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1

SAMMANFATTNING

Räddningstjänstförbundet har upprättat årsredovisning för 2020. De av
direktionen uppsatta övergripande målen för verksamheten stäms av med hjälp
av verksamhetsmål med indikatorer och finansiella mål. På det stora hela är
måluppfyllelsen positiv men det finns utvecklingspotential på några områden.
Förbundets ekonomiska resultat, ett överskott på 1 867 tkr efter justering mot
balanskravet, är 6 638 tkr bättre än budget. Det egna kapitalet, som vid
ingången av året var 36 713 tkr, kommer med årets överskott att öka till 38 611
tkr.
De främsta orsakerna till att resultatet är bättre än budget är följande:
•

Uteblivna bränder under skogsbrandssäsongen och att vi snabbt fick
kontroll över de bränder vi hade genom snabb resurstilldelning från
Räddningsregion Bergslagen (RRB) samt från de helikoptrar som MSB
numera har i beredskap.

•

Statlig kompensation genom tillfälligt sänkta sociala avgifter med
anledning av coronaviruset. Syftet med nedsättningen är att lindra de
ekonomiska konsekvenserna av spridningen av viruset.

•

Högre intäkter från fakturering av onödiga larm och restvärdesarbete.

•

Inte kunnat utföra intern kompetensutveckling och vidareutbildning
som planerat på grund av corona.

•

Långa ledtider på våra större investeringar för 2020 vilket har medfört
att de inte tas i bruk förrän i början av 2021och därmed minskad
avskrivningskostnad för 2020 än budgeterat.
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2

LEDNINGENS SUMMERING AV ÅRET

2.1
Direktionens ordförande har ordet
Ett år som går till historien, ett år att minnas och reflektera över.
2020 var det året när vi lärde oss begreppet pandemi och hur det kan påverka
en hel värld. Vi har fått se vår frihet begränsas utifrån våra möjligheter att
genomföra resor och att besöka våra nära och kära. Men förutom det har vi lärt
oss att värdesätta handlingar utifrån medmänsklighet. För när det var som mest
rädsla och osäkerhet kring hur smittan sprids och vad som skulle kunna hända
fanns det människor där – människor som du kanske träffat men inte pratat
med och så fanns de – de som snabbt räckte ut en hand och kom till
undsättning. Undsättning att åka och handla mat, gå på apoteket eller bara köpa
blommor. Allt det som varit så självklart i vårt samhälle men som plötsligt blev
otänkbart för väldigt många av våra medborgare.
Tänk vilken samhällsinsats de här personerna gjorde. Vi pratar ofta inom
räddningstjänsten om förmågan kring civilt försvar och krisberedskap. Att
individer i ett samhälle har en förmåga att klara sig själv under en viss tid under
vissa förhållanden, oftast har vi pratat utan el, vatten eller översvämning. Nu
fick vi praktisera en helt annan förmåga. Vi fick se ett samhälle där vi som
medborgare ställde upp för varandra och hjälpte till – frivilliga resurser inom
krisberedskap, civilt försvar och väldigt många privatpersoner. Jag skulle vilja
rikta ett stort tack till er – Tack för er insats, den var ovärderlig för väldigt
många.
Förutom den positiva delen kring hur vi har hjälpts åt genom Pandemin har vi
även hanterat den osäkerhet som fortfarande finns. Inom räddningstjänsten
arbetar man nära varandra. Jag har ofta fått höra att varje station eller arbetslag
blir ens familj. Så jag förstår verkligen den oro som kanske funnits i arbetslagen.
Men jag är stolt över det arbete som genomförts – de riskbedömningar och
åtgärder som genomförts – på alla stationer och avdelningar. Lika stolt är jag
över vår säkerhetsavdelning som under största delen av året befunnit sig i våra
medlemskommuners olika staber. Att finnas tillhands, att leda och samla ihop
information som våra medlemskommuner behöver för att kunna fatta beslut.
Men nu har inte hela året handlat om en pandemi, under året har också
startskottet för Räddningsregion Bergslagen (RRB) fått fullt genomslag. Det var
en dag i början av maj när RRB formellt tog över. En dag som vi alla sett fram
emot med spänd förväntan. För mig har det alltid varit en självklarhet att när
möjligheten att ingå i ett större sammanhang skulle dyka upp så skulle
Karlstadsregionens räddningstjänstförbund vara en aktiv del av det. Även om vi
är ett kommunförbund med sex medlemskommuner och som servar många
medborgare så har vi kunnat se begränsningar när det gäller att räcka till, att
hålla tillräcklig hög kompetens tillräckligt länge för att klara av de långa stora
insatserna. Det är det som gör att vi ska vara en del i en större samverkan. Att
denna samverkan nu finns i drift märker vi i våra dokument som vårt
handlingsprogram där alla stationers förmåga finns beskrivet och även målen
för vår verksamhet. Det är utifrån handlingsprogrammet och vår
verksamhetsinriktning med budget som vi i direktionen kan följa och styra
verksamheten inom Karlstadsregionens räddningstjänstförbund.
Det är med tillförsikt jag ser fram emot ett nytt år när vi nu stänger 2020. Vad
2021 kommer att ge oss återstår att se men i min kristallkula kan jag se en stark
organisation som fortsätter att leverera trygghet och säkerhet till medborgarna i
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Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors.
2.2
Förbundsdirektörens kommentarer
År 2020 kommer vi att
minnas som året som
präglades av pandemin och
dess följder. Det har
inneburit stora utmaningar
men vi var tidigt ute med att
planera och införa åtgärder
för att minska
smittspridningen och kunna
upprätthålla vår beredskap.
Den 12 maj startade vi
Räddningsregion
Bergslagen, en operativ samverkan i fem län där vi nu efter åtta månader kan
konstatera att vi är oerhört resursstarka vid stora händelser. Från 2021 är denna
verksamhet också ett lagkrav och tillsammans med att vi har personal som
jobbar i ledningscentralen ser vi att vi var helt rätt ute när vi startade vår
samverkansorganisation, något som vi var först med i landet.
Vår säkerhetsavdelning har under hela pandemin ansvarat för stabsarbete åt
våra sex medlemskommuner. Det är roligt att vi har fått detta förtroende och
det ger oss också värdefulla kunskaper.
Externutbildningarna har minskat ordentligt, men det har i viss mån
kompenserats av att vi utbildar nya deltidsbrandmän på vårt övningsfält. Vårt,
kontrakt med MSB fram till 2025 ger en bra grund att stå på.
Sommaren blev en ”normal svensk sommar” med blandat väder. Vi behövde
därför inte nyttja de skogsbrandresurser som numera finns tillgängliga både
regionalt och nationellt. Tyvärr så fortsätter våra suicidlarm att öka även detta
år.
Under hösten har två medarbetare på säkerhetsavdelningen jobbat på station
Hammarö vissa dagar för att upprätthålla deltidsberedskap. Vi vill vara
föregångare och visa att fler inom kommunala förvaltningar kan jobba som
deltidsbrandmän.
Under hösten startades en utredning gällande långsiktig finansiering av
Räddningstjänsten Karlstadsregionen. Arbetet leds av Karlstads kommuns
ekonomidirektör med övriga medlemskommuners ekonomichefer som
referensgrupp. Det känns väldigt positivt om vi kan få en långsiktig plan för
vårt förbund. Det skulle ge oss bättre förutsättningar att utvecklas och anta nya
utmaningar framåt.
På årets sista direktion beslutades om ett nytt modernt handlingsprogram för de
kommande fyra åren.
Vårt förbund fyllde 20 år men firandet får vänta på vaccin.
Räddningstjänsten Karlstadsregionen är väl rustad att möta framtiden, både vad
gäller förväntade och oförutsedda händelser. Jag vill tacka all personal och vår
direktion för god samverkan och gott arbete!
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

3.1

Översikt över verksamhetens utveckling

Verksamhetens intäkter (tkr)
Verksamhetens kostnader (tkr)
Årets resultat (tkr)
Soliditet (%)
Antal anställda (st)
Investeringar (tkr)

2016

2017

2018

2019

2020

120 120
-115 573
4 547
31,8
314
1 660

123 562
-122 525
1 037
31,2
313
4 992

126 135
-128 903
-2 768
30,7
326
1 101

132 649
-132 407
242
27,9
340
8 779

136 565
-134 667
1 898
33,8
352
7 860

Förbundets resultat har en tydlig fallande trend de senaste fyra åren. En stor
orsak till den negativa trenden är att förbundets pensionskostnader har ökat
väsentligt från 2016 och framåt. Ökningen av pensionskostnaden härrör i allt
väsentligt från ökad kostnad för särskild avtalspension. Det är resultatet av att
utryckande personal under åren utnyttjat sin rätt att gå i pension vid 58 års
ålder. Soliditeten minskade något under 2019 vilket är kopplat till det årets höga
investeringsnivå. Antalet årsarbetare ökade under 2016 - 2020 med 38 personer
och var totalt 352 anställda i förbundet vid utgången av 2020. Orsaken till den
kraftiga ökning av antalet anställda är att antalet timanställda samt
deltidsbrandmän har ökat under 2019 - 2020. Förbundets utfall gällande
investeringar har varierat kraftigt mellan åren. Förklaringen till det är den långa
leveranstiden på de specialfordon som förbundet använder sig av.
3.2
Den kommunala koncernen
Kommunerna i förbundet (Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och
Munkfors) har valt att samverka inom räddningstjänsten genom ett
kommunalförbund. Räddningstjänsten Karlstadsregionen ingår i Karlstads
kommuns koncern. Karlstads kommun är även vår största förbundsmedlem
med en andel på 62 %.
3.2.1

Förbundsmedlemmars andel

Karlstad

62,0 %

Forshaga

9,0 %

Kil

8,5 %

Hammarö

7,6 %

Grums

6,8 %

Munkfors

6,1 %
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3.3

Förbundets organisationsschema

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.
3.4

I vårt område finns ytterligare elva stationer som var och en täcker upp varsitt
brandstationsområde - Deje, Forshaga, Grums, Hammarö, Högboda, Kil,
Molkom, Munkfors, Vålberg, Väse och ett räddningsvärn i Värmskog. Vid tio
av dessa finns styrkor med räddningspersonal i beredskap som bor och/eller
arbetar på orten och ska kunna inställa sig på stationen inom fem minuter vid
larm. En av stationerna 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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3.5
3.5.1

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Omvärldsrisk

Offentliga sektorn står inför stora ekonomiska utmaningar. Konjunkturen
mattas av samtidigt som Sverige står inför demografiska förändringar där
andelen äldre och yngre ökar i förhållande till andelen i arbetsför ålder.
Utvecklingen leder till en ökad efterfrågan av offentliga tjänster och service.
Hela det svenska samhället påverkas just nu av coronavirusets framfart. Ingen
kan i dag säga hur spridningen och effekterna av detta exakt kommer att
gestalta sig i Sverige. Hur det kommer att påverka räddningstjänsten
verksamhetsmässigt och ekonomiskt är i dagsläget oklart.
3.5.2

Verksamhetsrisk

Vi påverkas ständigt av omvärlden och samhällsförändringar vilket också ger
behov av nya tjänster och ny kompetens. Arbetslivet förändras i allt högre takt
vilket gör det viktigt att utveckla omställningsarbetet så att möjligheten finns att
kunna vidareutvecklas, ställa om och kompetensutveckla sig under hela
yrkeslivet. I spåren av coronavirusets utbredning upplever vi idag inga problem
med bemanningen men det skulle skapa stora problem om en stor del av den
ordinarie personalen blir sjuka eller av andra anledningar inte kan vara på
arbetet. Vi börjar även befara, och till viss del uppleva, problem med
materialförsörjning. "Just-in-time"-produktion med minimal lagerhållning
sänker under normala förhållanden kostnaderna för tillverkning men riskerar
under krislägen att skapa stora störningar.
3.5.3

Ränterisk och ränteomsättningsrisk

Ränterisk är risken att värdet på tillgångar och skulder förändras på ett
ofördelaktigt vis då räntenivåer ändras. Ränteomsättningsrisk är risken att
förbundets skuld omsätts till ofördelaktiga räntor. Förbundet har möjlighet att
göra fastränteplaceringar med Karlstads kommun som motpart. I dagsläget har
förbundet inga sådana placeringar.
3.5.4

Kreditrisk

Kreditrisken är risken att motparten i en transaktion inte fullgör sina
förpliktelser. Avvecklingsrisk, kapitalrisk, motpartsrisk, landrisk,
koncentrationsrisk och systemrisk ingår i kreditrisker. Kreditrisken hanteras
genom att sätta beloppsgränser gentemot olika motparter.
3.5.5

Operativ risk

Operativ risk är risken för förluster till följd av icke ändamålsenliga eller
misslyckade interna processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa
händelser. För att minska den operativa risken ska processer och rutiner vara
dokumenterade i tillräcklig omfattning.
3.5.6

Pensionsförpliktelser

Förbundets totala avsättningar uppgår i senaste bokslutet till 51,2 miljoner.
Pensionsskuld 2020 och prognos 2021–2024 (mnkr)
Avsatt till pensioner
Löneskatt
Summa skuld

2020
41,2
10
51,2

2021
41,1
10
51,1

2022
42,8
10,4
53,2

2023
45,5
11
56,5

2024
48,8
11,8
60,6
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HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE
•

Vi fick en ny stationschef i Karlstad 1 februari och en ny stationschef på
vår deltidsstation på Hammarö 1 mars. En ny RIB-chef organiserad
under räddningstjänstavdelningen rekryterades under våren och började
den 1 september.

•

Arbetet med att ersätta höjdfordonet i Grums med tekniska
brandskyddsåtgärder i berörda fastigheter har i det närmaste slutförts.
Under december månad påbörjades installation av automatiska
brandlarm med anslutning till SOS i sex flerbostadshus. I ett av
flerbostadshusen valdes en annan teknisk lösning genom att trapphuset
avskiljs för att förhindra brand- och rökspridning mellan våningsplan.
Installationskostnader för larm och byggnation belastar
räddningstjänstförbundet medan framtida kostnader för drift och
underhåll åvilar respektive fastighetsägare.

•

Räddningsregion Bergslagen (RRB) startade 12 maj. Den nya
ledningsorganisationen har fungerat bättre än förväntat. Vid flera
händelser har systemet satts på prov. Större skogsbrand i Säffle,
gruvbrand i Filipstad samt brand på HBV-hemmet i Deje är bra
exempel där vi snabbt blev resursstarka. I början av maj 2020 kom en
lagrådsremiss där regeringen föreslog att liknande organisationer för
gemensam ledning ska skrivas in som krav i lagen om skydd mot
olyckor. Utifrån detta beslutade riksdagen 21 oktober 2020 om
förändringar i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).

•

Vi har vunnit en upphandling och skrivit nytt avtal med MSB om att
leverera Grib (grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap)
under åren 2021 - 2023 med option på ett plus ett år. Tidigare har vi
varit underleverantörer åt Räddningstjänsten Dala Mitt.

•

Vi har skrivit ett nytt avtal med Brandskyddsföreningen Värmland som
innebär att vi är utförare av alla deras Heta arbeten-utbildningar i
Karlstad.

•

Vi påbörjade Grib delkurs 2 under mars månad, vilken MSB valde att
avbryta på grund av coronaviruset. Det är inte bara MSB som har
avbokat sina utbildningar, nästan alla våra utbildningar blev inställda
under april - juni.

•

Vid årsskiftet 2019/2020 införde vi nya avgifter för förbundets
hantering av tillstånd LBE (lag om brandfarliga och explosiva varor),
tillsyn LBE och LSO (lag om skydd mot olyckor) efter beslut i
respektive kommunfullmäktige.

•

Region Värmland överklagade ett föreläggande till länsstyrelsen
avseende installation av sprinkleranläggning i parkeringsgarage med
elbilar under mark i hus 2 på Centralsjukhuset i Karlstad. Byggnaden
hyser samhällsviktiga funktioner och vårdavdelningar. Länsstyrelsen
upphävde i sin tur överklagandet och återförvisade ärendet till oss för
fortsatt handläggning. Vi bedömer att ärendet är erforderligt utrett och
har efter en redovisning för direktionen valt att överklaga länsstyrelsens
beslut till Förvaltningsrätten. Ärendet har rönt nationell
uppmärksamhet och avgörandet följs av många intressenter.
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•

Vi har utvecklat tillsynsmetodiken för Farlig verksamhet, sk 2:4-tillsyn,
och genomfört en sådan tillsyn vid ett av förbundets större
Sevesoverksamheter, Gruvöns bruk. Tillsynen resulterade i ett flertal
betydande krav på verksamheten. Ytterligare 2:4-tillsyner med den nya
metodiken kommer att genomföras för övriga Sevesoverksamheter i
förbundet under kommande år.

•

Vi har under året utarbetat förbundets nya handlingsprogram med
fokus på kommande fyra års verksamhetsinriktning.

•

Säkerhetsavdelningen har med anledning av coronapandemin stöttat
förbundskommunerna genom samverkan med länsstyrelsen. Sedan
februari har vi bidragit med kunskap i stabsmetodik och med resurser
för att bemanna funktioner i Karlstads kommuns arbete med
hanteringen av coronakrisen. Arbetet som genomförs i Karlstads
kommun kommer förbundskommunerna till del genom delning av
lägesbilder och framtaget material så som exempelvis rutiner.
Säkerhetsavdelningen är också att betrakta som förbundskommunernas
Inriktnings- och samordningskontakt (ISK) under pågående händelse.
En första utvärdering av stabsarbetet genomfördes i april för att
lärdomar ska kunna användas i det fortsatta arbetet och vid en eventuell
upptrappning. Hanteringen av coronakrisen prövar kommunernas
förmåga och höjer kompetensen kring krishantering.

•

Planeringsarbete för personalförsörjning och kontinuitetshantering samt
utvärderingar är aktuellt och säkerhetskoordinatorerna stöttar
kommunens verksamheter. Säkerhetsavdelningen har även bidragit med
resurser till länets övergripande analysarbete med anledning av covid19.

•

Utifrån vidtagna åtgärder har förbundet hittills förmått hantera
coronakrisen.

•

Sommaren har varit lugn utan några större skogsbränder eller andra
händelser.

•

Den 10 november flyttade räddningsåtgörningen från SOS Karlstad till
SOS Örebro. Förflyttningen innebar att vi fick all inre ledning samlad
på räddningscentralen i Örebro.

•

Säkerhetsavdelningen har deltagit i räddningstjänstens pilot för att
pröva om dagtidspersonal kan utföra delar av sitt arbete på distans på
brandstationen på Hammarö. Syftet är att öka möjligheten till bredare
rekrytering av RIB.

•

Vi har samlat in gammal skumvätska på samtliga stationer. Till följd av
detta skickades två kubik på destruktion.
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STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV DEN KOMMUNALA
VERKSAMHETEN

Räddningstjänsten Karlstadsregionen ska aktivt stödja och utveckla arbetet för
ett tryggt och säkert Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors.
Direktionen har fastställt uppdrag, vision och övergripande mål som anger
inriktningen för verksamheten. Verksamhetsmål och ekonomi följs upp tre
gånger per år - i delårsrapporterna per den 30 april och den 31 augusti samt i
samband med årsbokslutet.
5.1

5.1.1

Styrmodell

Vision

Vår vision är att bidra till ett tryggt och säkert samhälle.
5.1.2

Övergripande målområden (externt perspektiv)

Våra övergripande målområden är färre olyckor, minskade skador och ökad trygghet.
5.1.3

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.
5.1.4

Effektiv organisation med god ekonomisk hushållning (internt
perspektiv)

För att utföra uppdragen behövs en effektiv organisation med god ekonomisk
hushållning som grund.
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Med effektiv organisation menar vi att följande grundförutsättningar som behövs
för att utföra uppdraget finns: 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.
För att säkerställa vår försörjning av kompetens ska vi vara en attraktiv
arbetsgivare.
Inom kommunikationsområdet är målet att stödja verksamhetens mål med ett
strategiskt kommunikationsarbete.
5.1.5

Värdegrund

Sist men inte minst ska vår värdegrund professionalism, lärande, respekt och mod
genomsyra vårt agerande.
5.2
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 målet är att reinvesteringar ska ske med egna medel.
I slutet av varje år fastställer direktionen verksamhetsinriktning och
övergripande budget för nästkommande budgetperiod (tre år). Denna inriktning
och budget ligger sedan till grund för förbundets verksamhetsplanering och
detaljbudget (kommande år). Avdelningarna verksamhetsplanerar sedan sina
aktiviteter utifrån den politiska verksamhetsinriktningen.
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6

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETEN

6.1
Förebygga olyckor och samhällsstörningar - Färre olyckor
Under årets första två månader bedrevs tillsynsverksamheten enligt plan. Men i
samband med samhällets påverkan av covid-19 har tillsynsverksamheten
förändrats dramatiskt. Från mars månad bedrevs ingen tillsyn inom sektorer
som vård, hotell och pensionat, undervisning, restaurang och nöje. En breddad
tillsyn inom andra verksamhetssektorer har dock genomförts och ligger i nivå
med tidigare år. De planerade bostadstillsynerna i förbundets samtliga tätorter
under hösten tvingades vi dessvärre ställa in. Det sammanlagda antalet
tillsynsbesök i förhållande till tidigare år avviker därför som en följd av detta.

Tillsyner januari - december
559

525
484
Antal

365

355
285

73
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Inför vårens stundande gräsbrandssäsong fokuserade vi på tydliga budskap om
hur man eldar utomhus på ett säkert sätt i såväl interna som externa kanaler.
Trots detta uppstod eldningar med spridning till byggnader och omfattande
skadeutfall.
Under första halvåret genomfördes ett visst arbete inom ramen för den
nationella operationen att försvåra för att sprängmedel hamnar i orätta händer.
Inom förbundet finns ett antal tillståndshavare för förvaring av explosiva varor
vars verksamheter tillsynsplanerats. Även återförsäljare av fyrverkerier besöktes
under den relativt korta period på två veckor som handel bedrivs innan
årsskiftet. I förbundet finns ett 20-tal återförsäljare där flera genomför sin
försäljning i tillfälliga barackliknade byggnader som endast finns på plats under
den korta försäljningstiden. Överlag visade tillsynen på god efterlevnad av
gällande lagstiftning. Problem med fyrverkerier uppstår i brukarskedet när de
nyttjas felaktigt och i många fall även av underåriga. Inga allvarliga bränder
kunde rapporteras i förbundet till följd av fyrverkerier och en bidragande orsak
står säkert att finna i det försäljningsförbud för raketer med styrpinne som råder
sedan två år tillbaka. Debatten om fyrverkeriers försäljning och användning
kommer troligen att fortgå.
Prioriterade områden i den förebyggande verksamheten är åtgärder mot
bostads- och eldstadsrelaterade bränder. I båda fallen behövs statistik för en
längre tidsperiod för att kunna bedöma eventuella trender. För att få någon
form av indikation på hur situationen förhåller sig jämfört med samma period
föregående år har vi tagit fram statistik för larmtypen ”Brand i bostad”. Här har
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särskilda boenden och äldreboenden samt fristående byggnader i anslutning till
själva bostaden (till exempel uthus) lyfts ur statistiken då det inte är detta som
ingår i måluppfyllelsen. Resultatet är som följer:

Brand i bostad
varav eldstadsrelaterade

2017
65
12

januari-december
2018
2019
81
66
11
11

2020
59
8

Säkerhetsavdelningen har utbildat brandskyddsansvariga och
brandskyddsombud samt genomfört systematiskt brandskyddsarbete för att
förebygga bränder och andra oönskade händelser i kommunala
förvaltningar/verksamheter i Forshaga, Grums, Hammarö, Kil och Munkfors.
Vi anser att alla våra utbildningar bidrar till att uppfylla våra satta mål. Alla
utbildningarna visar på vikten av det förebyggande arbetet. Vi har avsnitt i våra
presentationer där vi redogör för vilka de vanligaste brandorsakerna är och hur
man på ett enkelt sätt kan minska riskerna och, i vissa fall, helt eliminera dem.
Vi lägger också en stor del av utbildningarna på att öva praktiskt. Att kunna
hantera brandsläckningsutrustning och kunna prioritera rätt vid en olycka
kommer i många fall att vara direkt avgörande för hur olyckan kommer att
utveckla sig. Att få den kunskap man erhåller både genom en brandutbildning
och en HLR-utbildning bidrar med stor sannolikhet till en känsla av ökad
trygghet, både hos individen själv och dess omgivning.
6.2
Hantera olyckor och samhällsstörningar - Minskade skador
Antalet utryckningar till automatiska brandlarm ligger något högre i jämförelse
med samma period föregående år. Tittar vi på vårt totala antal utryckningslarm
ligger det i samma härad som föregående år.
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Vi har bedrivit ett omfattande arbete för att driftsätta den nya operativa
organisationen Räddningsregion Bergslagen, vilken kommer innebära en starkt
ökad förmåga att hantera stora, komplexa och samtidiga händelser. Arbetet
innefattar internutbildning av personal, information till samverkande
organisationer, anpassning av fordon och materiel, säkerställande av larmplaner
och omprogrammering samt anpassning och införskaffande av
kommunikationsutrustning och stödsystem.
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Säkerhetsavdelningen stöttar förbundskommunerna med planering för att
kunna livsmedelsförsörja samhällsviktiga verksamheter vid livsmedelsbrist eller
annan samhällsstörning. Arbetet är genomfört i Kil, Forshaga, Munkfors och
pågår i Karlstad, Hammarö och Grums. Planer för att nödvattenförsörja
medborgare och samhällsviktiga verksamheter i händelse av samhällsstörning
revideras i Forshaga, Hammarö och Kil. Katastrofplanering för Munkfors arkiv
har genomförts.
Arbete med att informera näringslivet utifrån kommunernas geografiska
områdesansvar vid extraordinära händelser fortsätter och en informationsfilm
riktad till näringslivet har tagits fram.
Säkerhetsavdelningen samordnar arbetet med att skydda information som är
säkerhetskänslig enligt säkerhetsskyddslagen och stöttar medlemskommunerna i
att anpassa sin organisation samt bedöma om vissa medarbetare behöver
säkerhetsprövas.
Säkerhetsavdelningen stödjer POSOM Karlstadsregionens verksamhet med
administration. POSOM står för psykisk och social omsorg vid olyckor och
katastrofer och är ett komplement till samhällets övriga resurser i krisstöd till
drabbade och anhöriga.
6.3
Arbeta trygghets- och säkerhetsskapande - Ökad trygghet
Utbildningsavdelningen strävar efter att öka antalet brand- och
säkerhetsutbildade som en del i arbetet för målet ökad trygghet.

Utbildningsavdelningen januari december
Antal utbildningar

Antal deltagare
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Målet är att samtliga genomförda utbildningar ska resultera i ett tryggare och
säkrare samhälle. En utbildning som upplevs skapa extra trygghet är hjärtlungräddning. I och med coronapandemin blev nästan alla våra utbildningar
inställda under april – juni.
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Antal utbildade i HLR jan-dec
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Säkerhetsavdelningen samordnar kommunväktartjänsterna i Forshaga,
Hammarö och Karlstad enligt det nyligen upphandlade avtalet. Karlstads
kommun har ingått samarbete med handlarna/aktörer i centrum gällande
ordningsvakter och säkerhetsavdelningen styr ordningsvakterna utefter ESTlägesbilden (effektiv samordning för trygghet). Polisen och förbundskommuner
har uppdaterat sina medborgarlöften för 2020–2022 och säkerhetsavdelningen
har varit med i dialogen.
Säkerhetsavdelningen har för Karlstads kommun utrett ärenden som ”Ett ännu
tryggare Karlstad”, toleransprojekt, kamerabevakning, ordningsvakter, vuxna
för trygghet och tagit fram en policy för brottsförebyggande arbete och riktlinje
för radikalisering och våldsbejakande extremism.
Säkerhetsavdelningen samordnar via Trygghetscenter Karlstads kommuns
arbete med effektiv samordning för trygghet. Sedan årsskiftet har detta
utvecklats ytterligare med möten varannan vecka med kommunen, KBAB och
polisen. Under början av året föredrogs och sanktionerades lägesbilden på
ledningsnivå inom både Karlstads kommun och i lokalpolisområde Karlstad
med positiv respons och en fortsatt prioritet. Fler inrapportörer till lägesbilden
har utbildats. I det operativa EST-arbetet har man följt lägesbilden inom
otrygghetsskapande fenomen och tecken på social oro noga. Denna lägesbild
har även delgivits länsstyrelsen i deras länssamordnande coronaarbete.
Ungdomar för trygghet har funnits på Karlstads kommuns skolor och
fritidsgårdar under dagtid och nattvandrat i Karlstads centrum varannan
fredags- och lördagskväll. Under 2020 har många evenemang varit inställda och
ungdomsstödjarna har i ännu större utsträckning än tidigare år rört sig i
centrum och i kommunens bostadsområden efter EST-lägesbilden. Ungdomar
för trygghet fick efter ett beslut i kommunstyrelsen i Karlstads kommun ett
extra anslag motsvarande 1,5 tjänst under sommaren och hösten. Utökningen
har skapat fler tillfällen att möta målgruppen barn och ungdomar både i skolan
och på fritiden. Utbildningen ”Upp i rök” som syftar till att minska
skadegörelse och anlagda bränder i skolor har genomförts på högstadieskolor i
Karlstad och Hammarö. Totalt har 436 elever deltagit.
Säkerhetsavdelningen deltog i planeringen inför skolavslutning och student som
i år anpassades efter råd och rekommendationer med anledning av corona.
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6.4
Verksamhetsstöd
Under våren flyttades delar av ekonomiadministrationen över till Karlstads
kommun. Detta för att skapa en mindre sårbar organisation. De
ekonomiadministrativa flödena upprätthålls då även vid oplanerad frånvaro.
Sedan tidigare är löneadministrationen överflyttad till Karlstads kommun.
För att säkerställa att förbundets verksamheter ska fortgå även om
coronapandemin orsakar att personal inte kan eller får vara på sin arbetsplats
har en säkerhetsanalys genomförts och en pandemiplan har tagits fram.
Kommunikationsverksamheten har under året främst fokuserat på att städa och
uppdatera intranätet Solsidan, arbeta med de krav som tillgänglighetsdirektivet
ställer på befintliga, externa webbplatser från och med 23 september 2020 samt
stödja RRB med olika kommunikationsinsatser.
Arbete med tydligare skyltning i och omkring brandstationen i Karlstad har
också genomförts.
Många aktiviteter har dessvärre fått ställas in eller skjutas upp på grund av
coronapandemin. Aktiviteter i samband med Krisberedskapsveckan och första
advent samt idrottsevenemang där vi är med och informerar om brandsäkerhet
och annat är några exempel.
6.5
Räddningsregion Bergslagen (RRB)
Vår nya ledningssamverkan startade planenligt 12 maj 2020 under namnet
Räddningsregion Bergslagen. Samarbetet i sig är reglerat med hjälp av avtal
mellan de 17 ingående räddningsorganisationerna från fem län (Örebro län,
Värmlands län samt del av Dalarna, Västmanland och Dalsland).
Det var mycket positivt att kunna starta denna samverkan efter drygt ett års
förberedelser med mycket planering, utbildningar och beslutprocesser.
Insatsområdet upptar en yta av cirka 10 % av Sverige där cirka 750 000 invånare
bor. Räddningsregion Bergslagen omfattar 110 brandstationer där cirka 520
personer finns tillgängliga dygnet runt.
Redan nu kan vi konstatera hur bra den nya ledningssamverkan är då flera
större händelser har inträffat. Exempel på detta är större skogsbränder i
Dalarna, ladugårdsbrand (150 kor) i Arvika och industribrand i Säffle, brand i
byggnad i Örebro centrum samt en omfattande brand i en gruva i Filipstad. En
tydlig effekt av den nya samverkan är att betydligt fler styrkor sätts in tidigare
vid större händelser samt att styrkorna också får bättre hjälp med kontinuerligt
stöd under hela insatsen. Räddningsåtgörningen har också flyttat över från SOS
i Karlstad till Örebro. Vi behöver dock fortsätta att utveckla och utbilda oss.
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6.5.1

Statistik Räddningsregion Bergslagen

Totalt har RRB hanterat 6 546 larm under året vilket är mer än förväntat. Bland
annat 674 brand i byggnad, 690 andra typer av bränder och 862 trafikolyckor.
6.6
Reflektion måluppfyllelse
All verksamhet som bedrivs ska bidra till att våra mål och vår vision uppfylls.
Sammanställningen av måluppfyllelsen i samband med årets slut visar att
resultatet är övervägande positivt. Vissa mål kan också behöva mätas över en
längre tidsperiod för att se om verksamheten uppfyller dem.
•

Beredskap enligt handlingsprogrammet
Det är första året vi mäter i vilken omfattning vi upprätthåller
beredskapen och vi kan konstatera att vi fick ett bättre resultat än vi
väntat oss. Avvikelsen var endast 0,2 % och resultatet innebär att vi
höjer målsättningen inför nästa år. Det är roligt att vi fick ett sådant bra
resultat. Resultatet är en produkt av många hårt arbetande
stationschefer med flera.

•

Snabbt framme vid skadeplats
Vårt mål är att ligga under riksgenomsnittet vilket vi gör. Medeltal för
förbundets kommuner är 12,1 och det nationella medelvärdet var 12,9
för 2019 (mediantid i minuter). Detta värde påverkas dels av egen
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prestation i form av att snabbt rycka ut, dels av SOS Alarms
larmbehandlingstid. Men framförallt påverkas det av hur geografin ser
ut inom organisationens område. Ett storstadsområde får kortare tider
då det generellt är kortare framkörningar och ett glest befolkat område
får längre tider då det generellt är längre framkörningar. Då vår
organisation varken är storstad eller glesbefolkad är det rimligt att vi
återfinns någonstans i mitten på skalan. Vi ska vara nöjda med det och
fortsätta sträva för att hålla oss under riksgenomsnittet.
•

Invånarnas upplevelse av trygghet ska öka
Utbildning i personsäkerhet har genomförts men i mer begränsad
omfattning än tidigare år med anledning av corona. I SCB:s
medborgarundersökningar finns frågor om medborgarnas bedömning
av hur tryggt det är i kommunen på skala 1–100. Det är inte bara
räddningstjänstens verksamhetsområde som påverkar trygghetsindexet
och alla kommuner deltar inte i undersökningen. I 2020 års
undersökning har Karlstad höjt sitt index från 60 till 62. Kil ligger på 62
och Forshaga på 60 men de har inget tidigare mätvärde att jämföra med.
Målet räknas därför som delvis uppfyllt. SKR och MSB publicerar varje
år indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets
kommuner i en öppen jämförelse. De områden som kartläggs är
personskador, utvecklade bränder, anmälda brott samt upplevd oro och
otrygghet. I rapporten redovisas värden och rangordning för
kommunerna. Även om det är många olika faktorer som påverkar
värdena är det intressant att titta på indikatorerna. Hammarö ligger även
2020 i topp som Sveriges tryggaste kommun. Kil och Forshaga har stigit
9 respektive 3 placeringar till plats 45 och 129. Karlstad har sjunkit fyra
placeringar till 139. Grums och Munkfors har stigit en placering var till
plats 230 respektive 284. Sammantaget kan man konstatera att det är en
stor spridning bland förbundskommunerna.

•

Nöjda deltagare i våra utbildningar
Resultatet är uppnått. Det ser vi dels genom egna utvärderingar, dels
genom de utvärderingar som görs av Region Värmland,
Brandskyddsföreningen och MSB när det gäller de utbildningar vi
genomför på uppdrag av dem. Dessa utvärderingar visar att vi har
mycket nöjda deltagare.

•

Förebygga, motstå och hantera kriser
Länsstyrelsens årliga uppföljning av krisberedskapsarbetet visar att
kommunernas förmåga att hantera samhällsstörningar har förbättrats
genom planer och erfarenheter från hanteringen av pandemin.

•

Effektiv tillsyn enligt LSO och LBE
Antalet förbokade tillsyner med fastighetsägare och verksamhetsutövare
är för 2020 till antalet i nivå med de senaste årens omfattning.
Ambitionen inför året var att genomföra en ökning.
Räddningstjänstförbundet ingår i Karlstad kommuns kundundersökning
NKI, Nöjd kundindex, som riktar sig till privata företag som kommer i
kontakt med kommens olika myndighetsområden där bland annat
tillsyn inräknas. Mot bakgrund att utförda tillsyner för målgruppen är
relativt begränsat och endast gäller för en kommun kan underlaget
komma att understiga minsta antal för när tillförlitlig statistik kan
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presenteras. Besked om NKI för 2020 väntas under första kvartalet
2021.

6.7

•

Brandsäkerhet i hemmiljö
Nationell statistik pekar på en hög närvaro av brandvarnare i våra hem,
men samma statistik visar även att närmare 10–20 % av brandvarnare i
hemmen inte fungerar. I våra tidigare års bostadstillsyner i förbundet ser
vi motsvarande höga siffror på närvaro av brandvarnare men vi kan
även konstatera att det finns en andel icke fungerande brandvarnare,
dock inte en så stor andel som 10 % i de områden vi besökt. Tyvärr gav
inte 2020 oss några nya uppgifter då våra bostadstillsyner ställdes in
som en följd av smittbegränsning under rådande pandemi. Vi ser en
tydlig positiv trend över ett flertal år att antalet eldstadsrelaterade
bostadsbränder minskar. Vi ser dock i vårt förbund, och även i riket
som helhet, att andelen köks- och spisrelaterade bostadsbränder ökar. I
kommande handlingsprogram är spisrelaterade bränder särskilt utpekat
som ett fokusområde.

•

Personalomsättningen ska minska
Personalomsättningen har minskat för heltidsanställda (3,8 %) mot
föregående år (8,9 %) medan den har ökat i RIB-verksamheten.
Generellt har förbundet en låg personalomsättning på våra
heltidstjänster vilket tyder på att vi är en välmående organisation där vår
personal trivs och vill jobba kvar. 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
Under året har planen för jämställdhet uppdaterats. I den ingår att ta
fram en mångfald- och jämställdhetspolicy med riktlinjer. Arbetet
kommer att genomföras under 2021. Det kommer att ske i samarbete
med de fackliga organisationerna som har representanter hos
Räddningstjänsten Karlstadsregionen.
Slutsats
Målet uppfyllt
Målet delvis uppfyllt
Målet ej uppfyllt
Målet inte mätbart

Mål

Indikator

Målsättning

Mätmetod

Beredskap enligt

Avvikelser från beslutad beredskap får högst

Minska

Egen mätning

handlingsprogrammet

vara 15 procent

Snabbt framme vid

Responstid från larmsamtal till framkomst ska

Förbättras

Öppna jämförelser, egen

skadeplats

ligga under det nationella medelvärdet.

Invånarnas upplevelse Upplevd trygghet.
av trygghet ska öka

statistik
Öka

SCB, ELSA, Öppna
jämförelser och egna
enkäter

Resultat
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Nöjda deltagare i våra

Nöjdhet. Minst 70 % av kursdeltagarna ska

Öka

Kvalitetsmätning

utbildningar

vara nöjda eller mycket nöjda.

Förebygga, motstå

Antalet aktiviteter för att kommunernas och

och hantera kriser

den enskildes förmåga ska öka.

Effektiv tillsyn enligt

Antal genomförda tillsyner och nöjdhet med

LSO och LBE

mötet med räddningstjänsten

Brandsäkerhet i

Antal genomförda besök (egna och via Sotning Öka

Statistik från egna

hemmiljö

& Ventilation). Andelen fungerande

hembesök, nationell

brandvarnare i bostäder ska öka jämfört med

statistik

(kursutvärdering).
Öka

Länsstyrelsens årliga
uppföljning, egna
mätningar

Förbättra

Egen statistik, NKI.

föregående mätning.
Personalomsättningen Personalomsättning

Minska

Personalsystemet

ska minska

HEROMA

Mångfald och

Förändring av könsfördelning för

jämställdhet

räddningstjänstpersonal, dagtid, timavlönade,

Öka

HEROMA och LMU

utryckning dagtid och utryckning RIB.
Ökad kunskap inom diskrimineringsområdet
och mångfaldsområdet

6.8
Statistik inkomna ärenden Kontaktcenter
Karlstads kommuns Kontaktcenter är invånarnas centrala ingång till vägledning
och information. Dit kan människor höra av sig med frågor om allt från
äldreomsorg och, skola till frågor som rör Räddningstjänsten
Karlstadsregionen. Genom att vi har valt att outsourca detta uppdrag till
Kontaktcenter kan vi ge invånarna en proffsig service och snabba svar på de
flesta frågor som rör vår verksamhet.

INKOMNA ÄRENDEN KONTAKTCENTER
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Specifikation av inkomna ärenden 2020
Ärenden Stab
Begäran om allmänna handlingar
Brandstation
Corona
Enkät /undersökning, inbjudan, info
E-tjänster
Faktura, ekonomi, administration
info om händelse eller insats
kontaktuppgifter handläggare/politiker
Remisser
Skrivelse/ beslut
Spontana jobb-/praktikantansökningar
Tillståndsbevis och -ansökningar
Trygghetscenter
Övrigt

19
138
26
327
2
125
201
393
79
13
40
116
3
128

Ärenden Förebyggande och
säkerhet
Brandfarliga och explosiva varor
Brandskydd och utrustning
Elda utomhus
Hyra flytväst
Sotning
Tillfällig övernattning
Utbildning/ Kurser
Övrigt

108
179
123
29
376
16
102
142

Ärenden Trygghetcenter
Brottsofferjouren
Frågor till polisen
Hittegods
Leverans av paket
Praktikplats och studiebesök
Trygghetscenter Grums
Ungdomar för trygghet
Övrigt

Totalt inkomna ärenden

5
17
42
9
2
2
21
90

2 873

Sid 22(43)

6.9

Larmstatistik för året

Larm januari - december
2500
2250
2000

Antal

1750
1500
1250
1000
750
Antal larm

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1957

1992

2056

1967

1845

1655

1613

Urval av larm 2018 - 2020
Olyckstyp
Brand i byggnad
Brand i skog och mark
Trafikolycka
Drunkning/tillbud
Automatlarm, ej brand
IVPA/hjärtstoppslarm
Suicidlarm
Andra larmtyper

2018
178
142
300
19
478
127
36
544

2019
196
74
306
12
379
171
51
466

2020
196
70
237
9
402
148
74
477

Summa antal larm

1824

1655

1613

Totalt genomförde Räddningstjänsten Karlstadsregionen 1 613 insatser under
2020. Det är en minskning med 2,5 procent jämfört med 2019. Det som sticker
ut i statistiken är dels en 25-procentig minskning av antalet larm om
trafikolyckor, dels en 50-procentig ökning av antalet suicidlarm.
Minskningen i antalet olyckor ser vi framförallt i kategorin ”trafikolycka” som
gått från 306 stycken 2019 till 237 stycken 2020. Det är en minskning med
ungefär 25 % vilket vi tror kan förklaras av ett minskat resande till följd av
coronapandemin.
Om vi tittar på kategorierna ”brand i byggnad”, ”automatlarm”, ”IVPA och
annan hjälp till ambulans” samt andra larmtyper ser vi inga större variationer
mellan 2019 och 2020. Dessa får därför anses ”normala”.
Den varma sommaren 2018 stack ut rejält när det gällde larm om ”brand i skog
och mark”. Varken 2019 eller 2020 hade samma höga sommartemperaturer
vilket återspeglar sig i att antalet larm i samma kategori då var ungefär 50 %
färre än under 2018.
Man kan också tänka sig att den lägre temperaturen under de två senaste åren
har påverkat kategorin ”drunkning/tillbud” som också visar på ungefär 50 %
färre larm än 2018. (Vårt underlag för drunkningslarm är litet men korrelerar
mot nationell statistik från Svenska Livräddningssällskapet.)
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Den tydligaste trenden vi kan se är också den sorgligaste. Antalet suicidlarm har
ökat med 50 % under både 2019 och 2020. Orsaken till ökningen av antal
suicidlarm i Räddningstjänsten Karlstadsregionens område är oklar.
Under året kan följande särskilda insatser nämnas:
•

Brand i båthuslänga i Slottsbron, Grums. Branden startade i ett av
båthusen och spred sig sedan snabbt till hela längan. Båthusen fick
brinna ner under kontrollerade former då branden hunnit växa sig så
pass omfattande vid räddningstjänstens ankomst och därmed redan
orsakat totalskada samt att det skulle innebära risk för miljöskador att
lägga på stora mängder vatten. Röken från insatsen var synlig långt från
skadeplatsen och järnvägen fick stängas av på grund av risk för
gasflaskexplosion. Vid insatsen medverkade stationerna Grums,
Karlstad och Vålberg, under ledning av insatsledare och regional
insatsledare.

•

Brand på HVB-hem i Hällekil, Deje. Brand i olika byggnader på HVBhemmets gård vid olika dagar under juli och augusti månad. Bränderna
innebar bland annat att en ladugårdsbyggnad och en förrådsbyggnad
brann ner till grunden. Vid brand i HVB-hemmets huvudbyggnad,
tillika boningshus, lyckades räddningstjänsten begränsa branden till
vinden. Vid insatserna deltog stationerna Deje, Forshaga, Karlstad,
Munkfors och Sunne (Räddningstjänsten Sunne), under ledning av
insatsledare och regional insatsledare.

•

Brand i ladugård i Nyed, Molkom. Branden startade i en spannmålstork
och spred sig till konstruktionen. Vid räddningstjänstens framkomst
brann det i konstruktionen som ett tvärsnitt genom ladans tre plan.
Räddningstjänsten lyckades släcka konstruktionsbranden samt branden i
torkanläggningen och därmed rädda både ladan och stora mängder
bovete som förvarades i en silo intill ladan. Vid insatsen medverkade
stationerna Molkom, Karlstad, Deje och Filipstad (Bergslagens
Räddningstjänst), under ledning av insatsledare och regional
insatsledare.

•

Vi har även hjälpt våra grannar när de behövt det. Här är några av de
större händelserna där vi stöttat kommuner utanför vårt förbund:

•

Industribrand på Gjuteriet i Arvika.

•

Skogsbrand i Säffle kommun.

•

Brand i transportband i gruva vid Gåsgruvan i Filipstad.

•

Utsläpp av den giftiga och frätande gasen svaveldioxid på Nordic Paper
i Säffle.
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7

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

7.1
Antal anställda
Personalen utgör den enskilt största och viktigaste resursen i verksamheten.
Närmare tre fjärdedelar av förbundets budget används till personal, det vill säga
löner och personalomkostnader. Personalredovisningen är ett viktigt instrument
för uppföljning och utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet och
verksamheten i stort.
Personalstruktur

2016

2017

2018

2019

2020

Antal anställda

K

M

K

M

K

M

K

M

K

M

- dagtid

9

20

10

20

8

19

12

21

10

24

- timavlönade

4

5

6

5

7

8

7

8

6

13

- heltid, utryckning

2

49

2

50

2

47

3

48

3

50

- RiB, utryckning

22

203

23

197

23

212

22

219

23

223

TOTALT,
314

313

326

340

352

- varav kvinnor, %

11,8%

13,1%

12,3%

12,9%

12,2%

- varav män, %

88,2%

86,9%

87,7%

87,1%

84,4%

kvinnor
och män

7.2
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.
Sjukfrånvaron har under året varit lägre än de tre senaste åren. Vi tror att
vidtagna åtgärder och införda restriktioner i förbundet har lett till ett allmänt
lägre sjukfrånvarotal. Mer än hälften av sjukfrånvarodagarna beror på
långtidssjukskrivningar.
Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro
(heltid) antal dagar,
totalt
TOTALT
antal dagar,
samtliga

2015

2016

2017

2018

2019

2020

K

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

M

228

240

278

416

298

529

120

605

193

587

50

663

468

694

827

725

780

713
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Antal dagar

Antal sjukdagar fördelat efter sjukperiod
700
600
500
400
300
200
100
0

1-14

14-90

90-

Totalt

Kvinnor

42

0

8

50

Män

239

83

341

663

Som statistiken visar är det främst sjukrivningar 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
ålderskategorier. Dessutom ska andelen sjukfrånvaro som överstiger 60 dagar
särskilt anges.
Tillsvidareanställda

2016 (%)

2017 (%)

2018 (%)

2019 (%)

2020 (%)

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid

2,41

2,7

2,62

2,71

2,48

Andel > 60 dagar

41,81

33,59

38,46

48,73

36,02

Andel sjukfrånvaro, kvinnor

7,43

7,5

4,56

4,96

1,81

Andel sjukfrånvaro, män

1,65

1,99

2,34

2,38

2,59

Andel sjukfrånvaro, - 29 år

3,5

1,91

2,8

4,03

2,93

Andel sjukfrånvaro, 30 - 49 år

2,11

2,79

2,45

1,47

1,51

Andel sjukfrånvaro, 50 - år

2,68

2,79

2,79

4,05

4,19

7.3
Personalomsättning
Personalomsättningen har under året uppgått till 3,8 % för heltidsanställda.
Motsvarande siffra föregående år var 8,9 %. Under året har en stationschef och
en chef för RIB-organisationen börjat på räddningstjänstavdelningen. En
säkerhetskoordinator har börjat på säkerhetsavdelningen. Fyra brandmän har
anställts, tre på vikariat (varav två är sommarvikarier) och en på visstid. Det har
även tillsats en ny vaktmästare. Det har varit två pensionsavgångar (en
brandman och en instruktör), fyra visstidsanställningar har upphört samt att en
har avlidit.
Personalomsättningen för RIB uppgår till 5,8 % vilket kan jämföras med 4,8 %
förra året. Antalet RIB-brandmän som har börjat är 14 personer och 14 har
slutat.
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

8.1
Ekonomisk översikt
Förbundet har två finansiella mål. Det första lyder:

Ett resultat i balans frånsett det planerade
underskottet som ska täckas av eget kapital.
Resultatmålet bidrar till att inflationsskydda det egna kapitalet, till
investeringsutrymmet och till att skapa en marginal för oförutsedda kostnader
eller intäktsbortfall.
Balanskravsutredning (tkr)
Medlemsbidrag
1% av medlemsbidrag
Årets resultat enligt resultaträkningen
avgår realisationsvinster
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Medel till RUR
Medel från RUR (max 80%)
Balanskravsresultat
Maximal reservering till RUR

2020
2019
2018
2017
110 788 108 616 106 486 104 398
1 108
1 086
1 065
1 044
1 898
242
-2 768
1 037
-31
0
-157
-230
1 867
242
-2 926
807
0
0
0
0
0
0
0
0
1 867
242
-2 926
807
0

0

0

0

Förbundet redovisar ett positivt resultat för helåret 2020. Periodens resultat
uppgår till 1 898 tkr. Resultatet vid samma tidpunkt i fjol var 242 tkr.
Den pensionspuckel som beskrivits tidigare år är hänförlig till våra
pensionsutbetalningar gällande SAP-R. Denna kostnad ses komma att sjunka
från 2021 och framåt. Dock har utvecklingen i vår organisation lett till högre
löner. Flera av våra anställda kommer nu över taket på 7,5 IBB på årslönen.
Konsekvensen av detta blir att premierna/kostnaden för den förmånsbestämda
delen ökar i snabbare takt.
När vi nu lägger år 2020 bakom oss kan vi konstatera att bränder uteblev under
skogsbrandsäsongen och att det har varit relativt lugnt på utryckningsfronten.
Detta bidrar till stor del till det förbättrade resultatet gentemot budget. En
annan orsak är att riksdagen har beslutat om två skattelättnader som har gynnat
oss. Den första är en tidsbegränsad nedsättning av arbetsgivaravgifter för
utbetalningar som gjordes under mars till och med juni 2020 med anledning av
coronaviruset. Den andra gäller det skydd mot höga sjuklönekostnader som
finns för alla arbetsgivare i Sverige. Skyddet innebär att arbetsgivare kan få
ersättning för sjuklönekostnader om de är särskilt höga. För perioden april – juli
2020 beslutade regeringen att alla arbetsgivare med sjuklönekostnader skulle få
ersättning för hela kostnaden. Syftet med skattelättnaderna var att lindra de
ekonomiska konsekvenserna av spridningen av viruset. Förbundets sociala
kostnader har därmed kompenserats med nästan 1 miljon i lägre kostnader från
arbetsgivaravgifter och ersättning för sjuklönekostnader för denna period.
Coronans framfart påverkade lönerörelsen som var satt på paus under nästan
hela år 2020. Därmed blir större delen av förbundets nya löner utbetalda i
februari 2021, och då retroaktivt från 1 april 2020. Utgången för årets exakta
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löneökningar är därför svår att förutse. Men med hjälp av riktmärken från klara
löneavtal kommer löneökningen att landa på cirka 2,5 % för år 2020.
Vid delårsbokslutet för åtta månader hade vi förhoppningar om att
smittspridningen av coronan skulle fortsätta att minska och att samhället skulle
kunna öppna upp och kunna återgå till det mer normala igen. Tyvärr blev
resultatet det motsatta. En andra våg slog hårt mot samhället och regeringen
fick gå ut med hårdare restriktioner. Detta har gjort att vi inte har kunnat utföra
planerad kompetensutveckling och vidareutbildning under hela år 2020.
Resultatet av detta har genererat ett överskott på 1,3 miljoner mot förbundets
total kompetens- och vidareutbildningsbudget, vilket är en stor orsak till vårt
förbättrade resultat. Dock har förbundet nu en ”utbildningsskuld” som
kommer att leda till högre kostnader för kompetensutveckling och
vidareutbildning under 2021, förutsett att samhället har öppnat upp igen.
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DRIFTREDOVISNING

Enhet

Utfall

Utfall

Intäkter kostnader

Utfall

Budget

Budget

Budget

Netto

intäkter

kostnader

netto

Avvikelse
netto

Direktion

-

441

-441

-

716

- 716

275

Revision

-

194

-194

-

204

- 204

10

74

1 741

-1 667

-

1 543

- 1 543

-124

-

323

-323

-

320

- 320

-3

Förbundsledning
Information
Administration

8

9 773

-9 765

-

9 802

- 9 802

37

608

3 709

-3 101

800

4 010

- 3 210

109

Utbildningsavd

3 416

3 792

-376

3 995

4 255

- 260

-116

GRIB-utbildningen

2 951

2 488

462

2 861

2 861

-

462

Räddningstjänstavd.

5 259

76 239

-70 979

2 880

78 906

- 76 026

5 047

Förebyggandeavd.

Teknik
Säkerhetsavd.
Fastigheter
Resultat verks

33

3 092

-3 059

50

3 379

- 3 329

270

12 913

12 082

831

11 975

11 444

531

300

515

15 110

-14 595

477

14 546

- 14 069

-526

25 777

131 011

-103 208

23 038

131 986

- 108 948

5 740

Kommunbidrag
Finansnetto

110 788
-

Avskrivningar
Totalt resultat

136 565

-

110 788

-0

1 108

110 788
-1 108

110 788
-

1 408

- 1 408

300

4 574

-4 574

-

5 203

- 5 203

629

134 667

1 898

133 826

138 597

- 4 771

6 669

9.1
Verksamhetsstöd (administration)
Den öppna tjänst som finns budgeterad för HR-stöd och IT-stöd har varit svår
att bemanna vilket har genererat ett överskott gentemot budget. Dessa medel
har använts till IT-kostnaderna som ökat på grund av coronapandemin. ITutrustning har köpts in för att förbättra de digitala mötena och underlätta för
personalen att jobba hemifrån. Även utveckling av vårt verksamhetssystem
Daedalos driver kostnader. Integrationer med andra system och utveckling av
applikationer är dock nödvändiga.
9.2
Förebyggandeavdelningen
Undantaget bostadstillsyner är genomförda tillsyner enligt LSO och LBE under
2020 till antalet i förhållande med tidigare år. Dock är de färre än vad som
budgeterats. Den stora anledningen till att vi reviderade tillsynsplanen är
givetvis coronasituationen, men avdelningens personal har under 2020 även till
stor del varit delaktiga i införandet av RRB och framtagande av nytt
handlingsprogram.
Tillståndsgivningen inom LBE har under året varit betydligt mer omfattande är
tidigare år och intäkterna för året överstiger budget.
Under delar av året har avdelningen lånat ut personal, vilket har inverkat på
ekonomin. Avdelningens brandinspektör med tillsyn som huvudsaklig
arbetsuppgift är sedan maj månad utlånad på 50 % som larmbefäl i RRB med
placering i Örebro. Under hösten var även en av avdelningens brandingenjörer
utlånad på 30 % till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, med
ett uppdrag inom ramen för revidering av lagen om skydd mot olyckor, LSO.
Sammantaget blir resultatet i linje med budget då avvikande tillsynsintäkter i
huvudsak motsvarar löneintäkterna av den uppkomna tjänsteutlåningen.
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9.3
Utbildningsavdelningen
Inställda utbildningar på grund av corona drabbar utbildningsavdelningens
intäkter, med mer än en halvering av antalet deltagare jämfört med föregående
år. Under sommaren hyrdes en av våra utbildare tillfälligt ut till Region
Värmland för att minska trycket hos dem och samtidigt minska vår kostnad.
Under året har vi utmanats med att ständigt anpassa vår utbildningsverksamhet
utefter de restriktioner som Folkhälsomyndigheten har givit.
9.3.1

Grib-utbildningen

Året började med att i mars månad valde MSB avbryta sin delkurs 2 på grund
av coronaviruset. Dock genomfördes en extra delkurs 2 på hösten för att
kompensera för den som blev inställd under våren. Därmed har Griputbildningen rullat på för fullt under året. Utbildningar har även skett i mer
digitalform som inte är lika kostnadsdrivande.
9.4
Räddningstjänstavdelningen
Räddningstjänstavdelningens verksamhet har störst avvikelse gentemot lagt
budget för året. Avvikelsen blev cirka 5 miljoner bättre än budget och är
därmed nästintill hela orsaken till förbundets positiva resultat. Avvikelsen mot
budget har huvudsakligen tre orsaker.
•

Området kompetens- och vidareutbildning internt har inte kunnat
utföras i den mån som planerat på grund av att utbildningar ställts in av
orsaken corona. Att vi inte utbildat i vår normala omfattning innebär
också att vi haft högre andel personal i skiften, vilket i sin tur minskat
övertidskostnaderna i samband med inkallning vid sjukdom.

•

Sommaren har inte inneburit några omfattande skogsbränder vilka
generellt brukar generera stora personal- och materialkostnader.

•

Avdelningen har strukturerat upp fakturering av onödiga automatlarm
och restvärdes arbeten vilket har lett till en ökad intäkt.

9.5
Säkerhetsavdelningen
På grund av anpassningar till råd och rekommendationer med anledning av
corona har många av de planerade aktiviteterna för 2020 inte kunnat
genomföras, vilket bidrar till ett positivt ekonomiskt resultat.
9.6
Teknik och fastighet
Värt att nämna är att coronans framfart har lett till att bensinpriset sjunkit
kraftigt, vilket har påverkat vår drivmedelsbudget positivt. Ett nytt hyresavtal
för Sandbäcken har också förhandlats fram, vilket har resulterat i en minskad
hyreskostnad. Det har även installerats fjärrvärme på övningsfältet i Karlstad.
Dessutom har kompletterande asfaltering gjorts på övningsfältet.
9.7
Avskrivningar
På grund av långa leveranstider av våra specialfordon samt att coronan har
påverkat olika ledtider har årets stora investeringar inte fallit ut förrän i slutet av
år 2020 samt under första halvåret 2021. Detta har resulterat till en minskad
avskrivningskostnad för 2020 än budgeterat.
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INVESTERINGSREDOVISNING

Förbundets andra finansiella mål är:

Reinvesteringar ska finansieras med egna medel.
Investeringsmålet innebär att räddningstjänstförbundet inte ska låna pengar för
att ersätta gamla tillgångar.
Objekt (tkr)
Investeringar
Maskinstege (från 2018, klar)
7 002
Båtprojekt (från 2018, klar)
96
Transportbil (från 2019, klar)
539
Uppd. av elektronik (från 2019, klar)
99
Tankbil 2019 (pågående)
2 300
Släck/Räddningsbil (pågående)
4 842
Inventarier och reinvesteringar (pågående)
123
Befälsbil 2st (pågående)
0
Inventarier & reinvesteringar (pågående)
0
Rökskydd (pågående)
0
Automatlarm Grums (pågående)
97
Summa
15 099

Budget Avvikelse
7 000
2
90
6
550
-11
100
-1
3 200
-900
5 000
-158
300
-177
2 200
-2 200
300
-300
200
-200
700
-604
19 640
-4 541

Maskinstegen togs i bruk februari, transportbil samt uppdatering av elektronik
blev klart i mars månad. En släck-/räddningsbil har levererats i slutet av året.
Två befälsbilar är upphandlade i samverkan med Nerikes Brandkår och
levereras under första halvåret 2021. Majoriteten av de planerade
investeringarna för 2020 har genomförts under året förutom befälsbilarna och
automatlarm Grums, som förväntas vara klart under första kvartalet 2021.
10.1 Reflektion över måluppfyllelse finansiella mål
Förbundet har under flera år haft en stabil ekonomi, vilket har genererat ett
balanserat resultat vid ingången av året om 36 713 tkr. Förutsägbara intäkter
över tid (främst kommunbidragen) har gjort att den ekonomiska planeringen
har kunnat göras med god precision och med en marginal som gynnat
verksamhetens utveckling. För innevarande år hade vi budgeterat med att gå
med ett underskott men av flera skäl som vi har redogjort för blev resultatet ett
överskott på 1 898 tkr.
10.2

Slutsats
Målet uppfyllt
Målet delvis uppfyllt
Målet ej uppfyllt
Målet inte mätbart

Mål
Finansiella mål

Indikator
Ett resultat i balans frånsett ett
planerat underskott som ska täckas av
eget kapital.
Reinvesteringar ska ske med egna
medel.

Målsättning
+/-0 resultat alt.
planerat underskott

Mätmetod
Resultaträkningen

Självfinansiering

Balansräkningen

Resultat
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BALANSKRAVSRESULTAT

11.1

Resultaträkning

(tkr)

Not

Verksamhetens intäkter

Jan-Dec
2020

Budget
2020

Prognos
2020

1

24 033

25 777

23 038

22 413

2

-126 808

-128 983

-131 986

-128 076

3,8

-4 256

-4 573

-5 203

-4 703

-107 030

-107 779

-114 151

-110 366
110 788

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Jan-Dec
2019

Verksamhetens nettokostnader
Kommunbidrag

4

108 616

110 788

110 788

Finansiella intäkter

5

0

0

0

0

Finansiella kostnader

6

-1 343

-1 111

-1 408

-1 408

Årets resultat

7

242

1 898

-4 771

-986

11.2

Balansräkning

(tkr)

Not

2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Maskiner och inventarier

8

26 619

23 332

Övriga materiella anläggningstillgångar

9

7 239

7 502

33 858

30 835

31 927

Summa anläggningtillgångar
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Fordringar

10

19 766

Kassa och bank

11

60 666

68 865

80 432

100 792

114 290

131 627

36 713

36 470

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat kapital

12

Periodens resultat

1 898

242

38 611

36 713

13

51 158

50 191

14

24 521

44 723

24 521

44 723

114 290

131 627

Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar pension
Skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
Summa eget kapital, avsättningar och skulder
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11.3

Kassaflödesrapport

Kassaflödesanalys, redovisning i tkr
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Avskrivningar som belastat resultatet
Justeringar för ej likviditetspåverkande poster
Förändring pensionsskulden
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning (+) / Minskning (-) av rörelseskulder
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Investeringsverksamheten
Egna nettoinvesteringar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

2020-12-31 2019-12-31
1 898
4 573

242
4 256

13

967
7 439

2 781
7 280

10
14

12 161
-20 202
-8 041

-14 234
9 959
-4 275

8

-7 596
-7 596

-8 780
-8 780

0
0
0

0
0
0

-8 199

-5 775

68 865
60 666

74 640
68 865

-8 199

-5 775

0
1 111

0
1 329

3

Finansieringsverksamheten
Ökning/minskning av långfristiga skulder
Erhållet inträdeskapital
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
Förändring likvida medel
Erhållen ränta
Erlagd ränta

11
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REDOVISNINGSPRINCIPER

Rapporten är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Syftet med den
finansiella redovisningen är att den ska ge en rättvisande bild av
kommunalförbundets finansiella ställning.
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska
tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunalförbundet och intäkterna kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Fordringar
äldre än fyra månader betraktas som osäkra och har bokföringsmässigt
avskrivits.
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat
anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god
redovisningssed. Kund- respektive leverantörsfakturor överstigande 20 tkr
exklusive moms som influtit efter årsskiftet men som avser redovisningsåret har
fordrings- och skuldbokförts och därmed belastat innevarande redovisningsrapport.
Lönerna för den deltidsanställda personalen samt värnet periodiseras i samband
med bokslut. Intjänade och ej uttagna semester- och övertidsersättningar har
redovisats som interimsskuld. Sociala avgifter har bokförts i form av
procentuella påslag i samband med löneredovisningen. De påslag som använts
är följande:
Kommunalt avtalsområde

39,17%

RiB

39,17%

Övriga

31,42%

Pensionsskuldens förändring, det vill säga avsättning för särskild avtalspension,
förmånsbestämd ålderspension, efterlevandepension samt finansiell kostnad,
har redovisats bland verksamhetens kostnader liksom löneskatten för denna del.
Ränteuppräkningen har redovisats som en finansiell kostnad. Den
avgiftsbestämda ålderspensionen har redovisats bland verksamhetens kostnader
liksom löneskatten. Pensionsutbetalningar har minskat pensionsskulden.
Enligt redovisningsrekommendationer behöver endast leasingavtal med längre
löptid än tre år redovisas såsom ansvarsförbindelse. Förbundet har inga avtal
där löptiden överstiger tre år.
12.1 Materiella anläggningstillgångar
Inventarier som togs över från förbundsmedlemmarna vid förbundsbildningen
är sedan 2009-12-31 helt avskrivna. Investeringar som gjorts efter förbundsbildandet har upptagits till anskaffningsvärdet, minskat med ackumulerade
avskrivningar. Med anläggningstillgångar avses objekt med en ekonomisk
livslängd om minst tre år och med en total utgift på ett prisbasbelopp exklusive
moms.
12.2 Avskrivningar
I balansräkningen är anläggningstillgångarna upptagna till anskaffningsvärdet
minskat med investeringsbidrag, avskrivningar och nedskrivningar. Materiella
anläggningstillgångar skrivs av planenligt efter tillgångarnas nyttjandeperiod.
Avskrivningarna påbörjas när anläggningarna tas i bruk. Längden på
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avskrivningarna grundar sig på den genomsnittliga livslängden hos Räddningstjänsten Karlstadsregionen och med ledning från de avskrivningstider som
Rådet för kommunal redovisning rekommenderar. Avskrivningar påbörjas
månaden efter att inventarier tagits i bruk och följande avskrivningstider
tillämpas normalt i kommunalförbundet:
Höjdfordon (maskinstege, hävare)

20 år

Basbil (tankbil, släck- räddningsbil)

15 år

Båtar och båtmotorer

10 år

Mindre fordon (FIP-bil, transportbil, befälsbil)

5 år

Övriga maskiner, inventarier och verktyg

5 år

12.3 Försiktighetsprincip och osäkerhet
Försiktighetsprincipen är en redovisningsprincip som innebär att alla
värderingar i räkenskaperna ska göras med rimlig försiktighet. Vid osäkerhet ska
man i allmänhet välja en lägre värdering av tillgångar och en högre värdering av
skulder.
12.4 Nedskrivningar av tillgångar
Om det vid räkenskapsårets utgång kan konstateras att en anläggningstillgång
har ett lägre värde än vad som kvarstår efter planenliga avskrivningar, ska
tillgången skrivas ned till det lägre värdet om värdenedgången kan antas vara
bestående.
12.5 Ändrade redovisningsprinciper
Våra redovisningsprinciper för året är oförändrade jämfört med föregående år.
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NOTER

Not 1 Verksamhetens intäkter

Tillsyn
Utbildning
Automatlarm, ej brand
Samhällssäkerhet/internt säkerhetsarbete
Skolprojektet
Driftbidrag från AMS
Övrig försäljning av tjänster
Hyresintäkter
Återbet AFA försäkring
Realisationsvinst försäljning
Summa verksamhetens intäkter
Not 2 Verksamhetens kostnader

Kostnader RiB-utbildning
Personalkostnader
Lokaler
Fordon
Räddningstjänstmaterial
Larmtjänster
Kostnader RiB-utbildning
Övrigt material och tjänster
Summa verksamhetens kostnader
Not 3 Avskrivningar

Avskrivningar
Summa avskrivningar
Not 4 Kommunbidrag

Förbundsmedlemar
Karlstad
Forshaga
Kil
Grums
Hammarö
Munkfors
Summa kommunbidrag

2020-12-31
200
5 818
1 734
12 366
197
544
4 311
576
0
31

25 777
2020-08-31
92 522
14 715
2 407
1 678
3 602
1 830
12 229

128 983
2020-12-31
4 573

4 573
2020-12-31

68 678
9 956
9 445
7 540
8 425
6 744

110 788

2019-12-31

163
7 811
1 447
10 658
545
482
2 151
776
0
0
24 033
2019-12-31

90 512
14 553
2 840
1 669
2 286
2 644
12 303
126 807
2019-12-31

4 256
4 256
2019-12-31

67 332
9 760
9 260
7 392
8 260
6 611
108 616
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Not 5 Finansiella intäkter

Koncernkonto
Övriga ränteintäkter
Summa finansiella intäkter
Not 6 Finansiella kostnader

Finansiell kostnad pension
Övrigt
S u m m a f i n an s i el l a kos t n ader

Not 7 Årets resultat

2020-12-31 2019-12-31

0
0
0

0
0
0

2020-12-31 2019-12-31

1 095
16

1 288

1 111

1 343

55

2020-12-31 2019-12-31

Årets resultat
Summa årets resultat

1 898
1 898

242

Avstämning mot balanskravet
Årets resultat
Avgår realisationsvinster
Justerat resultat

1 898
-31
1 867

242

Not 8 Maskiner och inventarier

Ackumulerade anskaffningsvärden:
Vid årets början
Försäljningar och utrangeringar
Omklassificeringar pågående nyanläggningar
Nyanskaffningar
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
Vid årets början
Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivningar enligt plan

Planenligt restvärde vid årets slut
Genomsnittlig nyttjandeperiod (år)
Not 9 Övriga materiella anläggningstillgångar

Pågående investeringar
Summa Pågående investeringar

242

242

2020-12-31 2019-12-31

79 783
-145
7 860
0
87 497

78 506

56 451
-145
4 573
60 879

52 194

26 619

23 332

13

12

0
1 277
0
79 783

0
4 256
56 451

2020-12-31 2019-12-31

7 239
7 239

7 502
7 502

Sid 37(43)

Not 10 Kortfristiga fordringar

Kundfordringar
Interimsfordringar
Moms
Bevakningshandläggning
Försäkringshandläggning
Övrigt
Summa kortfristiga fordringar
Not 11 Likvida medel

Koncernkonto
Klientmedelskonto Miljöbilscentralen
Handkassa
Summa likvida medel
Not 12 Eget kapital

Balanserat resultat
Periodens resultat
varav avsatt till resultatutjämningsreserv

Summa eget kapital
Not 13 Avsättningar

2020-12-31 2019-12-31

2 212
10 329
3 860
0
0
3 365
19 766

15 735
11 974
4 005
5
166
41
31 927

2020-12-31 2019-12-31

60 628
38
0
60 666

68 827
38
0
68 865

2020-12-31 2019-12-31

36 713
1 898

36 470
242

5 965

5 965

38 611

36 713

2020-12-31 2019-12-31

Särskild avtalspension
Förmånsbestämd ålderspension
Pension till efterlevande
Löneskatt
Summa Avsättningar medel

27 158
14 012
0
9 988
51 158

27 287
13 054
51
9 799
50 191

Avsättningar (enl RKR 17)
Ingående avsättningar
Nya förpliktelser under året
- Nyintjänad pension
- Ränte och basbeloppsuppräkning
- Pension till efterlevande
- Övrig post
- Förändring av löneskatten
Årets utbetalningar
Summa utgående avsättning

50 190
4 484
4 437
1 095
0
-1 238
189
-3 516
51 158

47 411
5 858
3 273
1 197
0
845
542
-3 078
50 191
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Not 14 Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder
Moms
Källskatt och sociala avgifter
Sambands- och ledningssystem SOL-94
Semesterlöneskuld inkl. sociala avgifter
Övriga interimsskulder
Försäkringshandläggning
Bevakningshandläggning
Civilt försvar
Övrigt
Summa kortfristiga skulder
Not 15 Ersättning till revisorer

PwC revisionsarvode

2020-12-31

2019-12-31

2 430
1 389
3 416
2 920
3 728
8 811
19
0
1 369
439
24 521
2020-12-31

14 899
1 668
3 192
2 965
3 722
16 686
0
68
1 270
252
44 723
2019-12-31

40

65
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FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Dialog om och planering för en eventuell ny brandstation i Grums fortsätter.
Stor kraft kommer att läggas på att skapa bra rutiner och samverkan för RRB.
Då den nya ledningsorganisationen innebär en så pass omfattande förändring
kan vi förvänta oss att upptäcka brister och utvecklingsbehov.
Framtiden för utbildningsavdelningen är svårbedömd eftersom den påverkas av
coronapandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. MSB har
dock tagit beslut om att Grib-utbildningen klassas som en samhällsviktig
verksamhet och den kommer att genomföras som planerat under 2021.
Det pågår en utredning om det civila försvaret som bland annat ser på
ledningsförmåga hos kommuner och regioner. I väntan på nya inriktningar
förlängdes överenskommelsen mellan MSB och SKR för kommunernas arbete
med civilt försvar för 2018 - 2020 med ett missiv för 2021 - 2022. Under 2021
kommer säkerhetsavdelningen att fortsätta stötta förbundskommunerna med
arbetet med kompetensutveckling, säkerhetsskydd, signalskydd,
krigsorganisation och bemanning av den.
Utvärderingar efter corona kan komma att visa förbättringsmöjligheter som kan
påverka krislagstiftningen. Bland annat finns ett behov av att harmonisera
fredstida lagstiftning med lagstiftning för höjd beredskap.
Under 2021 kommer arbetet med att identifiera samhällsviktiga företag inom
det geografiska området att fortsätta som grund för fortsatt arbete med
Samverkan och Ledning.
Arbetet med att uppmärksamma den enskildes krisberedskap kommer att
fördelas jämnt över året, utöver Krisberedskapsveckan som 2021 kommer att
anordnas på hösten.
Räddningstjänstens verksamhetssystem Daedalos utvecklas vidare för att stödja
vår verksamhet. Nya integrationer kommer att göras mellan Daedalos och våra
ekonomi- och personalsystem. Det för att effektivisera processer och öka
informationssäkerheten.
Förbundets avtal med upphandlad entreprenör för sotning- och
brandskyddskontroll från 2014 löper ut vid årsskiftet 2021 - 2022 efter att ha
förlängts med maximalt antal år. Arbetet med ny upphandling av entreprenör
har inletts.
Det nya handlingsprogrammet för förbundets förebyggande arbete kommer att
tillföra några nya uppdrag, främst inriktat mot brand i bostad där vi ser en
ökning av antalet bränder som uppstår i köksmiljö relaterade till användning av
spis. Ökningen tycks ske i alla åldersgrupper. Uppdraget ligger i linje med den
planerade utökningen av antalet bostadstillsyner som vi planerar i en omfattning
av cirka 1000 besök årligen.
Vi kommer att ha fokus på att effektivisera och kvalitetshöja
räddningstjänstavdelningens övningsverksamhet, övningsuppföljning,
schemaläggning och lönehantering. Vi planerar att under 2021 öka vårt
användande av verksamhetssystemet Daedalos inom de berörda områdena och
därmed förbättra vår verksamhet.
Ett nytt tjänsteavtal har skrivits med Karlstads kommun. Då en ny
debiteringsmodell har införts blir kostnaden betydligt större. För att mildra
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effekten har en övergångsplan gjorts för att kunna inarbeta den nya nivån i
budgeten.
Under 2021 kommer en del processer att kartläggas för att se var vi har
utvecklingsmöjligheter. En av de processer som kommer att ses över är den för
resultat- och utvecklingssamtal.
Räddningstjänstens arbete med jämställdhet och mångfald kommer att
utvecklas genom att en ny policy tas fram under året.
Räddningstjänsten kommer att utveckla arbetet för att bidra till ett hållbart
samhälle genom att i det dagliga arbetet agera miljö- och klimatmedvetet.
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CORONAPANDEMINS PÅVERKAN PÅ VERKSAMHETEN

Ett antal särskilda rutiner kring arbete på skadeplats och tillvaratagande av
materiel har tillfälligt implementerats för att säkerställa god arbetsmiljö för vår
personal och god service till tredje man.
Förbundets förråd med Försvarets skyddsmask 90 har åter tagits i bruk.
Skyddsmask 90 togs ur bruk eftersom Arbetsmiljöverket ansåg att den inte gav
ett tillräckligt bra skydd då den saknade CE-märkning. Arbetsmiljöverket har nu
gett en tillfällig dispens med anledning av corona och behovet av
andningsskyddsutrustning.
För att underlätta för externa verksamheter som har det svårt ekonomiskt med
anledning av coronapandemin har vi möjliggjort uppskov med betalning för så
kallade onödiga automatiska brandlarm med upp till sex månader. Vi har även
skjutit på faktureringen för abonnemangskostnaden för automatiska brandlarm
från våren till hösten.
Tillsynsverksamheten har helt upphört för vissa verksamhetssektorer. Till viss
del har tillsynsinriktningen förändrats. Sökanden för tillstånd av brandfarlig vara
samt verksamheter där tillsyn genomförts har getts möjligheten att få uppskov
på faktureringen med sex månader.
Vanligtvis brukar april och maj vara de mest hektiska månaderna vår
utbildningsavdelning. Men i år övergick de istället till att vara de två lugnaste. Vi
tog tillfället i akt att rusta upp lokaler och övningsfält. Vi har även kunnat hyra
ut en av våra medarbetare till Region Värmland i omgångar då vi har haft det
lugnare än normalt i vissa perioder.
Coronakrisen är en händelse som prövar förbundskommunernas och vår egen
förmåga, vilket sällan händer i skarpt läge. Säkerhetsavdelningens resurser
belastas, men hanteringen medför också positiva lärdomar som i sin tur kan och
bör utveckla vårt arbete. Flera av de uppgifter som avdelningen arbetar med,
såsom planering för kontinuitet och kriser, prioriteras nu av de kommunala
verksamheterna och genomförs samtidigt som kommunernas egen kompetens
höjs.
Med anledning av coronapandemin har intern kompetensutveckling och
vidareutbildning inte genomförts i normal omfattning. Många av de planerade
utbildningarna har ställts in eller senarelagts.
Sjukfrånvaron har varit lägre än föregående år. Möjligheten att jobba hemifrån
för vår administrativa personal finns och har utnyttjats i högre grad under
hösten än sommaren och våren. Förändringar har gjorts när det gäller hur
besök tas emot och hur personalen samsas om ytorna. Distansmöten har blivit
vanligare. Vi har under året investerat i IT-utrustning för att bättre kunna jobba
hemifrån och ha digitala möten.
Coronakrisen påverkar hela förbundets arbetssätt, bland annat möjligheterna att
genomföra fysiska möten. En utmaning framöver kommer att vara att
genomföra planerade aktiviteter såsom utbildning och workshops med hjälp av
förnyade arbetssätt, exempelvis i digitala former. Det kräver annan teknisk
utrustning men även annan kompetens. Det ställer också krav på oss att vara
flexibla och tänka om.
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DIREKTIONEN

Ordinarie

Ersättare

Karlstad

Karlstad

Malin Hedberg, ordförande (L)

Anna Wilén (MP)

Gunnar Ordell (M)

Rebecka Ingsmy (M)

Andreas Pettersson (C)

Sara Kihlström (KD)

Håkan Holm Alteblad (S)

Lennart Jansson (S)

Inga-Maj Thyberg (S)

Nurcan Aldemir (S)

Forshaga

Forshaga

Maria Norell, vice ordförande (S)

Lars Emilson (C)

Magnus Sundholm (KD)

Fredrik Erlandsson (L)

Grums

Grums

Ulrika Nilsson (S)

Marianne Lidbäck (S)

Ulrika Jacobs (M)

Birgit Sturesson (C)

Hammarö

Hammarö

Anders Haster (S)

Marianne Ohlsson (C)

Marianne Carlsson (KD)

Ola Jonsson (M)

Kil

Kil

Åse-Britt Falch (S)

Georg Forsberg (C)

Jan Fallström (M)

Mats Notini (L)

Munkfors

Munkfors

Mathias Lindquist (S)

Anders Henriksson (S)

Urban Karlsson (C)

Jörgen Hedeås (C)

16.1

Direktionens arbetsutskott

Ordinarie

Ersättare

Malin Hedberg, ordförande (L)

Jan Fallström (M)

Maria Norell, vice ordförande (S)

Marianne Carlsson (KD)

Gunnar Ordell (M)

Urban Karlsson (C)

Ulrika Jacobs (M)

Anders Haster (S)

Ulrika Nilsson (S)

Åse-Britt Falch (S)

Håkan Holm Alteblad (S)

Inga-Maj Thyberg (S)
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REVISIONEN

Karlstad
Ann-Louise Holm (S), vice ordförande
Forshaga
Gunilla Björk (S)
Grums
Inge Carlsson, ordförande (S)
Hammarö
Gunnar Törnqvist (S)
Kil
Anette Gundahl Karlsson (S)
Munkfors
Vakant (C)

”

Ett tryggt och
säkert samhälle.

raddningkarlstad.se

