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Det här är en kortversion
av vår årsredovisning 2021.
Om du vill läsa mer finns
årsredovisningen i sin helhet
på raddningkarlstad.se/omoss.

G 2021
N
I
N
S
I
V
O
D
E
R
S
ÅR n
Kortversio

raddningkarlstad.se

Innehåll
04 Ledningens summering
08 Om förbundet
12 Sammanfattning av året
26 Måluppfyllelse
30 Personalförhållanden
34 Ekonomisk redovisning
38 Förväntad utveckling

3

Ledningens
summering av året
Direktionens ordförande
har ordet
Året 2021 – ytterligare ett år i pandemins spår. För oss politiker har digitala möten blivit den nya vardagen.
Det är där vi samtalar och där vi fattar
beslut. Det finns både för- och nackdelar med det. Många har varit oroliga
för att vi inte kan upprätthålla en bred
och trovärdig demokrati, medan andra har tyckt att det är ett bra sätt som
ökar delaktigheten. I vår direktion har
vi lyckats bra med att upprätthålla demokratin under förutsättningarna för
digitala möten. Det har ibland varit
tufft att inte se alla ansiktsuttryck via
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en kamera, men vi har haft desto större delaktighet i våra möten. Behovet
att få informationen bakom besluten
har ökat. Det som normalt kommuniceras genom kroppsspråk har behövt
ersättas med ord. Personligen upplever
jag att just informationsöverföringen
mellan tjänstemän och politiker har
blivit både tydligare och fått en högre
kvalitet under den digitala resan.
Direktionens uppgift är att förhålla
sig till vad som ska utföras utifrån de
resurser som finns tillgängliga. Tjänstemännen inom räddningstjänsten får

sedan forma hur de olika uppgifterna ska utföras. En viktig fråga för
direktionen och förbundet är vår
ekonomiska hushållning. I början på
året fick vi klartecken från våra medlemskommuner att fortsätta finansiera
vårt underskott med vårt eget kapital.
Det gör också att vi inte kommer att
återinföra det finansiella resultatmålet
på 0,5 procent under perioden fram
till 2024. Förbundet har ett starkt eget
kapital som möjliggör detta och det
är särskilt viktigt eftersom vi vet att
pandemin på många sätt påverkat flera
av våra medlemskommuner negativt.
Det som också är positivt är att vi
inte minskar vår investeringsbudget.
Vi kommer att fortsätta investera i
fordon och material. Det är en viktig
del i att hålla förbundet starkt inför
framtiden.
Under 2020 gick vi in i Räddningsregion Bergslagen. Nu när mer än ett
år passerat kan vi skönja de förbättringar som detta har gett oss. En av
styrkorna är den dygnet runt-bemannade ledningscentralen som snabbt
kan fylla på med resurser vid behov.
Det fina är att resurserna inte alltid
kommer från vårt eget förbund.
Numera är det 17 olika räddningstjänstorganisationer som hjälps åt vid
större händelser.
Ofta när media eller gemene man
pratar om räddningstjänst tänker de
på de heltidsanställda brandmännen.
En stor del av vårt förbund bygger på
deltidsbrandmän – räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB). En utma-

ning vi ser framöver är bemanning
av våra RIB-stationer. Det är inget
unikt för just vårt förbund utan en
utmaning för hela landet. Ett sätt att
underlätta för våra RIB-anställda att
ha beredskap är att vi har skapat distansarbetsplatser på våra stationer. De
deltidsanställda kan då på ett enkelt
sätt sköta sina arbetsuppgifter hos sin
huvudarbetsgivare – men sittande på
en av våra stationer. Den här typen
av utveckling är något som bara har
börjat och jag är stolt och glad över att
just vårt förbund startat resan.

Malin Hedberg
Ordförande direktionen
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Förbundsdirektörens
kommentarer
2021 var året då Räddningstjänsten Karlstadsregionen stängde
ner under våren och sommaren,
öppnade upp igen under hösten
och åter igen stängde ner vår
verksamhet lagom till jul då coronasmittan tog ny fart. Pandemin
har präglat vårt samhälle och vårt
förbund på olika sätt under 2021.
Trots detta har vi arbetat på med
gott resultat.
Vår säkerhetsavdelning fick
tidigt uppdraget att leda en
gemensam coronastab för våra
medlemskommuner i förbundet.
En utvärdering som gjorts visar
tydligt att berörda parter är nöjda
med arbetet och den information
man fått utifrån de gemensamma
lägesbilder som coronastaben
tagit fram.
Vi har genomfört en omflyttning av fordon där sex stationer
har fått ny teknik i olika former.
Vår direktion har antagit ett
nytt handlingsprogram som är
anpassat efter MSB:s nya krav.
Direktionen har också fattat be6

slut om en ny jämställdhets- och
mångfaldspolicy för vårt förbund.
Vårt övningsfält tappade
intäkter på vår externa utbildning
när många ställde in utbildningarna. Desto roligare är det att den
Grib-utbildning vi bedriver åt
MSB rullade på under året. MSB
utlyste dessutom ett antal extra
utbildningar. Det känns mycket
bra att Räddningstjänsten Karlstadsregionen är en viktig del i att
utbilda blivande Grib-brandmän
från Småland till Dalarna!
Vi hann också med att genomföra 350 bostadstillsyner i
olika bostadsområden i Karlstad i
början av december, där vår förebyggandeavdelning i samverkan
med skiftlagen informerade och
kontrollerade brandskyddet i både
lägenheter och villor.
Året blev ett normalt år gällande antalet insatser. Några större
skogsbränder eller långvariga
insatser inträffade inte inom vårt
förbund. Däremot har vi förstärkt
andra organisationer inom Rädd-

ningsregion Bergslagen både när
det gäller ledning och styrkor.
Räddningsregion Bergslagen
fortsätter att utvecklas på olika
sätt. Vi har fortsatt arbetet med
att utveckla gemensamma utbildningar, men också arbetat med att
ta fram gemensamma styrdokument för stab och ledning med
mera. Under året sökte Räddningsregion Bergslagen personal
som vill jobba som vakthavande
befäl och larmbefäl i vår ledningscentral i Örebro. Glädjande var att
många från oss visade intresse för
dessa tjänster, varav en person fick
jobbet.
En annan trevlig händelse
under året var att MSB:s nya
generaldirektör Charlotte Petri
Gornitzka valde att besöka oss på
sin första arbetsdag. Hon fick information om svensk räddningstjänst och möjlighet att betrakta,
och till och med delta, i en övning
gällande en större trafikolycka vid
en av våra Grib-utbildningar.
Årets ekonomiska resultat visar,
pandemin till trots, på ett positivt
resultat utifrån vår lagda budget.
Mycket tack vare väl avvägda
prioriteringar, personalplanering
och andra aktiva åtgärder. Noteras
kan att vi fortfarande till viss del

har en utbildningsskuld för vår
internutbildning som vi behöver
ta igen under kommande år.
Jag vill tacka all personal och
vår direktion för ett väl utfört
arbete. Året har på olika sätt varit
lärorikt och krävt nytänkande.
Det har också gett oss nya insikter
i nya arbetssätt som vi på olika
sätt kan ta med oss framåt i vår
framtida utveckling av Räddningstjänsten Karlstadsregionen
och Räddningsregion Bergslagen.
Nils Weslien
Förbundsdirektör/räddningschef
7

Ett tryggt och säkert samhälle

Målområde
Färre olyckor

Målområde
Minskade skador

Målområde
Ökad trygghet

Verksamhetsmål med indikatorer

Om
förbundet

Effektiv organisation med god ekonomisk hushållning

Respekt

Uppdrag
Räddningstjänsten ska aktivt
stödja och utveckla arbetet
för ett tryggt och säkert
Forshaga, Grums, Hammarö,
Karlstad, Kil och Munkfors.
Vision
Vår vision är att bidra till ett
tryggt och säkert samhälle.
Övergripande målområden
Våra övergripande målområden
är färre olyckor, minskade skador
och ökad trygghet.
8

Verksamhetsmål
med indikatorer
Verksamhetsmålen utgår från
det breda uppdraget inom hela
trygghets- och säkerhetsområdet.
Det innebär att ett verksamhetsmål ofta kan kopplas till fler än ett
målområde och att flera verksamheter i organisationen kan arbeta
för att uppnå samma verksamhetsmål.
För att mäta måluppfyllelsen
har indikatorer och mätmetoder
kopplats till verksamhetsmålen.

Professionalism

Effektiv organisation med god
ekonomisk hushållning
För att utföra uppdragen behövs
en effektiv organisation med
god ekonomisk hushållning som
grund. Följande grundförutsättningar behövs för att utföra
uppdraget: en god arbetsmiljö,
handlingsplaner och avtal i olika
former samt digitala system som
stödjer verksamheten på ett effektivt sätt. God ekonomisk hushållning ska råda i hela verksamheten.
Vi ska också vara en attraktiv
arbetsgivare.

Lärande

Mod

Finansiella mål
För ekonomin finns två finansiella
mål. Det ena är att förbundet ska
redovisa ett resultat i balans frånsett planerade underskott som ska
täckas av eget kapital. Det andra
är att reinvesteringar ska ske med
egna medel.
Värdegrund
Förbundets värdegrund
professionalism, lärande, respekt
och mod ska genomsyra allt vi gör.
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Insatsledare

Brandman

Styrkeledare

Släckbil

FIP, första
insatsperson

Ledningsfordon

Höjdfordon

Tankbil

Båt sjösatt
sommartid

Våra stationer
Vår heltidsstation finns i Karlstad.
Den är bemannad dygnet runt,
alla dagar på året. Styrkan är
alltid redo att åka på larm och
har 90 sekunder på sig att lämna
stationen.
I vårt område finns ytterligare
elva stationer som var och en
täcker upp varsitt brandstationsområde: Deje, Forshaga, Grums,
Hammarö, Högboda, Kil,
Molkom, Munkfors, Vålberg,
Värmskog och Väse. Vid alla dessa
stationer utom Värmskog finns
styrkor med räddningstjänst10

personal i beredskap som bor
och/eller arbetar på orten och ska
kunna inställa sig på stationen
inom fem minuter vid larm. Stationen i Värmskog är ett så kallat
räddningsvärn där det inte finns
personal i beredskap utan där personal som finns på orten kommer
vid larm om de har möjlighet.
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Sammanfattning
av året
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Tillsyndsverksamheten har
under året varit
starkt präglad av pandemin
i fråga om val av och antal
tillsynsobjekt. Omfattningen av
den förbokade och djupgående
tillsynsverksamheten för 2021,
liksom för 2020, är färre till
antalet i jämförelse med tidigare
år som en följd av pandemin och
en ändrad tillsynsplan.
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Förebyggandeavdelningen

Antal tillsyner

Tillsynsverksamheten har varit
starkt präglad av pandemin. I
början av december genomfördes
en bostadstillsyn i 350 bostäder i
Karlstad.
De nya föreskrifternas
förtydligande av kommunernas
tillsynsverksamhet enligt LSO
kommer under 2022 och framåt
innebära att förbundets tillsynskapacitet behöver ökas.
Ett arbete med att stärka förmågan att genomföra effektiva

Antal

räddningsinsatser och vidta förebyggande åtgärder mot kemikalieolyckor hos såväl oss själva som
hos de farliga verksamheter som
finns i vårt förbund har startat.
Arbetet med att ersätta höjdfordonet i Grums med tekniska
brandskyddsåtgärder i berörda
fastigheter är genomfört.
Ärendet med ett föreläggande
riktat mot Region Värmland
och Hus 2 på Centralsjukhuset
i Karlstad, CSK, har avslutats.
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Totalt genomförde Räddningstjänsten Karlstadsregionen
1 720 insatser under 2021.
Det är en ökning med 6,6
procent jämfört med 2020.
Statistiken följer tidigare
år och innehåller därmed
inga överraskningar. Samtliga
olyckstyper har förekommit i
förväntad omfattning.

Räddningstjänstavdelningen
Det kontinuerliga arbetet med
att öka vår förmåga att arbeta i en
regiongemensam övergripande
ledning fortsätter.
Vi har genomfört tre huseldningar vilket har ökat kunskapen
och färdigheten att hantera brand
i byggnad.
Från och med sommaren 2021
tankar vi miljövänligt HVO-diesel
på våra tunga fordon i Karlstad.
Vi har genomfört ett intensivt
arbete med fordonsförflyttningar.
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Sex stationer har därmed fått
nyare och modernare fordon.
Under hösten testade vi att
genomföra insatsdagar för samtlig
RIB-personal i förbundet med
gott resultat.
Vi har effektiviserat och utvecklat hanteringen av scheman, löner,
övningar och rekrytering.
Våra responstider var 12,2
minuter (riket 12,7).
Beredskapsavvikelsen för RIB
var 0,42 procent.
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Särskilda insatser
i Räddningsregion Bergslagen

Särskilda insatser
i vårt förbund
Brand i villa, Hammarö, maj
Brand i villa på bostadsområdet Lövnäs. Mycket snabbt brandförlopp orsakat av gasolutsläpp från gasolkamin.
Tre stationer bekämpade branden som
dock innebar en totalskada på villan.
Brand i förskola, Grums, juni
Under natten anläggs en brand i en
förskola i Slottsbron. Vid räddningstjänstens framkomst är det fullt
utvecklad brand. Fyra stationer jobbar
med att rädda delar av byggnaden
men branden var för omfattande och
resulterar i en totalskada.
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Brand i mataffär, Karlstad,
oktober
På Våxnäs brann en matbutik med
tillhörande lager. Vid framkomst mitt
i natten var lokalen rökfylld och hade
utvecklad brand. Tre stationer bekämpade branden som var under kontroll
tidigt morgonen efter.
Trafikolycka, Grums, december
Svår trafikolycka vid Valnäsmotet på
väg E45. En lastbil och en personbil
kolliderar efter att lastbilen kört på fel
sida. Personbilen hamnar under lastbilen vilket resulterar i en dödsolycka.

Då Räddningstjänsten Karlstadsregionen är en del i Räddningsregion Bergslagen (RRB) får vi hjälp
från andra räddningstjänster när vi
behöver det. Vi hjälper även andra när
de behöver vår hjälp. Vid bland annat
dessa händelser har räddningsresurser
från Räddningstjänsten Karlstadsregionen deltagit i räddningsarbetet
inom ramen för samarbetet RRB.

mun. Med anledning av spridningsrisk och otillgänglighet rekvireras
brandsläckande helikoptrar för att
bistå i släckningsarbetet. Branden är
under kontroll vid mörkrets inbrott.

Gasutsläpp, Säffle, juli
Större utsläpp av svaveldioxid från industri. Händelsen resulterade i att ett
stort antal räddningsresurser larmades
till platsen och ett antal personer fick
föras till sjukhus för undersökning.
Skogsbrand, Storfors, juli
En skogsbrand om ungefär sex hektar
i Storfors kommun. Med anledning
av spridningsrisk och omfattning
rekvireras brandsläckande helikoptrar
för att bistå i släckningsarbetet. Branden är under kontroll vid mörkrets
inbrott.
Skogsbrand, Bengtsfors, juli
En skogsbrand om ungefär två hektar
vid sjön Stora Le i Bengtsfors kom19

Utbildningsavdelningen
strävar efter att öka antalet
brand- och säkerhetsutbildade som en del i arbetet
för målet ökad trygghet.
Målet är att samtliga genomförda utbildningar ska resultera
i ett tryggare och säkrare
samhälle.

Utbildningsavdelningen
Med en fortsatt stor påverkan från
coronapandemin ställde många av
våra kunder in sina utbildningar.
MSB var tydliga med att GRIButbildningen skulle fortgå, fast
med tydliga hygienrutiner. Däremot ställde vi om till att utföra
mycket utbildning på distans.
2021 blev ett rekordår beträffande
GRIB-utbildning för vår del.
MSB löste ut alla optioner och vi
genomförde två delkurs 1 och fyra
delkurs 2 - alla med fantastiska
20

omdömen från både MSB och
elever.
Den gamla övertändningscontainern på övningsfältet har
skrotats. Arbete med att skaffa en
ny och miljövänligare container
pågår.
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Säkerhetsavdelningen har
stöttat förbundskommunerna
i coronapandemin
genom samverkan med
länsstyrelsen och har delat
lägesbilder, riktlinjer och
kommunikationsinsatser.

Säkerhetsavdelningen
Säkerhetsavdelningen har stöttat
förbundskommunerna i coronapandemin genom samverkan med
länsstyrelsen och har delat lägesbilder, riktlinjer och kommunikationsinsatser.
Vi har utbildat brandskyddsansvariga och brandskyddsombud samt genomfört systematiskt brandskyddsarbete för att
förebygga bränder och andra
oönskade händelser i kommunala
förvaltningar/verksamheter i
22

Forshaga, Grums, Hammarö, Kil
och Munkfors.
Avdelningen har med representanter från kommunernas
samhällsviktiga verksamheter
arbetat fram underlag till förbundets gemensamma modell för
kommunal organisation för höjd
beredskap.
I dialog med kommunernas
näringslivsutvecklare har vi genomfört en kampanj med budskapet att
företag kan vara en resurs vid kriser.

Säkerhetsavdelningen har
genomfört aktiviteter för att
stärka den enskildes krisberedskap
löpande och särskilt under årets
krisberedskapsvecka.
Vi har fortbildat förbundskommunernas säkerhetsskyddschefer
för att kunna möta det ökade
behovet av säkerhetsprövningar.
Avdelningen har övat rutiner
för kommunernas användning
av Rakel och signalskydd varje
månad.

Vi har genomfört en trygghetsvandring i Skoghalls centrum
tillsammans med Hammarö
kommun och kommunpolisen.
En utbildningsinsats för att
höja medvetandet och beredskapen inom området ”väpnat våld i
skolan” har påbörjats tillsammans
med Kils kommun.
Avdelningen har samordnat
ansökan om kamerabevakning
och ordningsvakter i Karlstads
kommun.
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Under året har de vakanser
som funnits på avdelningen
bemannats och vi kan därmed ge organisationen
ett utökat stöd.
Funktionen IT-samordnare har
återbesatts och en HR-specialist
har rekryterats vars arbetstid vi
kommer att dela med Karlstads
kommun och Karlstad Airport.

Avdelningen för verksamhetsstöd
Organisationen har gjort stora
satsningar på teknisk utveckling.
Pandemin har visat att teknik kan
vara ett bra hjälpmedel.
En arkivtillsyn har genomförts
med gott resultat.
En policy för jämställdhet och
mångfald har tagits fram och
beslutats av direktionen.
En utredning gällande långsiktig finansiering är klar.
Inom kommunikationsområdet samarbetar förbundet med
24

samtliga förbundskommuner, inte
minst när det gäller kriskommunikation. En överenskommelse har
skrivits mellan Räddningstjänsten
Karlstadsregionen och förbundskommunerna om stöd med kommunikationsfunktion vid längre
kriser och samhällsstörningar.
En ny version av intranätet har
utvecklats och lanserats under
året.
Ett arbete med en kanalstrategi
pågår, och en effekt av det är att vi

har infört övergripande informationsmöten för all personal som
ska hållas två gånger per år.
Verksamhetsstödet jobbar
med att kartlägga processer hos
avdelningarna. Detta för att se om
det finns förbättringsområden
men också för att lägga grund för
risk- och sårbarhetsanalyser som
görs löpande i verksamheten.
Inköp och upphandling är en
viktig del i ekonomistyrningen.
Under året har nya riktlinjer och

rutiner tagits fram.
Våra processer för mottagande
och avslut av personal har utvecklats under året.
Vi har testat ett nytt koncept
för rekrytering av deltidsbrandmän via brev till alla hushåll som
blivit mycket lyckat.
Dokumenthanteringen har
under året utvecklats med hjälp
av ett koncerngemensamt digitalt
verktyg där våra styrande dokument publiceras.
25

Måluppfyllelse
All vår verksamhet ska bidra till
att våra mål och vår vision uppfylls. En sammanställning av
måluppfyllelsen visar att resultatet är övervägande positivt. Nio av
elva mål bedöms vara uppfyllda,
två bedöms vara delvis uppfyllda.
Beredskap enligt handlingsprogrammet
För att arbeta mot målet om beredskap enligt handlingsprogrammet
genomför räddningstjänstavdelningen kontinuerligt arbete för att
främja rekrytering. Avvikelsen var
endast 0,42 procent för perioden.
26

Snabbt framme vid skadeplats
Inrättande av ytterligare en FIPenhet på Hammarö har bidragit
till att minska framkomsttiderna
i de östra delarna av kommunen.
Vårt mål är att responstid från
larmsamtal till framkomst ska ligga under det nationella medelvärdet 12,7 minuter. Vårt medelvärde
för året var 12,2 minuter.
Invånarnas upplevelse
av trygghet ska öka
SKR och MSB publicerar varje år
indikatorer för arbetet med trygg-

het och säkerhet i landets kommuner. De områden som kartläggs är
personskador, utvecklade bränder,
anmälda brott samt upplevd oro
och otrygghet. För tredje året
i rad låg Hammarö i topp som
Sveriges tryggaste kommun. Kil
steg sex placeringar till plats 36
och Forshaga och Munkfors steg
9 placeringar var till plats 120 och
275. Karlstad och Grums sjönk tio
respektive tre placeringar till plats
149 och 233.

arbetet. I tillsynen är verksamheternas förmåga att på ett
systematiskt sätt skapa tillfredsställande utrymningssäkerhet
och förebygga brands uppkomst
i fokus. Tillsynen blir således till
stora delar styrd till verksamheter
där en brands konsekvenser blir
som störst. Den av pandemin
reviderade tillsynsplanen har dock
möjliggjort för tillsyner på verksamheter med en normalt längre
tillsynsfrekvens.

Nöjda deltagare
i våra utbildningar
Både våra egna utvärderingar och
utvärderingar som görs av Region
Värmland, Brandskyddsföreningen och MSB visar att vi har
mycket nöjda deltagare. Vi lägger
mycket energi på att ha ett bra
utbildningsmaterial och duktiga
instruktörer.

Brandsäkerhet i hemmiljö
Under året genomfördes bostadstillsyner i närmare 350 enbostadshus. Förekomsten av brandvarnare och handbrandsläckare
var mycket god. Vi mötte också
allmänheten med information
om brandskydd i bostadsmiljö via
en fastighetsmässa och en mässa
riktad mot äldre.

Förebygga, motstå
och hantera kriser
Våra aktiviteter inom krisberedskap, trygghet och säkerhet bidrar
till måluppfyllelsen.

Personalomsättningen
ska minska
Antal avslutade tillsvidareanställningar under perioden
uppgick för heltidsanställda till
3,5 procent mot föregående år 3,8
procent. I RIB-verksamheten var
siffran 5,7 procent mot föregående
år 5,8 procent. Generellt har förbundet en låg personalomsättning

Effektiv tillsyn
enligt LSO och LBE
Effektiv tillsyn är en viktig åtgärd
i det samlade brandförebyggande
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på våra heltidstjänster vilket tyder
på att vi är en organisation där
personalen trivs. RIB-verksamheten är dock en utmaning. Det är
svårare att styra när deltidsbrandmännens huvudsakliga
sysselsättning är för någon annan
och de ska jobba/bo såpass nära
deltidstationen att de klarar inställelsetiden på fem minuter.
Mångfald och jämställdhet
Räddningstjänsten måste kunna
möta alla på ett likvärdigt sätt,
oavsett kön, språk, kulturell
bakgrund, ålder, funktionsvariationer, sexualitet och trosuppfattning. För att såväl det operativa
som det förebyggande arbetet ska
bli mer effektivt krävs kunskap om
och erfarenhet av hela samhället.
Personal på alla nivåer behöver
spegla befolkningen. Så är det inte
idag. Endast 5,8 procent (riket 5,7
procent) av de heltidsanställda
brandmännen är kvinnor. Av de
som är räddningstjänstpersonal i
beredskap är 10,7 procent kvinnor
(riket 7,7 procent). Förbundet har
en plan för jämställdhet som vi
följer. Arbetet med att ta fram en
mångfalds- och jämställdhetspolicy genomfördes under hösten
2021.
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Mål

Indikator

Målsättning Mätmetod

Beredskap enligt
handlingsprogrammet.

Avvikelser från beslutad beredskap får högst vara 5 procent.

Minska

Egen mätning

Snabbt framme vid
skadeplats.

Responstid från larmsamtal
till framkomst ska ligga under
det nationella medelvärdet.

Förbättras

Öppna jämförelser,
egen statistik

Invånarnas upplevelse av trygghet
ska öka. Tryggheten och säkerheten i skolan ska öka.

Upplevd trygghet.

Öka

SCB, ELSA, Öppna
jämförelser och
egna enkäter

Nöjda deltagare i våra utbildningar.

Nöjdhet. Minst 95 procent av
kursdeltagarna ska vara nöjda
eller mycket nöjda.

Öka

Kvalitetsmätning
(kursutvärdering)

Förebygga, motstå och hantera
kriser.

Antalet aktiviteter för att
kommunernas och den
enskildes förmåga ska öka.

Öka

Länsstyrelsens
årliga uppföljning,
egna mätningar

Effektiv tillsyn enligt LSO och LBE.

Antal genomförda tillsyner
och nöjdhet med mötet med
räddningstjänsten.

Förbättra

Egen statistik,
NKI

Brandsäkerhet i hemmiljö.

Antal genomförda besök (egna
och via Sotning & Ventilation).
Andelen fungerande brandvarnare i bostäder ska öka jämfört med föregående mätning.

Öka

Statistik från
egna hembesök,
nationell statistik

Personalomsättningen ska
minska.

Personalomsättningen ska
minska med särskilt fokus
på RIB.

Minska

Personalsystemet
HEROMA

Mångfald och jämställdhet.

Förändring av könsfördelning
för räddningstjänstpersonal,
dagtid, timavlönade, utryckning
dagtid och utryckning RIB.

Öka

HEROMA
och LMU

Finansiellt mål 1.

Ett resultat i balans frånsett
planerade underskott som ska
täckas av eget kapital.

+/- 0 alt.
planerade
underskott

Resultaträkningen

Finansiellt mål 2

Reinvesteringar ska ske med
egna medel.

Självfinansiering

Balansräkningen

Resultat
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Personalförhållanden
Personalen utgör den enskilt
största och viktigaste resursen
i verksamheten. Närmare tre
fjärdedelar av förbundets budget
används till personalkostnader,
såsom löner och omkostnader.
Personalredovisningen är
ett viktigt instrument för uppföljning och utveckling av det
systematiska arbetsmiljöarbetet
och verksamheten i stort.
Personalomsättning
Personalomsättningen för heltidsanställda har under året uppgått
till 3,5 procent. Motsvarande siff30

ra föregående år var 3,8 procent.
Personalomsättningen för RIB
uppgår till 5,7 procent vilket kan
jämföras med 5,8 procent förra
året.

Personalstruktur
2017

2018

2019

2020

2021

Antal anställda

K

M

K

M

K

M

K

M

K

M

Dagtid

10

20

8

19

12

21

11

20

11

21

Timavlönade

6

5

7

8

7

8

6

14

7

8

Heltid, utryckning

2

50

2

47

3

48

3

50

3

51

RIB, utryckning

23

197

23

212

22

219

23

223

24

225

Totalt
(kvinnor och män)

313

326

340

350

350

Varav kvinnor

13,1 %

12,3 %

12,9 %

12,3 %

12,9 %

Varav män

86,9 %

87,7 %

87,1 %

87,7 %

87,1 %
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Sjukfrånvaro
Räddningstjänsten Karlstadsregionens anställda erbjuds goda
träningsmöjligheter, friskvårdstimme, gruppträningspass, massage etc. Räddningstjänstförbundet
arbetar ständigt med att förbättra
arbetsmiljön. Målet är fortsatt att
det totala antalet sjukdagar ska
minska.
Den sammanlagda sjukfrånvaron har under året varit högre
än föregående år. Dock vill vi
poängtera att mer än 50 procent
av sjukfrånvarodagarna beror på

långtidssjukskrivning som inte
orsakats av arbetet. Bortsett från
detta tror vi att vidtagna åtgärder
och införda restriktioner i förbundet har lett till ett allmänt lägre
sjukfrånvarotal.
Statistiken visar att det är
sjukskrivningar som är 90 dagar
eller mer som står för merparten
av antalet sjukdagar.
Enligt kommunal redovisningslag ska räkenskapsårets sjukfrånvaro också redovisas i procent
av ordinarie arbetstid, totalt
samt uppdelat på kön och olika

Personalen utgör den
enskilt största och
viktigaste resursen
i verksamheten.
Närmare tre fjärdedelar
av förbundets budget används
till personalkostnader, såsom
löner och omkostnader.

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

Total sjukfrånvaro januari-december
Antal
dagar
1 200

Tillsvidareanställda

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Andel sjukfrånvaro
av ordinarie arbetstid

2,41 %

2,7 %

2,62 %

2,71 %

2,48 %

3,29 %

41,81 %

33,59 %

38,46 %

48,73 %

36,02 %

48,18 %

Andel sjukfrånvaro,
kvinnor

7,43 %

7,5 %

4,56 %

4,96 %

1,81 %

3,22 %

Andel sjukfrånvaro,
män

1,65 %

1,99 %

2,34 %

2,38 %

2,59 %

3,30 %

Andel sjukfrånvaro,
-29 år

3,5 %

1,91 %

2,8 %

4,03 %

2,93 %

2,42 %

Andel sjukfrånvaro,
30-49 år

2,11 %

2,79 %

2,45 %

1,47 %

1,51 %

1,65 %

Andel sjukfrånvaro,
50- år

2,68 %

2,79 %

2,79 %

4,05 %

4,19 %

7,04 %

Andel > 60 dagar

1 000
800
600
400
200
0
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ålderskategorier. Dessutom
ska andelen sjukfrånvaro som
överstiger 60 dagar särskilt
anges.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

468

694

827

725

780

713

964
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Ekonomisk
redovisning
Resultaträkning 2021
Förbundets ekonomiska resultat
blev ett underskott på -1 738 tkr,
vilket är 1 075 tkr bättre än budget.
Det egna kapitalet, som vid ingången av året var 38 611 tkr, minskade
därmed till 36 873 tkr. De främsta
avvikelserna gentemot budget för
året är följande:
• Högre intäkter från fakturering
av onödiga larm och restvärdesarbete än förväntat.
• Utebliven planerad intern kompetensutveckling och vidareutbilning på grund av covid-19.
• Långa ledtider på våra större
investeringar medförde att dessa
34

inte kunde tas i bruk förrän i
slutet av 2021 eller början av 2022
och därmed en lägre avskrivningskostnad än budgeterat.
• Nya parametrar gällande
livslängdsantagandet framtaget
av RIPS-kommittén (Riktlinjer
för beräkning av pensionsskuld)
för kommuner och regioner
medförde en extra kostnad för
avsättningar till pensioner på 1,4
miljoner.
• Rekordår beträffande GRIB-utbildning då MSB löste ut alla
optioner och vi genomförde två
delkurs 1 och fyra delkurs 2.

Jan-dec
2021

Budget
2021

Avvikelse
budget

Verksamhetens
intäkter

31 009

26 775

4 235

Verksamhetens
kostnader

-140 318

-136 245

-4 073

(tkr)

Avskrivningar

-4 772

-5 427

654

Verksamhetens
nettokostnader

-114 081

-114 897

816

Kommunbidrag

113 004

113 004

0

0

0

0

-661

-920

259

-1 738

-2 813

1 075

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat
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Balansräkning
(tkr)

2021-12-31

2020-12-31

TILLGÅNGAR
36 428

Övriga materiella anläggningstilllgångar

Summa anläggningstillgångar

26 619

0

7 239

36 428

33 858

32 082

19 766

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

67 872

60 666

99 954

80 432

136 382

114 290

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat kapital

38 611

36 713

Periodens resultat

-1 738

1 898

Summa eget kapital

36 873

38 611

52 424

51 158

47 085

24 521

47 085

24 521

136 382

114 290

Skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

Summa eget kapital, avsättningar
och skulder
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Objekt (tkr)

Utfall inv.

Budget

Tankbil 2019

3 795

3 200

595

Klar, aktiverad
april 2021

Släck-/räddningsbil
2020

4 873

5000

-127

Klar, aktiverad
februari 2021

Rökskydd 2020

194

200

-6

Klar, aktiverad
maj 2021

Automatlarm Grums
2020

335

700

-365 Klar, aktiverad
maj 2021

4 850

5 000

-158 Klar, aktiverad
mars 2021

Inventarier och
reinvesteringar 2021

252

300

-48 Klar, aktiverad
september 2021

Räddningsmateriel
2021

282

300

-18 Klar, aktiverad
oktober 2021

14 581

14 700

Befälsbilar 2 st.
2020

0

2 200

-2 200 Pågående,
leverans 2022

Transportbil 2021

0

600

-600 Pågående,
leverans 2022

Övertändningscontainer

0

3 000

-3 000 Pågående,
leverans 2022

Summa

0

5 800

-5 800

Släck-/räddningsbil
2021

Summa

Dif Status

-119

Pågående

Avsättningar
Avsättningar pension

att göras direkt när avtal är på plats.
Upphandling av ny övertändningscontainer blir förskjuten till 2022
beroende på arbetet med kravspecifikationen och dess miljökrav.

Investeringsöversikt

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Maskiner och inventarier

Befälsbilar i samverkan med
Nerikes Brandkår är beställda och
levereras hösten 2022. Upphandling
av transportbil pågår via Karlstads
kommun och beställning kommer
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Förväntad
utveckling
• Enligt förbundets handlingsprogram ska vi genomföra en
förebyggande inriktning mot
den ökade andelen köksrelaterade bränder i flerbostadshus.
Fokus kommer att ligga på
utbildning och information.
• Nya föreskrifter om kommunal
tillsyn enligt LSO kommer att
innebära en resursökning på
förebyggandeavdelningen. En
rekryteringsprocess påbörjas
under våren 2022.
• Det uppstartade arbetet för farliga verksamheter i förbundets
geografi kommer att fortgå.
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• Processkartläggning och säkerhetsanalyser fortsätter.
• Utveckling av funktioner i
verksamhetssystemet Daedalos
fortsätter. Arbetet förväntas
bland annat innebära stora
fördelar inom schemaplanering,
lönehantering och uppföljning
av övningar.
• Den statliga utredningen
”Struktur för ökad motståndskraft” med förslag om lagändringar för krisberedskap och
civilt försvar har varit på remiss.
Vi bevakar hur de kommande
besluten påverkar kommuner-

nas uppdrag och ersättning.
• Det statliga betänkandet
”Kommuner mot brott” föreslår lagstöd för kommunernas
ansvar att arbeta brottsförebyggande. Om en ändring
beslutas kommer det att
påverka säkerhetsavdelningens
uppdrag inom kunskapsbaserat
trygghetsarbete.
• Samverkan med näringslivet kommer att vara än mer
fokus både inom trygghet och
brottsförebyggande arbete samt
krisberedskap och civilt försvar.
• Säkerhetsavdelningen har fått

uppdraget som kommunövergripande tjänsteperson i
beredskap, TIB, för Karlstads
kommun och Forshaga kommun. Detta kommer att stärka
kommunernas krishanteringsförmåga. Övriga förbundskommuner har erbjudits att ansluta
sig. Planering för implementeringen pågår.
• Arbetet med en ny brandstation
i Grums har påbörjats i samverkan med Grums kommun.
Målet är inflyttning 2024.
• Införande av e-arkiv ska
utredas.
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