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KOMMUNSTYRELSEN  
RÄDDNINGSTJÄNST  

Sammanfattning året som gått 

Utryckningsverksamheten är för år 2015 att anse som 
ett normalår, förutom två specifika larmtyper. Trafik-
olyckorna har ökat i både Sala och Heby kommun, och 
larmtypen brand i bostad har ökat i Sala kommun.  
I det senare fallet innebär det i reella tal en ökning 
från 17 till 29 larm. 

Den brandförebyggande verksamheten blev mycket 
delaktig i flyktingproblematiken, eftersom behovet av 
boendeplatser gjorde att det brandtekniska skyddet i 
lokalerna ibland inte uppfyllde gällande krav. 

Beredskapsplanläggaren blev om möjligt än mer  
involverad i flyktingproblematiken då den blev en 
krishanteringsfråga i båda kommunerna, likväl som 
regionalt och nationellt. 

Verksamhetsansvar 

UPPDRAG 

Kommunstyrelsens uppgift är att förbereda och verk-
ställa kommunfullmäktiges beslut samt ansvara för all 
verksamhet som inte faller under vård- och omsorgs-
nämnden, skolnämnden, kultur- och fritidsnämnden 
eller den myndighetsutövning som hör till bygg- och 
miljönämnden.  

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över ekonomi 
och finanser samt ansvarar för att den kommunala 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och rikt-
linjer som fullmäktige bestämt, att lagar och förord-
ningar följs och att medlen används på ett ändamåls-
enligt sätt så att god ekonomisk hushållning upprätt-
hålls.  

I kommunstyrelsens uppdrag ingår ansvar för hela 
förvaltningsorganisationen och att vara arbetsgivare 
för densamma. Kommunstyrelsen ska bevaka att 
verksamheten bedrivs i enlighet med gällande ar-
betsmiljölagstiftning.  

Kommunstyrelsen fullgör kommunens förpliktelser 
som räddningsnämnd, krisledningsnämnd och arbets-
löshetsnämnd.  

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i 
kommunallagen eller annan relevant lagstiftning 
gäller bestämmelserna i detta reglemente samt av 
kommunfullmäktige antagna policydokument. 

ORGANISATION 

Räddningstjänsten Sala-Heby utgör brandkår i Sala 
och Heby kommuner och består av sju utrycknings-
styrkor runt om i de båda kommunerna, varav tre i 
Heby och fyra i Sala. Antalet anställda är ca 100  
personer, varav 24 i utryckande heltidstjänst och tre i 

dagtidstjänst i Sala. Övriga är deltidsbrandmän. Den 
huvudsakliga verksamheten utgörs av: 

 Operativ räddningstjänst 

 Tillsynsverksamhet 

 Utbildning och information 

Viktiga händelser året som gått 

 Rekrytering av en ny ställföreträdande rädd-
ningschef med ansvar för den brandförebyggand 
verksamheten. 

 Beslut om att ansluta räddningstjänsten till  
Storstockholms räddningscentral (SSRC), samt 
påbörjat projektarbetet med den faktiska inkopp-
lingen i mars 2016. 

 Nytt avtal med Landstinget i Västmanland  
avseende IVPA (i väntan på ambulans) där  
räddningstjänsten erhåller ersättning för utförda 
utryckningar i Sala kommun (detta gäller i Heby 
kommun sedan 2010). 

Ekonomi 

RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK 
ANALYS 

Tkr 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Bokslut 

2015 
Budget-

avvikelse 

Externa intäkter -17 228 -13 250 -13 699 -449 

Interna intäkter -466 -389 -488 -99 

Summa intäkter -17 694 -13 639 -14 187 548 

Köp av huvudverk-
samhet, bidrag 614 631 606 25 

Personalkostnader 20 214 18 554 18 381 173 

Övriga kostnader 8 641 7 167 7 183 -16 

Interna kostnader 9 472 9 067 9 339 -273 

Summa kostnader 38 941 35 419 35 509 -90 

Resultat 21 247 21 780 21 321 459 

Nettoresultatet avviker från budget med 459 tkr. 

DRIFTREDOVISNING 

Tkr 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Bokslut 

2015 
Budget-

avvikelse 

Räddningstjänst 21 347 21 202 21 152 50 

Civilt försvar -100 578 169 409 

Summa 21 247 21 780 21 321 459 
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Överskottet för Civilt försvar beror på att medlen som 
var kopplade till investeringsprojekt Krisberedskap 
ACC LEH överfördes till driftbudgeten under året.  

INVESTERINGAR 

Tkr 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Bokslut 

2015 
Budget-

avvikelse 

Inkomster - - - - 

Utgifter 732 1 359 820 539 

Summa 732 1 359 820 539 

Invent. Rtj 563 626 430 196 

Brandbilar 150 280 356 -76 

Krisber. övr 19 453 34 419 

Summa 732 1 359 820 539 

Kostnaden för inventarier blev lägre än beräknat, 
vilket beror på att vissa planerade investeringar inte 
genomfördes. 

Investeringsmedlen för Krisberedskap övrigt var 
planerade att användas för iordningsställande av en 
ny ledningsplats för kommunens krisledning i  
tekniska kontorets lokaler. Detta blev inte realiserat. 

Målavstämning 

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som 
skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen 
bedöms utifrån indikatorer som samtliga redovisas i bilagan 
Indikatorsammanställning. 

Målet är helt uppfyllt  Målet är delvis uppfyllt Målet är inte uppfyllt 

Mätindikator saknas Ingen mätning  Inget mål satt 

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE 

MÅL: VÄXANDE SALA 

  

MÅL: ENLÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING 

  

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att 
utsläpp från Räddningstjänstens fordon mins-
kar. 

 

KOMMENTAR: Jämfört med år 2013 (2014 hade exceptionella kostna-
der beroende på skogsbranden) har den totala kostnaden för fordons-
bränsle minskat med 27 %, trots att literpriset för bränsle endast har 
minskat med 10 %.

PERSPEKTIV MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att 
andelen som aldrig, eller mycket sällan är 
orolig för brand i hemmet minskar samt att 
andelen som aldrig, eller mycket sällan är 

 

orolig för brand i offentlig miljö minskar. 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att 
arbeta för att medborgarna ska uppleva att 
Sala har en bra kvalitet och service i verksam-
heten ex. vis när de planerade tillsynerna 
enligt LSO och LBE är utförda, när minst 10 % 
(3500 personer) av kommunbefolkningen 
årligen genomgår utbildning i brandkunskap 
eller sjukvård, när den enskilde har agerat 
innan räddningstjänstens ankomst samt att 
det finns ett lokalt fungerande Krishanterings-
råd. 

 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MED-

BORGARE 

  
 

 

KOMMENTAR: Mätning av oro för brand i hemmet och i offentliga 

lokaler görs nästa gång 2016. 

Alla planerade tillsyner blev inte utförda, eftersom flyktingproble-
matiken tog mycket av den förebyggande avdelningens tid i  
anspråk. Skapandet av ett lokalt krishanteringsråd har inte genomförts.

PERSPEKTIV MEDARBETARE 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

Nämndens målsättning är att räddningsar-
betet utförs utan att personalen skadas samt 
att sjukfrånvaron understiger 4 % på rädd-
ningstjänsten. 

 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

  

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

  

KOMMENTAR: Ingen skada under året och sjukfrånvaron blev 1.8 %.

Framtiden 

Rekrytering av deltidsbrandmän kommer även fort-
sättningsvis att vara ett problem, och delar i det nya 
centrala avtalet (RiB 15) underlättar dessvärre heller 
inte framtida rekryteringar. 

Verksamhetsfakta 

 2013 2014 2015 

    

    

 



  

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 
KOMMUNSTYRELSEN/RÄDDNINGSTJÄNST 

 
 

ANTAGEN § X | XXXX-XX-XX | DIARIENUMMER 20XX/XXX 
SALA KOMMUN 

Växel: 0224-74 70 00 | E-post: kommun.info@sala.se |  Postadress: Box 304, 733 25 Sala 

 

  



BILAGA – INDIKATORSAMMANSTÄLLNING  
KOMM UN ST YREL SEN /Rä dd ni n gs t jä n st e ns  i n di kato re r 
 

Mål Indikator 2015 2014 2013 

En långsiktig 
miljömässigt hållbar 
utveckling 

Utsläpp från Räddningstjänstens 
fordon minskar 

220 000:- 501 000:- 300 300:- 

Nöjda medborgare och 
brukare 

Andelen som aldrig eller mycket 
sällan är orolig för brand i 
hemmet 

- 28 % - 

Nöjda medborgare och 
brukare 

Andelen som aldrig, eller mycket 
sällan är orolig för brand i 
offentlig miljö 

- 14 % - 

God service av hög 
kvalitet 

De planerade tillsynerna enligt 
LSO och LBE är utförda. 

90 % 100 % 100 % 

God service av hög 
kvalitet 

Minst 10 % (3500 personer) av 
kommunbefolkningen årligen 
genomgår utbildning i 
brandkunskap eller sjukvård.  

3500 3900 2700 

God service av hög 
kvalitet 

Den enskilde har agerat innan 
Räddningstjänstens ankomst 

Ja Ja  

God service av hög 
kvalitet 

När det finns ett lokalt 
fungerande Krishanteringsråd 

0 0 0 

Trygg säker och 
utvecklande 
arbetsmiljö 

Räddningsarbetet utförs utan att 
personalen skadas.  

Ja Ja Ja 

Trygg säker och 
utvecklande 
arbetsmiljö 

Sjukfrånvaron understiger  
4 % (Rtj) 

1,8 % 3,0 % 3,0 % 

     

 



  

 

BEGÄRAN OM TILLÄGGSBUDGET I 2016 ÅRS DRIFTSANSLAG  

Kommunstyrelsen/Räddningstjänst 

NÄMNDENS ÖVER-/ UNDERSKOTT 

Verksamhet/projekt/uppdrag Budget Redovisat Avvikelse Äskas överfört 

Ansvar 19 Civilt försvar 578 169 409 409 

     

     

HUR HAR ÖVER-/UNDERSKOTTET UPPKOMMIT 

Överskottet har huvudsakligen uppkommit genom att investeringsprojekt 3783 ”Krisberedskap ACC 

LEH” överfördes till driftbudgeten under 2015 

HUR KOMMER TILLÄGGSBUDGETANSLAGET ATT PÅVERKA 2015-ÅRS VERKSAMHET? 

Överskottet för 2015 överfört till 2016 innebär att resultatet för 2015 blir 0 

NÄMNDENS FÖRSLAG TILL TILLÄGGSBUDGET  

Föreslås att överskottet 2015 för Civilt försvar tilläggsbudgeteras i 2016 års driftsanslag. 



  

 

BEGÄRAN OM TILLÄGGSANSLAG, INVESTERINGAR FRÅN VERK-
SAMHETSÅRET 2015 

Kommunstyrelsen/Räddningstjänst 

BEGÄRDA ÖVERFÖRINGAR INVESTERINGAR 

 

Verksamhet/projekt Nettoanslag Förbrukat Avvikelse Överföres till 
2015 

Krisberedskap övrigt 453 34 419 419 

     

     

     

 

MOTIVERING 

Då kommunen inte kan använda dessa medel för andra ändamål än de som är kopplade till ansvar 

19000000, föreslås att den redovisade avvikelsen för projektet förs över till investeringsbudgeten för 

2016. 
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