för 
Hellidshemmet 
är LSS daglig 
verksamhet, 
dagverksamhet 
för äldre, skola 
eller del av 
hemtjänst. 

20 19 
kortvårdsplatser 
på Midgård och 
LSS-boende 

Lindängen 3 6-11 0 23  
TOTALT 10,5 6-14 22-36 124  19 

kortvårdsplatser 
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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 SÄBO-
platser 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 LSS-
platserna 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 Rum per 
avdelning 

Tomma platser Totalt antal 
SÄBO-platser 

Kommentar 

Solvik 6  10  0 60  
Alternativ 2a 
Midgård 

4 10 (11) 0 41 19 
kortvårdsplatser 

Alternativ 2b 
Hellidshemmet 

4 7-10 41 tomma 
platser på 
Midgård 

34 19 
kortvårdsplatser 
på Midgård  
LSS- boendet 
Linden får 
placeras på  
annan plats 

Lindängen 3 6-11 0 23  
TOTALT 13 6-10 41 117-124  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 33-
38 kvm är själva boenderummet med pentry, förråd och toalett. 60 platser motsvarar då knappt 5 
000 kvm. 

Alternativ 3a Alternativ 3b Alternativ 3c 

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

• I kvarteret Midgård görs 
nybyggnation med 6 

• Nytt SÄBO byggs med 
central placering . 
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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 SÄBO-
platser. 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  SÄBO-
platser  

 

 

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

 

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 

 Driftskostnad 
totalt kr/år 

 Driftskostnad 
per plats kr/år 

Antal 
platser

Antal 
avdelningar

Äldreboende 2022, nuläge 100 000 000    609 000             164           15

scenario 1a Solvik åtgärdat brandskydd 91 000 000      633 000             143           13
scenario 1b Solvik åtgärdat brandskydd 90 000 000      655 000             138           13

scenario 2a Solvik ombyggnation 92 000 000      642 000             143           15
scenario 2b Solvik ombyggnation 90 000 000      660 000             136           15

scenario 3a Solvik nybyggnation 91 000 000      636 000             143           15
scenario 3b Midgård nybyggnation 90 000 000      632 000             143           15
scenario 3c Nybyggnation, ett nytt särski l t boende i  tätort 98 000 000      684 000             143           15
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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).  

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 

Fö
rd

el
ar

  + 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. 

 

+ 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 SÄBO-
implementeringen 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 
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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. 

N
ac

kd
el

ar
 − 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. 

− 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. 
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bestå av mer än 
hälften av Tidaholms 
kommuns SÄBO-
platser, 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 LSS-
boende 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.
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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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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.

1. INTRODUKTION TIDAHOLM
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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.

1. INTRODUKTION TIDAHOLM
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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.

1. INTRODUKTION TIDAHOLM
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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.

Boendet står inför ett brandföreläggande där
brandåtgärder krävs vilket innefattar att ett
sprinklersystem måste installeras.
Kommunen har till sista december 2023 på
sig att åtgärda detta.

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.
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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 stadshus-
funktioner och resterande del består av
vårdboende och lokaler för social-
förvaltningens 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.

MARKNADSANALYS TIDAHOLMS KOMMUN

68



2. NULÄGE OCH POTENTIAL FÖR TIDAHOLMS OMSORGSBOENDEN

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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3.1 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

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.

3. SVENSK FASTIGHETSMARKNAD
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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.

3. SVENSK FASTIGHETSMARKNAD
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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.

3. SVENSK FASTIGHETSMARKNAD
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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

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.

4. SAMHÄLLSFASTIGHETSMARKNADEN
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4.3 SAMHÄLLSFASTIGHETSMARKNADEN – DRIVKRAFTER I SEGMENTET

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:

4. SAMHÄLLSFASTIGHETSMARKNADEN
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Stark befolkningstillväxt
Total tillväxt om >10% sedan 2010

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

Skolor och äldreboenden har ett stort investeringsbehov, 
Ungefär 50 % av kommuner bedömer en brist på trygghetsbostäder, nästan 45 % bedömer brist på 

seniorbostäder och cirka 25% bedömer en brist på särskilt boende för äldre

Ökad barnafödsel
Antal födda har ökat nästan obrutet sedan 2000

Strikta lagstiftningar 

Växande samhällsfastighetsmarknad
Högre transaktionsvolym, flera aktörer och yieldkompressioner

Värde samhällsfastigheter: 
89,6 mdkr

Värde samhällsfastigheter: 
17,0 mdkr

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

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.

4. SAMHÄLLSFASTIGHETSMARKNADEN
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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.

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.

5. BOSTADSFASTIGHETSMARKNADEN
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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
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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.
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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

Bostadsfördelning på Tidaholms bostadsmarknad

5. BOSTADSFASTIGHETSMARKNADEN
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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

Hyresrätt
23%

Bostadsrätt
18%

Äganderätt
59%

Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt

Småhus
64%

Flerbostadshus
36%

Småhus Flerbostadshus
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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.

6. VÄRDEINDIAKTION & TÄNKBARA SCENARIOS 
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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.

6.VÄRDEINDIKATION & TÄNKBARA SCENARIOS 

Midgård
Area: 6 193 kvm
Antal platser 41 st.

Hellidshemmet
Area: 3 675 kvm
Antal platser 27 st.

Solvik
Area: 7 960 kvm
Antal platser 78 st.

Lindängen
Area: 2 689 kvm
Antal platser 22 st.

MARKNADSANALYS TIDAHOLMS KOMMUN

29

84



6. VÄRDEINDIKATION & TÄNKBARA SCENARIOS 

30

Midgård

Antaganden

Hyra per kvm

NOI

Yield

WAULT

Hyresgäst Kommunal

15 år

4,50%

999 kr

Byggår

Antal m²

Skick

Läge

Hyra per kvm*

NOI

Yield

WAULT

Hyresgäst Privat

-

4,50%

1 150kr

Antaganden som hyresbostäder

1 600 kr

Värdeindikation/kvm

Värdeindikation

Värdeindikation/kvm

Värdeindikation

1 450 kr

~ 22 500 kr

~ 140 000 tkr

~ 140 000 tkr

Vakans 2%

~ 25 000 kr

6 193

Antal kvm 5 573

3 av 5 1973/2005

3 av 5

*Kallhyra
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Antaganden*

Hyra per kvm

NOI

Yield

WAULT

Hyresgäst Kommunal

15 år

4,25%

950 kr

Byggår

Antal m²

Skick

Läge

Hellidshemmet

4 av 5 3 675

3 av 5 2001

1 600 kr

Värdeindikation/kvm

Värdeindikation ~ 82 000 tkr

~ 22 500 kr

*Sprinklers och andra krav är uppfyllda enligt denna kalkyl 
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Antaganden* Byggår

Antal m²

Skick

Läge

Solvik

5 av 5 7 960

2 av 5 1983

Hyra per kvm

NOI

Yield

WAULT

Hyresgäst Kommunal

15 år

4,25%

777 kr

Hyra per kvm

NOI

Yield

WAULT

Hyresgäst Privat

-

4,50%

1 150kr

Antaganden som hyresbostäder

1 450 kr

Värdeindikation/kvm

Värdeindikation

Värdeindikation/kvm

Värdeindikation

1 450 kr

~ 19 500 kr

~ 155 000 tkr

~ 180 000 tkr

Vakans 0,5%

~ 25 000 kr

Antal kvm 7 164

*Sprinklers och andra krav är uppfyllda enligt denna kalkyl 
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Antaganden

Hyra per kvm

NOI

Yield

WAULT

Hyresgäst Kommunal

15 år

5,0%

857 kr

Byggår

Antal m²

Skick

Läge

Lindängen

1/5 2 689

4 av 5 1955

1 450 kr

Värdeindikation/kvm

Värdeindikation ~ 46 000 tkr

~ 17 000 kr
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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.

6. VÄRDEINDIKATION & TÄNKBARA SCENARIOS 
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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.

4. TÄNKBARA SCENARIOS 
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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.

6. TÄNKBARA SCENARIOS 
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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.
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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 bostads- och
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.
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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.
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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 LSS-
boenden. 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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9.1 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 LSS-
boenden 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.  
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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. 
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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.  

- 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. 
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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 2023-

2025”, 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  
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§ 145 Beslut om antagande av handlingsprogram 
enligt lagen om skydd mot olyckor i Falköping, 
Götene, Skara och Tidaholms kommuner 
KS 2021/403 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår 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 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta 

handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor enligt upprättat förslag. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 76/2022 ”Beslut om antagande av 

handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor i Falköping, Götene, Skara och 
Tidaholms kommuner”, 2022-08-24. 

 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. 
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§ 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. 
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0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2021/403 

2022-06-09 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Jenny Beckman, kommunjurist 

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 
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Typ av styrdokument Kommunalt handlingsprogram 

Beslutsinstans KF Falköping § ??/2022 KF Götene §??/2022 KF Skara § 

??/2022 KF Tidaholm §??/2022 

Fastställd  ???? 

Diarienummer SMS 2021/7 

Giltighetstid Fr.o.m. 2022-??-??. Handlingsprogrammet ska revideras om 

faktiska och förväntade förhållanden i någon utav kommun-

erna avseende riskbild, mål, förmåga och verksamhet föränd-

ras. Handlingsprogrammet ska revideras i sin helhet senast 

2028. 

Dokumentet gäller för Falköping, Götene, Skara och Tidaholms kommuner 

Dokumentansvarig Förvaltningschef Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 

Tidpunkt för aktualitetsprövning 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. 
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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. 

 Inv./km2   Inv./km2 

Falköping 31,8  SMS 32,5 

Götene 32,6  Riket 25,5 

Skara 43,7  Skaraborg 36,6 

Tidaholm 24,7  Västra Götalandsregionen 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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Fördelningen Jordbruksmark och Skogsmark per kommun 
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Fördelning befolkning

Falköping Götene Skara Tidaholm
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Kommuner i Skaraborg Huvudgrupp Kommungrupp 

Falköping, Lidköping, 

Mariestad och Skövde 

C - Mindre städer/tätorter 

och landsbygdskommuner 

C6 -Mindre stad/tätort 

Essunga, Gullspång, 

Götene, Hjo, Karlsborg, 

Skara, Tibro, Tidaholm, 

Töreboda, Vara 

C - Mindre städer/tätorter 

och landsbygdskommuner 

C7 - Pendlingskommun 

nära mindre stad/tätort 

Grästorp B - Större städer och 

kommuner nära större stad 

B4 - Pendlingskommun 

nära större stad 
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 in- 

och utalarmering och för kommunerna ha löpande omvärldsbevakning.  

SMS arbetar med trygghetsfrågor utifrån arbetsmetoden Effektiv Samordning för Trygghet (EST). I 

detta arbete ingår, förutom SMS och kommunernas egna förvaltningar, representanter från 

näringslivet, företagare, handlare och andra privata aktörer. Att i vardagen samverka på ett effektivt 

och strukturerat sätt skapar goda förutsättningar för att samverkan även i händelse av kris skall kunna 

fungera så bra som möjligt. 
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4. Risker 

4.1 Övergripande 

4.1.1 Brand 
De flesta bränder i byggnader sker i bostäder och det är främst i dessa byggnader som personer 

omkommer. De vanligaste brandorsakerna är soteld, glömd spis, värmeöverföring och brand anlagd 

med uppsåt. Kommunerna har varit förskonade från någon större skolbrand men det har förekommit 

ett antal mindre anlagda bränder på skolorna. Samtliga kommunala skolor har automatiskt brandlarm 

som är direkt kopplat till räddningstjänsten. 

”Brand ej i byggnad” sker ofta i containrar eller i bilar. Vid dessa bränder finns risk för spridning av 

branden. 

4.1.2 Trafikolyckor 
Genom kommunerna går ett antal större riksvägar och en europaväg och det är där största antalet 

trafikolyckor sker. På dessa vägar transporteras även stora mängder farligt gods. Hur stora volymer 

och vilken typ av farliga ämnen som transporteras finns ingen aktuell statistik på.  

Genom Falköpings kommun går västra stambanan 

som passerar genom Falköpings, Stenstorps och 

Flobys tätorter. Jönköpingsbanan ansluter i Falköping 

till västra stambanan. En olycka på någon av dessa 

järnvägar skulle innebära stora problem oavsett om 

det är persontransport eller godstransport. Inte heller 

på järnväg finns någon aktuell statistik om hur stora 

mängder farligt gods som transporteras. Den senaste 

statistiken togs fram 2006 av dåvarande 

Räddningsverket gällande väg och järnväg. Det är 

oklart om denna statistik fortfarande är relevant. 

I utkanten av Falköpings tätort ligger en mindre 

flygplats som idag främst trafikeras av mindre 

privatflyg. Bedömningen är att risken för en större 

flygolycka är mycket liten. 

 

 

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. 

Bildtext: Av kartan framgår det större 

vägnätet inom SMS-kommunerna med 

riksvägar och europaväg. 
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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 

 

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: 

 

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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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 Värde 

2020 

Medelvärde 

11 år 

Medelvärde 

4 år 

Högst Lägst 

År Värde År Värde 

Falköping 1,29 1,08 1,21 2020 1,29 2014 0,9 

Götene 1,36 1,42 1,19 2014 1,83 2017 0,68 

Skara 1,07 1,30 1,11 2013 2,05 2016 0,79 

Tidaholm 1,33 1,37 1,44 2019 1,95 2015 0,79 

SMS 1,26 1,24 1,22 2013 1,44 2015 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 Bostad 

Falköping 66 % 

Götene 52 % 

Skara 69 % 

Tidaholm 61 % 

SMS 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. 

 

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

Orsaker i annan byggnad än bostad har ej undersökts. 
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Bostadsbränderna fördelar sig i huvudsak mellan villa och flerbostadshus eftersom de är de vanligast 

förekommande: 

 

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

 

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.  

 

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

 

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.  

 

Diagram 9 Antal Dödsbränder 2010-2020. (IDA 2010-2015 kvalitetssäkrad statistik, 2016-2020 preliminär statistik). 
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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%) 

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

Avliden med okänd brandorsak 12 (50%) 10 (45,5%) 12 (66,7%) 10 (62,5%) 

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 

 

 

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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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, 

papperskorg 

Container Personbil Annat 

fordon 

Annat/uppg. 

saknas 

Falköping       

Götene       

Skara       

Tidaholm       

Tabell 4 Trender för bränder utomhus (IDA 2010-2019) 

 Falköping Götene Skara Tidaholm 

Brand i skog och 
terräng Kraftigt ökande Kraftigt ökande Kraftigt ökande Kraftigt ökande 

Brand i soptunna/ 
papperskorg Neutral Minskande Minskande Neutral 

Brand i container Kraftigt ökande Neutral Minskande Ökande 

Brand i personbil Kraftigt ökande Ökande Minskande Kraftigt minskande 

Brand i fordon, ej 
personbil Neutral Minskande Neutral Ökande 

Brand i annat eller 
uppgift saknas 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 2 8 5 12 

 Högsta värde (år) 1 (*, 2017) 2 (*, 2017) 1 (*, 2019) 3 (*, 2019) 

 Lägsta värde (år) 0 (*, 2019) 0 (*, 2019) 0 (*, 2015) 0 (*, 2015) 

Ej produktiv skogsmark 13 11 15 5 

 Högsta värde (år) 3 (*, 2017) 2 (*, 2018) 4 (2014) 4 (2018) 

 Lägsta värde (år) 0 (*, 2015) 0 (*, 2016) 0 (*, 2015) 0 (*, 2017) 

Mark utan skog 68 36 33 23 

 Högsta värde (år) 14 (2017) 8 (2019) 9 (2017) 4 (2019) 

 Lägsta värde (år) 0 (2015 1 (2014) 0 (2014) 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. 
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Produktiv 
Skogsmark 

3 0 0 0 2 2 1 0 4 0 1 0 1 2 11 

Annan 
trädbevuxen 
mark 

5 0 0 2 1 8 0 0 4 0 0 0 0 1 23 

Mark utan 
träd 

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%.  

 Produktiv Skogsmark Annan trädbevuxen mark Mark utan träd 

 1:a 2:a 3:e 1:a 2:a 3:e 1:a 2:a 3:e 

SMS Okänd 
Blixt-
nedslag 

Avsiktlig 
brand Okänd 

Annan 
eldning 

Avsiktlig 
brand Okänd 

Annan 
eldning 

Avsiktlig 
brand 

Skaraborg Okänd 
Blixt-
nedslag 

Grillning/ 
lägereld Okänd 

Annan 
eldning 

Grillning/ 
lägereld Okänd 

Annan 
eldning 

Avsiktlig 
brand 

Västra 
Götaland Okänd 

Blixt-
nedslag 

Annan 
eldning Okänd 

Avsiktlig 
brand 

Annan 
eldning Okänd 

Avsiktlig 
brand 

Annan 
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 

 

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. 

 

Diagram 14 Trafikolyckor per jämförelsegrupp och Samhällsskydd Mellersta Skaraborg, per 1000 invånare under 2010-

2019. (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. 

 

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. 

 

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: 

 

 

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

 

Diagram 19 Trafikolyckor, inblandade trafikelement, Skara kommun, antal under 2010-2019. (IDA) 

 

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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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.  

 

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 

 

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 

 

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. 

 

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  

 

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 % fördelning misstänk 

alkoholpåverkan 

 Ja Nej Okänt Ja Nej Okänt 

Lindrig olycka 97 835 382 7,4% 63,5% 29,1% 

Svår olycka 29 89 72 15,3% 46,8% 37,9% 

Dödsolycka 6 16 36 10,3% 27,5% 62,1% 

Alla olyckor 132 943 490 8,4% 60,4% 31,4% 
Tabell 9 Misstänkt alkoholpåverkan vid trafikolyckor med personskador, Skaraborg. (STRADA 2016-2020) 
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Dödsolyckor 

 

Diagram 27 Antal dödsolyckor per kommun 2001-2020. (STRADA) 

 

 

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 

Vägtyp Trafikelement Olyckstyp 

13/3 16:29 1 Riksväg, ej mötesseparerad Personbil-Lastbil Mötesolycka 

19/5 13:50 1 Kvartersgata Cyklist-Lastbil Påkörning 

8/7 15:07 4 Riksväg ej mötesseparerad Personbil-Personbil Mötesolycka 

10/9 13:11 1 Riksväg, ej mötesseparerad Motorcykel-Personbil Mötesolycka 
Tabell 10 Dödsolyckor i Falköpings kommun 2011 (Daedalos) 
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Tidaholm 2017 

Datum Antal 

avlidna 

Vägtyp Trafikelement Olyckstyp 

13/3 13:36 2 Riksväg, ej mötesseparerad Personbil-Motorcykel Omkörning 

/avsvängning 

21/2 06:42 1 Riksväg, ej mötesseparerad Personbil 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%). 

 

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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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: 

 

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 dödsolyckor 

   andel / 1000 

invånare 

/areal /statlig 

väglängd 

Falköping 42,7 % 43,6 % 45,2 % 26,5 % 24,2 % 27,3 % 

Götene 16,9 % 16,7 % 16,1 % 23,8 % 26,4 % 22,6 % 

Skara 24,0 % 18,4 % 19,4 % 20,2 % 28,8 % 27,1 % 

Tidaholm 16,4 % 21,4 % 19,4 % 29,5 % 20,6 % 22,9 % 
Tabell 12 Sammanfattning dödsolyckor med olika divisorer 2011-2020. (STRADA, SCB, NVDB) 
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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 

 

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

 

 

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. 

 

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 Mängd 

(/l) 

Åtgärd Skyddsnivå 

2020-11-

14 

Utsläpp till 

golvbrunn 

Bensin 2 ventilering Branddräkt 

2020-10-

24 

Utsläpp industri Natriumhydroxid, 

och Salpetersyra 

Okänd Neutralisering, 

utspädning, 

uppsamling 

Inledningsvis 

Kemdräkt, 

därefter splash-

skydd 

2019-12-

26 

Utsläpp 

tankstation 

Biogas (CH4) Okänd Avspärrning Branddräkt+ 

andningsskydd 

2019-05-

16 

Utsläpp 

matbutik 

Koldioxid Okänd Avspärrning Branddräkt 

2018-11-

15 

Batteriläckage 

truck, industri 

Batterisyra 4 Neutralisering 

Uppsamling 

Branddräkt 

2018-07-

11 

Läckage från 

fat, industri 

Tjära 100 Absorption Branddräkt 

2018-06-

05 

Last tappad från 

lastbil 

Tvättmedel pH14 700 Absorption Kemdräkt/ 

Splash-skydd 

2018-02-

15 

Läckage från 

lastbil 

Diesel 320 Uppsamling 

sanering av 

mark 

Branddräkt 

2017-10-

24 

Läckage 

industri 

ammoniak Okänd Ingen åtgärd Branddräkt 

2017-10-

18 

Läckage 

kylskåp bostad 

ammoniak Okänd Lämpning, 

Vädring 

Branddräkt+ 

andningsskydd 

2017-09-

04 

Tankbilsolycka Bensin/Diesel 23500 Pumpning, 

uppsamling och 

sanering 

Branddräkt + 

andningsskydd 
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2017-03-

26 

Läckage 

industri 

ammoniak Okänd Ingen åtgärd Branddräkt 

2017-01-

03 

Läckage från 

lastbil 

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 

 

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. 

 

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: 

 2020 Händelse Akut behov?* 

1 Tidaholm Berusad kvinna stående i kanal, kan ej ta sig upp själv Möjligen 

2 Skara Person somnat på luftmadrass i badsjö Nej 

3 Tidaholm Pojke 4 år saknad. Föräldrar befarar att pojken ramlat i vattendrag. Hittas 
under bord på altan. 

Nej 

4 Götene Berusad kvinna gått ut i vatten på badplats, eventuellt sagt till partner att 
hon ska dränka sig. Kommit tillbaka till land. Fasthållen av partner. 

Möjligen 

5 Götene Avliden person hittad i vattnet Ja 

6 Falköping Dement person stående i damm på grunt vatten Möjligen 

7 Götene Person får fel på vattenskoter. Han har flytväst och håller på att simma in 
med skotern när räddningstjänsten anländer 

Nej 

* Götene 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 

Ja 

 2019   

 Tidaholm Fiskande person hittas flytande i vattnet med huvudet nedåt Ja 

 2018   

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

Nej 

 2016   

 Götene I person hoppade med huvudet före på grunt vatten. Drogs upp av 
medbadande 

Ja 

 Falköping Person sett någon som stått på broräcke. Polis och hemtjänst deltar.  
Polis meddelar att inringaren är ”en känd falsklarmare” 

Nej 

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

 

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 Ansvarig Datatyp Dataperiod 

IDA MSB Händelsestatistik kommunal 

räddningstjänst 

2010-2019 

Daedalos SMS Händelsestatistik Samhällsskydd 

Mellersta Skaraborg 

Mestadels 2020. I vissa 

diagram 2017-2020 

Strada Trafikverket Trafikolyckor med personskador 2016-2020 

SCB SCB Geografiska och Demografiska 

bakgrundsdata  

2020 

Regionstatistik Regionerna Befolkningsdata 2020 

NVDB Trafikverket Data om vägar och väghållare 2020 
Tabell 15 Använda datakällor. 

 

0

1

2

3

4

5

6

Falköping Götene Skara Tidaholm

Larm kodade som 
drunkning/drunkningstillbud1, 

2016-2020, Daedalos

17%

50%

8%

25%

Larm kodade som 
drunkning/drunkningstillbud, 

2016-2020, Daedalos

158



 

37 

 

5. Värdering  

Som synes är de flesta olyckor som inträffat under år 2010-2020 i stort sett vardagsolyckor för SMS 

men kanske en allvarlig olycka för den enskilde. Dock innebär detta inte att Samhällsskydd Mellersta 

Skaraborg inte behöver förbereda sig för allvarliga olyckor. Nedan kommenteras de olyckstyper som 

bedöms kunna orsaka en händelse som allvarligt skulle belasta Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs 

kommuner. 

5.1 Brand i byggnad 

Kommunerna inom SMS ligger något över riksgenomsnittet när det gäller bränder i byggnad/1000 

invånare, men lägre än jämförbara kommuner i sina kommungrupper. SMS är överrepresenterade när 

det gäller dödsbränder och de som drabbas är framförallt äldre personer över 65 år och boende på 

landsbygd. 

Inom Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs område finns det ett flertal viktiga kulturhistoriska 

byggnader som till exempel Skara domkyrka, Varnhems klosterkyrka och andra medeltida byggnader. 

Inom SMS finns även ett antal större industrier/lager som kan föranleda större byggnadsbränder. 

Bränder i kulturhistoriska byggnader och i industrier/lager skulle kunna orsaka allvarlig belastning på 

SMS operativa förmåga. 

Slutsatsen för SMS blir att de förebyggande åtgärderna bör prioritera de särskilt utsatta riskgrupperna 

tillsammans med andra berörda kommunala förvaltningar och verksamheter. När det gäller värdefulla 

byggnader och större verksamheter bör fortsatt samverkan och utveckling av deras egen förmåga att 

tidigt kunna hantera risker och oönskade händelser fortgå. 

5.2 Brand utomhus 

Kommunerna inom SMS är, förutom Tidaholms kommun, utpräglade jordbrukskommuner. Det finns 

sammanhängande skogsområden i alla kommuner med det är i huvudsak inom Tidaholms kommun 

som det är stor risk för en större skogsbrand som kan pågå under en längre tid och då inom 

Hökensåsområdet, som sträcker sig från Jönköpings län i söder till Hjo kommun i norr. Varje år 

uppkommer även ett antal gräsbränder som oftast inte får någon större spridning. 

Övriga bränder utomhus är i huvudsak bilbränder, containerbränder och andra mindre bränder. 

Slutsatsen för SMS blir att fortsätta planering för att kunna hantera större bränder i skog och mark 

tillsammans med berörda markägare och andra aktörer. Eldningsförbud är ett bra verktyg för att 

uppmärksamma allmänheten på brandrisken i skog och mark och därmed förhindra att bränder 

uppstår. Många av övriga bränder är i huvudsak anlagda eller orsakade av slarv. Dessa kan förebyggas 

på många olika sätt. Bland annat genom ett fortsatt arbete med Effektiv Samordning för Trygghet 

(EST), information, utbildning, förebyggande ronderingar i utsatta områden och konsekvenssamtal. 

5.3 Trafikolyckor 

Antalet trafikolyckor ligger över riksgenomsnittet/1000 invånare. Inom SMS område finns flera hårt 

trafikerade vägar, varav flera saknar mötesseparation. Kommunerna är också utpräglade 

pendlingskommuner, framförallt inom Skaraborg men även ner mot Jönköping.  

När det gäller större händelser som kan orsaka stor skada på människor och miljö så är det framförallt 

olyckor på västra stambanan, med buss och transporter med farligt gods som kan orsaka stora 

konsekvenser.  

Ansvaret för att förebygga dessa typer av olyckor ligger till stor del på statliga myndigheter och till 

viss del på de tekniska förvaltningarna inom kommunerna. SMS har ett nära samarbete med 

kommunernas förvaltningar och SMS deltar i trafikverkets olycksutredningsprogram. 
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5.4 Utsläpp farligt ämne 

Stora flöden av farliga ämnen går genom kommunerna på de större vägarna E20, Rv26, Rv44 och 

Rv49 samt på järnvägen Västra stambanan. På fasta industrianläggningar förekommer ammoniak, 

brandfarliga gaser, frätande ämnen och oljeprodukter i stor omfattning. Två industrier är klassade 

enligt lägre nivån i Sevesodirektivet. 

Slutsatsen för SMS blir att följa utvecklingen av transporter genom kommunerna, fortsätta att öva och 

utbilda operativ personal inom farligt gods och farliga ämnen. Behålla kapaciteten att kunna kemdyka 

från två brandstationer. När det gäller de fasta anläggningarna gäller det att genom information, 

rådgivning och tillsyn bidra till en säker hantering. 

 

5.5 Naturolyckor 
De naturolyckor som kan inträffa är storm, kraftiga snöfall, isstorm, ras och skred, skyfall, 

översvämning och höga vattennivåer i vattendrag. Samtliga dessa är ovanliga händelser och svåra att 

förutsäga mer än maximalt några dagar innan de inträffar.  

Slutsatsen för SMS blir att hålla en god beredskap för olika naturhändelser samt i 

omvärldsbevakningen tidigt upptäcka och förbereda inför kommande händelser. SMS har även ett 

brett uppdrag att bidra med krishantering i medlemskommunerna vid inträffade händelser. 

5.6 Drunkning 
Drunkning är en relativt ovanlig händelse inom SMS geografiska områdesansvar. Det inträffar enstaka 

drunkningstillbud varje år. 

Slutsatsen för SMS blir att fortsätta med tillsyn av offentliga badplatser, informera om riskerna vid 

vattennära aktiviteter, fortsätta med att till självkostnadspris hyra ut flytvästar så att alla kan ha råd att 

ha flytväst och vara väl orienterade var badplatser finns. Civila insatspersoner (CIP) är också en resurs 

som är viktig vid drunkningstillbud då det ofta är tiden till insats som är avgörande för utgången av 

den oönskade händelsen. 
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6. Mål  
Utgångspunkt från riskanalys, olycksstatistik och arbetsformer mellan förvaltningar har legat till grund 

för arbetet med skydd mot olyckor. Kommunerna har valt att prioritera följande områden: 

6.1 Prioriterade områden 
Den enskildes förmåga att förebygga och hantera oönskade händelser ska stärkas 

Alla som bor, verkar eller vistas i kommunerna har ett ansvar att förebygga och kunna hantera 

oönskade händelser, samhällsstörningar och kriser. SMS ska bidra till att stötta den enskilde att på 

olika sätt kunna hantera och förebygga bränder, samhällsstörningar och andra oönskade händelser. Ju 

längre tid det tar innan samhället kan stötta den enskilde desto mer krävs att denne har en egen god 

förmåga att hantera den oönskade händelsen.  

Medvetenhet om olycksrisker och förmåga att hantera olyckor och andra oönskade händelser ska 

stärkas genom bland annat rådgivning, information, utbildning och tillsyn. Att stärka den enskildes 

förmåga kommer att främja ett ökat likvärdigt skydd mot olyckor. 

SMS ska vara en stark aktör i kommunernas säkerhetsarbete 

Samverkan mellan SMS, andra förvaltningar i kommunerna, myndigheter, näringsliv och olika 

föreningar är en mycket viktig del i det förebyggande arbetet.  

Kommunsamordningscentralen ska utvecklas till ett stöd och en servicefunktion för kommunerna 

Falköping, Tidaholm, Skara och Götene dygnet runt utmed hela hotskalan. 

Fallolyckor, suicid och trafikolyckor är de olyckor som årligen orsakar flest dödsfall och allvarliga 

skador men SMS är inte tydligt utpekat för att förebygga dessa områden. Dessa oönskade händelser är 

mycket viktiga att förebygga. Räddningstjänsten är ofta involverad när oönskade händelser har 

inträffat och har stor erfarenhet och kunskap som är en viktig del i det förebyggande arbetet. 

Samverkan vid anlagda bränder, skolbränder, bränder och andra händelser i socialt utsatta områden är 

viktigt för att lyckas i det förebyggande arbetet.  

SMS förmåga att hantera olyckor och andra oönskade händelser ska stärkas. 

Detta ska ske genom dynamisk resurshantering, utbildning, övning, utveckling av ledningsstöd och 

effektivare utrustning och arbetsmetoder. Genom att optimera räddningsinsatserna kan olycksförlopp 

brytas snabbare och därigenom kommer konsekvenserna och kostnaderna för olyckorna att bli mindre. 

Samordning av samhällets resurser för att minska skadeverkningar av oönskade händelser blir en allt 

viktigare del av SMS arbete. 

Kommunernas förmåga att hantera kriser ska stärkas 

Arbetet med krisberedskap är tvådelat. Varje förvaltning ansvarar för och driver sitt eget 

krisberedskapsarbete. En kommunövergripande samordningsfunktion för Falköping, Skara och 

Tidaholm finns inom SMS och fungerar som stöd och samordnar det kommungemensamma 

krisledningsarbetet såväl i planeringsprocessen som under pågående kris. SMS ska kontinuerligt 

bedriva ett grundläggande trygghets- och beredskapsarbete så att sannolikheten för samhällsstörningar 

minskas, konsekvenserna kan lindras och hanteringsförmågan öka. Gemensamma grunder för 

samverkan och ledning finns i syfte att öka förmågan att hantera samhällsstörningar och extraordinära 

händelser. 

Brottsförebyggande arbete 

SMS ska vara en drivande och samverkande part i kommunernas brottsförebyggande arbete. Det 

brottsförebyggande arbetet bygger på en samverkan mellan kommunala förvaltningar, 

polismyndigheten och andra aktörer. Detta arbete drivs genom de lokala brottsförebyggande råden.  

Att förebygga brott bidrar till att öka tryggheten i samhället och till att förhindra ”utanförskap”. Det 

161



 

40 

 

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 IVPA-

larm 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 halv- 

och 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. 
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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 S S S S S S/F 1 + 4 

Lägenhetsbrand 

 

Lägenhet < 8 vån. Som förutsätter livräddning 

via höjdfordon. 

 

S/F S/F S/F S/F S/F  S/F 2-3 + 

4/5 

Lägenhetsbrand eller villabrand 

 

Rökdykning/livräddning 

 

S S/F S S S  S/F 2-3 + 

4 

Brand i skolbyggnad* 

 

Avser större brand i skolbyggnad. 

 

S/F S/F S/F S/F S/F  S/F 3 + 5 

Brand i industribyggnad* 

 

Avser större brand i stora och medelstora 

industrier. 

S/F S/F S/F S/F S/F  S/F 3 + 5 

3 + 5 S/F S/F S/F S/F S/F  S/F  

Brand i vårdanläggning* 

 

Avser brand i sjukhus, äldreboende m.m.  

 

S/F S/F S/F S/F S/F  S/F 3 + 5 

Brand i kulturbyggnad* 

 

Avser brand i kulturbyggnader såsom kyrkor, 

museum, mm. 

S/F S/F S/F S/F 

 

S/F  S/F 3 + 5 

* 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 

 

Avser skogsbrand som kan begränsas och 

släckas med en styrka på 1 + 4  (1+2).  

S S/F S S S S/F 1 + 4 

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.  

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 

Trafikolycka (Mindre) 

 

Avser trafikolyckor med ett fordon där ingen 

finns fastklämd. 

S S S S S  S/F 1 + 4 

Trafikolycka (Större) 

 

Avser trafikolyckor med flera fordon eller där 

det finns personer fastklämda. 

 

S/F S/F S/F S/F S/F  S/F 2-3 + 

4/5 

Trafikolycka (Tungräddning) 

 

Avser trafikolyckor med tunga fordon, där 

losstagning och stabilisering kräver särskild 

utrustning och kompetens. 

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 

Vägtrafikolycka med utsläpp av större mängd 

farligt ämne 

 

Avser trafikolycka med utsläpp av farligt gods 

på kommunikationsleder.  

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 

Olycka med farligt ämne inom anläggning, med 

utsläpp av större mängd.  

 

Avser olycka som inträffat inom industrin eller 

dess fasta anläggningar. 

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 

Flygolycka utom bebyggelse 

 

Avser haveri med militär eller civil luftfarkost. 

 

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 

Flygolycka inom bebyggelse 

 

Avser haveri med militär eller civil luftfarkost. 

 

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

 

Järnvägsolycka - Större 

 

Avser tågurspårning eller kollision mellan tåg. 

 

S/F 

A/K 

S/F 

A/K 

 S/F 

A/K 

S/F 

A/K 

S/F 

A/K 

3 + 5 

Järnvägsolycka - mindre 

 

Avser olycka mellan tåg och vägfordon eller 

person. 

 

S S/F   S S S/F  2-3 + 

4/5 

Drunkningsolycka 

 

Avser drunkningsolycka i exempelvis sjö eller 

å. 

 

S S/F S S S  S/F 2-3 + 

4 

Utsläpp farligt ämne, mindre 

 

Avser olja eller kemikalieutsläpp i mindre 

omfattning på land eller i vatten. 

 

S S/F S S S  S/F 1-3 + 

4 

Utsläpp farligt ämne, större 

 

Avser olja eller kemikalieutsläpp i större 

omfattning på land eller i vatten, som kräver 

insats enligt kemsamverkan med omfattande 

saneringsåtgärder. 

 

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 

Utsläpp olja i statligt vatten, större mängd 

 

Avser olja i större omfattning i Vänern, som 

kräver större insats med omfattande 

saneringsåtgärder. 

    S/F 

A/K 

    - 3 + 5 

Höghöjdsräddning 

 

Avser räddning av person på hög höjd där 

särskild kompetens och utrustning krävs 

 

S 

  

S/F 

  

S/F 

  

S 

  

S/F 

  

    - 

  

2-3 + 

4/5 

Väderhändelse – regn och höga flöden S/F: S/F: S/F: S/F: S/F:  3 + 5 

Väderhändelse – snö, stora mängder S/F: S/F: S/F: S/F: S/F:  3 + 5 

Väderhändelse – storm  S/F: S/F: S/F: S/F: S/F:  3 + 5 
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8.1.1.4 Materiella resurser inom SMS 

Åskådliggörs enligt tabellen nedan 

 

Station 

 

Räddningsstyrka 

 

Funktion 

 

SMS 

2 st ledningsfordon för yttre tjänst 

Persontransportfordon 

Drönare 

VRC och RIL 

(L5 och L3) 

 

Falköping 

Ledningscentral/Kommunsamordningscentral (KSC) 

med hög säkerhetsnivå och god redundans samt egen 

utlarmningsfunktion. Stabsrum och flera arbetsrum. 

Vakthavande befäl (L4) 

Stabsfunktioner 

 

Falköping 
 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 

Styrkeledare (L1/L2) 

Brandmän 

Verkstadsfunktion bemannad 

dagtid måndag-fredag 

 

Floby 
 Släckfordon kombi 

 Ledningsfordon/FIP 

 Motorspruta 

Styrkeledare (L1) 

Brandmän  

 

Götene 
 Släckfordon kombi 

 Tankfordon med skumkapacitet 

 Höjdfordon 28 meter 

 Ledningsfordon/FIP 4wd 

 Terrängfordon 

 Bandvagn 

 Motorspruta 

 RIB-båt för Vänern 

Styrkeledare (L1/L2) 

Brandmän 

                                                                                                                                  

Skara 
 Släckfordon kombi 

 Släckfordon kombi 

 Tankfordon med skumkapacitet  

 Lastbil med RVR och kem/miljö 

 Höjdfordon 28 meter 

 Ledningsfordon/FIP 4wd 

 Terrängfordon 

 Bandvagn 

 Motorsprutor 

Styrkeledare (L1/L2) 

Styrkeledare (L1) 

Brandmän 

 

Tidaholm 
 Släckfordon kombi 

 Tankfordon  

 Höjdfordon 22 meter 

 Ledningsfordon/FIP 4wd 

 Terrängfordon 

 Bandvagn 

Styrkeledare (L1/L2) 

Brandmän 
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 Motorspruta 

Räddningsvärn 

Källby 

(Dafgårds AB) 

 Ledningsfordon/FIP 4wd Industriräddningspersonal 

Räddningsvärn 

Skara  

(Jula AB) 

 Räddningsfordon Industriräddningspersonal 

 

Släckfordon är utrustade med indikeringsutrustning för kem, personlig skyddsutrustning, 

värmekamera, hjärtstartare och utrustning för brandsläckning och trafikolycka mm. Vissa släckfordon 

och tankbilar är utrustade med skumsläckningsutrustning, både traditionell och CAFS för att kunna 

hantera större ytbränder i brandfarlig vätska samt begränsa övriga bränder. Ledningsfordon är olika 

utrustade men har normalt utrustning för en enklare förstainsats (FIP) för brand, avspärrning och 

hjärtstopp. 

I förråd finns utrustning för sanering, begränsning och oljeutsläpp i vatten med mera. 

På brandstationen i Skara finns en gemensam tvättanläggning för slang som betjänar alla Skaraborgs 

räddningstjänster, 15 kommuner.  

8.1.2. Tillgång till resurser i samarbete med andra kommuner  
SMS ingår i räddningstjänstsamarbetet inom RäddsamVG (Räddningstjänstsamverkan inom Västra 

Götaland) med avtal inom Västra Götaland för operativ hjälp, det så kallade 1+4-avtalet samt 

stabshjälpsavtal. Avrop av operativa förstärkningsresurser sker mellan ledningssystemen 

(Ledningscentralerna) och särskilt upprättade rutiner inom samarbetet. 

Ett närmare samarbete finns även inom delregion Skaraborg med Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

(RÖS) och Räddningstjänsten Västra Skaraborg (RVS), där förvaltningsledningarna har 

återkommande träffar inom blåljusverksamheterna där även ambulansverksamheten inom VGR 

(Västra Götalands Regionen) och Polisen ingår. 

Det finns även ett redundanssamarbete med ledningscentralerna inom RÖS och Räddningstjänsten 

Norra Älvsborg (NÄRF). Där kan ledningscentralerna samarbeta i ett nätverk och/eller ta över 

varandras ledningsansvar för ledning av räddningstjänst. Detta samarbete fungerar som en 

räddningsregion. 

Ett bra samarbete finns även med Mullsjö, Habo och Jönköping och det ledningssystem som dessa 

kommuner ingår i med ledningscentral i Jönköping. 

Ett samarbete finns även med Herrljunga kommun och då även med RSGs ledningscentral då 

Herrljungas räddningstjänst förväntas ingå i RSGs ledningssystem (GR). 

Ovanstående samarbeten finns även nedtecknade i olika samarbetsavtal och larmzoner. De finns i sin 

helhet i Bilaga A. 

8.1.3. Alarmering av räddningsorganet  
SOS Alarm AB (SOS) utför utalarmering av räddningstjänstens styrkor enligt avtal. Efter mottagning 

av inkommande 112-samtal eller automatiskt brandlarm verkställer SOS ett förberedande larm eller ett 

ordinarie larm. Vid ett förberedande larm larmas personalen på den närmast liggande stationen som då 

kan förbereda sig för utryckning. SOS är primär utalarmeringsfunktion i det initiala skedet enligt 

upprättad larmplan, därefter sköter Vakthavande befäl (VB) i LC53 (KSC=LC53 som är 

LedningsCental inom Rakelområde 53 i det nationella Rakelnätet) utalarmering av tillkommande 

resurser. VB har även möjlighet till medlyssning på SOS 112-samtal. SOS har tillgång till primär och 
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sekundär larmväg. Även KSC har tillgång till primär och sekundär larmväg för SMS-resurser, men 

även för ledningssystem RÖS/RVS och ledningssystem NÄRF, då KSC arbetar i Cordcom-systemet 

och är redundanscentral till RÖS och NÄRF. SMS har basavtal 2 med SOS, på samma premisser som 

NÄRF.  

VB har det normativa och strategiska ansvaret som följer med räddningschefsuppdraget inom hela 

SMS, tills det att Vakthavande räddningschef (VRC) eller räddningschef tar över ansvaret. 

Teknik för att lokal utalarmering av räddningstjänstens resurser finns på varje brandstation. 

Räddningsvärn larmas via rakelsystemet och/eller via jourtelefon.  

Frivilliga resurser larmas via telefon med sms eller app. 

SMS har även införskaffat ett antal Rakelenheter som har beredskapsabonnemang, för att förstärka det 

civila försvaret men även utgöra en möjlighet att tilldela all personal i tjänst eller beredskap en 

personlig Rakel om någon del i larmkedjan ligger nere. Dessa Rakelenheter kan även användas i 

DMO-läge (lokal kommunikation direkt mellan kommunikationsenheter) vid större insatser eller 

genom MSB:s försorg snabbt omvandlas till vanliga abonnemang vid större händelser. 

8.1.4. Brandvattenförsörjning  
Tätorter inom SMS område brandvattenförsörjs normalt av det kommunala vattennätet via 

brandposter. I mindre orter och på landsbygden försörjs insatser via tankbilar. Inom SMS finns 4 egna 

tankbilar/lastväxlare med tank. Angränsande räddningstjänsters tankresurser nyttjas även vid större 

vattenbehov eller vid flera samtidigt pågående insatser. Visst samarbete finns även med externa 

resurser, så som större lantbruk och maskinstationer. Dessa resurser är i första hand avsedda för att 

användas i samband med skogsbränder och större markbränder.  

Brandpostnätet i kommunerna finns tillgängligt både digitalt och analogt i brandbilar och tankbilar 

samt i ledningscentralen. För brandpostnäten i Falköping och Tidaholms kommuner ansvarar den 

tekniska förvaltningen, i Götene ansvarar det kommunala bolaget Götene Vatten och Värme (GVV) 

och i Skara ansvarar det kommunala bolaget Skara Energi för brandpostnätet. 

Inom kommunerna finns också ett antal krigsbranddammar och förberedda naturliga 

vattenupptagsplatser.  

När det gäller hantering av släckvatten finns vissa generella rutiner och en kommunal planläggning i 

respektive kommun. 

8.1.5. Tid från att larmet inkommer till 112 till att första kommunala 

räddningsresurs når olika delar av kommunen, inklusive larmhanteringen 

(responstid)  

 
Responstid är tiden från besvarat larmsamtal hos SOS-alarm (112) tills att SMS är på plats på 

skadeplatsen med en första enhet. I responstiden inkluderas larmhanteringstiden, anspänningstiden och 

körtiden fram till skadeplats. Larmhanteringstiden varierar mellan 0 sekunder för automatiska interna 

larm till några minuter för larm som hanteras manuellt hos SOS. Automatisering av larmhanteringen 

är en framgångsfaktor för att korta denna tid och snabbare kunna lämna hjälp till hjälpbehövande. 

SMS arbetar ständigt för att korta ner larmhanteringstiden genom beslutsfattare lokalt och 

medlyssning vid larmsamtal. Anspänningstiden är den tid det tar från larm till SMS till det att första 

fordon lämnar brandstationen. Anspänningstiden är normalt sett 90 sekunder för heltidsstyrkor och 5 - 

7 minuter för RIB-styrkor. Anspänningstiden tillsammans med körtiden benämns insatstid.  

Insatstiden i tätorter med brandstation med heltidspersonal eller RIB-personal är normalt max 10 

minuter. Insatstiden utanför de större tätorterna är normalt max 20 minuter och samtliga delar inom 
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SMS geografiska område nås normalt inom max 30 minuter. Alla insatser med insatstider över 20 

minuter analyseras för att fastställa orsaken till att insatstiden överstiger 20 minuter. 

Nedan redovisas körtider och insatstider från respektive brandstation och för olika 

organisationsformer. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildtext: Kartan visar körtider från respektive brandstation inom SMS.  

 

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

177



 

56 

 

   

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 Heltid Rib Värn Semi prof Frivilliga  

Falköping 1+4      

Floby  1+2     

Götene 1+2 0+2     

Skara 1+2 1+4     

Tidaholm 1+2 0+2     

Källby   ca 10   Dafgårds via avtal 

Skara   ca 15   Jula centrallager via avtal 

Inom SMS    ca 10  Hemtjänstpersonal, del av dygn 

Inom SMS     Ca 30 Frivilliga brandmän 

Inom SMS     Ca 30 Civila insatspersoner (CIP) 

 

Ledningsresurserna över ledningsnivå 1 är fördelade på följande sätt: 

Ledningsnivå Placering Beredskapsform Inställelsetid Antal Övrigt 

L2 – SL/IL Inom 

SMS 

Heltid i jour 90 sek 1-4 Ledningsfordon 

L3 – RIL  Beredskap 90 sek 1 Ledningsfordon, 

inställelse i de fyra 

centralorterna inom 45 

minuter. 

L4 - VB Falköping Heltid i jour 15 sek 1 LC53 inom 90 sek 

L5 - VRC  Beredskap 90 sek 1 Ledningsfordon, 

inställelse i de fyra 

centralorterna inom 60 

minuter. 

L6 - 

Räddningschef 

 Dagtid, helgfria 

vardagar  

 1 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. 

 

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.  

Bilbrand i Skara där hemtjänstpersonal, utbildad av 

räddningstjänsten, gjorde en första släckinsats som 

troligen räddade fastigheten. Räddningstjänsten larmades 

även av hemtjänstpersonalen via Rakel.  
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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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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 

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) 
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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 kem-

Skaraborg så finns det kemresurser även i Skövde, Mariestad och Lidköping. I Skövde finns dessutom 

en av MSB:s nationella kemresurser. 

Inom SMS geografiska område så finns det flera stora industrier som hanterar ammoniak och större 

mängder gasol. Inom livsmedelsindustrin så förekommer också relativt stora mängder baser och syror. 

På transportsidan förekommer stora flöden av alla typer av farliga ämnen på framförallt västra 

stambanan och E20, men även på riksvägarna 26, 44, 46, 47, 49 och 184.  

 

Tankbilsolycka på riksväg 26 vid Borgunda 2017. Stora mängder bensin och diesel läckte ut på olycksplatsen. Resurser från 

fyra brandstationer på plats samt externa resurser för bärgning och sanering. 

8.2.5. Naturolycka  
Samtliga räddningsstyrkor ska kunna agera vid olika typer av naturolyckor. Inom SMS geografiska 

område så är det främst väderrelaterade händelser som, storm, nederbörd, värmebölja med torrt väder 

och översvämningsolyckor som är förekommande risker. Området är ett jordbruksområde med vissa 

större skogsområden och ett kustområde vid Vänern. Det finns ett antal mindre och medelstora 

vattendrag med viss ras- och skredrisk, men inte i någon större omfattning. Översvämningsrisk finns 

dock i dessa vattendrag vid kraftig nederbörd och i Vänern vid stora nederbördsmängder på Vänerns 

tillflödesområden. All räddningstjänstpersonal ska ha kunskap om pumpar, motorsågar och 

terrängfordon, viss personal är förare på bandvagn och sexhjuling.  

8.2.6. Drunkning 
Drunkning och drunkningstillbud är relativt ovanliga händelser inom SMS geografiska 

ansvarsområde, trots att det finns många sjöar och Sveriges största sjö finns inom området. Alla 
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räddningsstyrkor ska kunna agera vid drunkning och drunkningstillbud. Ytlivräddningsdräkt, 

hansabräda och båt finns på samtliga brandstationer. På brandstationen i Götene finns dessutom en 

RIB-båt för insats i Vänern. RIB-båten kan även användas vid oljeutsläpp eller fartygsolycka på 

Vänern. 

 

Bildtext: Räddningsinsats med hansabräda på is med dålig bärighet. 

8.2.7. Nödställd person  
SMS har uppdraget att agera vid oönskade händelser i en bred tolkning av LSO. Det innebär att 

suicidhändelser är en vanligt förekommande larmtyp. Nödställd person i andra situationer förekommer 

också från person i hiss eller kylrum till person i vindkraftverk på 120 meters höjd. Skärmflygning är 

en sport som aktivt utövas inom larmområdet och årligen plockas några nödställda skärmflygare ner 

från diverse situationer. Vindkraftsverk finns i större omfattning inom de fyra kommunerna och är en 

olyckstyp som SMS har specialutbildad personal för att kunna hantera. Det innebär att SMS ska kunna 

hantera sjukdomsfall eller olycksfall i vindkraftverk med nedfirning av nödställd person från 

turbinhuset. Inom höghöjdslivräddningen ingår också andra uppdrag som olyckor på rasbranter som 

t.ex. finns på västgötabergen. Suicidhändelser är en vanligt förkommande olyckstyp. Det kan handla 

om t.ex. hot om hoppning, hängning eller händelser på järnvägen, där västra stambanan, Nässjöbannan 

och Kinnekullebanan går genom vårt område. Både hot om suicid och genomförda suicid hanteras av 

räddningstjänstpersonalen, men även genom avtal med Trafikverket om sanering av tåg och järnväg 

efter fullbordat suicid. Alla räddningsstyrkor kan respondera på nödställd person men alla styrkor kan 

inte lösa alla uppdrag. Prioritering och aktivering av resurser ansvarar vakthavande befäl för.  
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Bildtext: Bild från övning i vindkraftverk 2016 

  

 

 

8.2.8. Djurlivräddning 
SMS medlemskommuner är lantbrukstäta och djurlivräddning inom lantbruksområdet är relativt 

vanliga uppdrag. Vid behov av lyft av stora tamdjur, så som ko och häst, så finns det extra resurser i 

Falköping och Skara. Alla räddningsstyrkor ska kunna hantera djurlivräddning men vid stora djur så 

larmas station i Skara eller Falköping.

 

Bild från 

djurlivräddningsinsats i Tiarp 

utanför Falköping under våren 

2021 med lyft av ko i brunn. 
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8.3. Ledning i räddningstjänsten 
SMS är ett eget ledningssystem för räddningstjänst. SMS ledningssystem samverkar med angränsande 

ledningssystem via avtal för att uppnå redundans, robusthet och uthållighet i ledning av 

räddningstjänst enligt LSO. SMS samverkar även med andra aktörer för att uppnå redundans, 

robusthet och uthållighet. 

8.3.1. Tillgång till resurser för den övergripande ledningen, inkluderande 

resurser i samverkan med andra kommuner  

Ledning 

SMS har fem ledningsnivåer som kan aktiveras vid en räddningsinsats. Styrkeledare (SL=L1) som 

leder enskild grupp med ett räddningsledarskap vid enkla och mindre insatser. Styrkeledare kan också 

leda delar av/sektorer i en större insats. Regionala Insatsledare (RIL=L3) leder medelstora och större 

insatser eller komplicerade insatser. Vid behov av tre ledningsnivåer på skadeplats så kallas även 

Insatsledare (IL=L2) till skadeplats. Vakthavande befäl (VB=L4) är inledningsvis räddningsledare. 

När det finns lämplig person med räddningsledarkompetens på plats, överlämnas räddningsledarskapet 

till denne. VBs och/eller RIL:s ansvar kan tas över av Vakthavande Räddningschef (VRC=L5). VRC 

har det normativa och strategiska ansvaret som följer med räddningschefsuppdraget inom hela SMS. 

Endast räddningschef (RC=L6) kan ta över detta ansvar, förutom länsstyrelsen vid 

ledningssystemsgränsöverskridande räddningsinsatser. Därmed kan organisationen hantera de nedan 

angivna ledningsfunktionerna under alla tider på dygnet. Syftet med denna ledningsstruktur är att även 

kunna stödja andra förvaltningar inom de fyra kommunerna, vid kris eller andra oönskade händelser. I 

uppdraget ingår även annat akut stöd och hjälp med till exempel överfallslarm, övervakning med mera. 

Vid större eller flera pågående räddningsinsatser ansvarar VRC för att hantera räddningsinsatser, samt 

upprätthålla en beredskap för nya olyckor. Vid varje enskild räddningsinsats finns en utsedd 

räddningsledare, som ansvarar för insatsen och den räddningspersonal som deltar i insatsen. Beroende 

på räddningsinsatsens storlek och komplexitet samt beredskapsläget, kan en styrkeledare, insatsledare, 

regional insatsledare, VB i Kommunsamordningscentralen (KSC), räddningschef i beredskap eller 

räddningschefen inneha rollen som räddningsledare. Antalet ledningsnivåer vid en insats beror på 

skadeplatsorganisationens storlek. 

Parallellt med arbetet på en skadeplats har KSC, som dygnet runt är bemannad med en VB, till uppgift 

att stödja räddningsledaren med bland annat kommunikation, samverkan och dokumentation. VB 

hanterar även beredskapssituationen och eventuell omfördelning av kommunernas operativa resurser, 

fram till att VRC övertar detta ansvar.  

Systemledning – Ser till att det totala hjälpbehovet tillgodoses och värderar riskbilden. Balanserar 

pågående insatser mot behovet av beredskap över ytan. VB eller VRC ansvarar för systemledning. 

Insatsledning – Tilldelar uppgifter till organisatoriska delar, t.ex. styrkeledare, sektorchef eller 

räddningsstyrka, samt ser till att hjälpbehovet tillgodoses vid den enskilda insatsen. Styrkeledare eller 

regional insatsledare ansvarar normalt för insatsledning. Undantagsvis, extremt ovanligt, kan 

insatsledning skötas av VRC vid större insatser eller vid flera pågående insatser som kräver 

insatsledning av regional insatsledare. Väljer VRC att leda insats på skadeplats som RL, skall annan 

VRC kallas in för att ta över systemledningen inom SMS. 

Uppgiftsledning – Genomför tilldelade uppgifter genom att vidta åtgärder så att delar av hjälpbehovet 

tillgodoses. Utsedd arbetsledare eller styrkeledare ansvarar oftast för uppgiftsledning. 
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Operativt ledningsmöte på olycksplats med tre ledningsnivåer och samverkande expertresurser. 

Ledningsresurserna inom egen organisation som alltid finns tillgängliga i tjänst eller beredskap. 

Ledningsnivå Placering Beredskapsform Inställelsetid Antal Övrigt 

L1 - SL Inom 

SMS 

4 Heltid 

2 Rib 

90 sek 

90 sek -5 min 

5-6 Utgår normalt från 

brandstationerna eller 

som FIP 

L2 – SL/IL Inom 

SMS 

Heltid i jour 90 sek 1-4 Ledningsfordon 

L3 –RIL  Beredskap 90 sek 1 Ledningsfordon, 

inställelse i de fyra 

centralorterna inom 45 

minuter. 

L4 - VB Falköping Heltid i jour 15 sek 1 LC53 inom 90 sek 

L5 - VRC  Beredskap 90 sek 1 Ledningsfordon, 

inställelse till KSC och 

i de fyra centralorterna 

inom 60 minuter. 

L6 - 

Räddningschef 

 Dagtid vardagar  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). 

191



 

70 

 

Ledningsnivå Kompetens/Utbildningsnivå 

(Lägst) 

Inställelsetid Antal 

totalt 

Övrigt 

Gruppchef/Bm 

 

Intern utbildning eller LK1a 90 sek 47 Utgår normalt från 

brandstationerna 

L1 - SL LK1b, Räddningsledning A 

eller motsv, för RIB LK1a 

90 sek – 5 min 34 Utgår normalt från 

brandstationerna 

eller som FIP 

L2 – SL/IL LK2b, Räddningsledning B 

eller motsv 

90 sek 8 Ledningsfordon 

L3 –RIL LK2b, Räddningsledning B 

eller motsv med RSK 

90 sek 5 Ledningsfordon, 

inställelse i de fyra 

centralorterna inom 

45 minuter. 

L4 - VB LK2b, Räddningsledning B 

eller motsv med RSK 

15 sek och 90 

sek i LC53 

5 (8) LC53 inom 90 sek 

L5 -VRC LK3 VRC, Räddningsledning 

B eller motsv med RSK 

90 sek 5 Ledningsfordon, 

inställelse till KSC 

och i de fyra 

centralorterna inom 

60 minuter. 

L6 - 

Räddningschef 

Brandingenjör med RUB 

eller LK3 VRC, 

Räddningsledning B 

 1  

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. 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Vakthavande befäl 

(L4) 

Regional 

Insatsledare  

(L3) 

  

Stn. Floby 

styrkeledare  (L1) 

 

Stn. Falköping 

styrkeledare (L1) 

4 brandmän 

 

Räddningschef  

(L6) 

  

Vakthavande 

Räddningschef               

(L5) 

Stn. Tidaholm 

styrkeledare (L1) 

4-5 brandmän  

 

Systemledning 

Insatsledning 

Uppgiftsledning 

Stn. Skara 

styrkeledare  (L1) 

4-5 brandmän  

 

Stn. Götene 

styrkeledare (L1) 

4-5 brandmän  

 

 

 

 

Insatsledare 

(L2) 

  

Heltidsanställda brandmän som kan fungera som arbetsledare/gruppledare, ej räddningsledarkompetens. 

193



 

72 

 

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 
2 Dnr 2019-000383 
3 Dnr 2019/335 
4 Ds 2017:66   
5 MSB 336-2011  
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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 MSB Utkast Beskrivning av olyckor som kan leda till räddningsinsats.  
7 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. 

  

199



 

78 

 

9.2 Flödesschema insats- och olycksutredningar 
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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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SMS beslutsdokument nämnd 

 Handlingsprogram enligt  Lag om Skydd mot 
Olyckor 

[2022-05-19] 
 

 

  

   

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg  Version: 1.0 

 

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) 

 

 

 
  

203



SMS beslutsdokument nämnd 

 Handlingsprogram enligt  Lag om Skydd mot 
Olyckor 

[2022-05-19] 
 

 

  

   

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg  Version: 1.0 

 

Bilaga C: Hamnar och dess gränser i vatten

 

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

  

Streckat område i Hönsäters 

hamn är kommunalt ansvar. 
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SMS beslutsdokument nämnd 

 Handlingsprogram enligt  Lag om Skydd mot 
Olyckor 

[2022-05-19] 
 

 

  

   

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg  Version: 1.0 

 

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 

Position Qr-

kod 

Hamndjup 

Svanviks 

småbåtshamn 

Filsbäck/Svanvik     

Källby småbåtshamn Källby 150    

Blombergs 

gästhamn/Båtsällskap 

Blomberg 150    

Hällekis båtklubb Hällekis 150 58°37,60 N 
13°26,30 E 

 2,1 m 

Sandvikens båtklubb Österäng/Sandviken 90  
 

1,0 m 

Årnäs hamn Årnäs 100 58° 40,3N  
13° 35,0E 

 2,5 m 
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Blombergs Hamn 

 

 

Sandvikens båtklubb 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen, 2022-03-09 

Sida 1 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 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).  
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen, 2022-03-09 

Sida 2 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

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 
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