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1

SAMMANFATTNING

Räddningstjänstförbundet har upprättat årsredovisning för 2021. 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 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, kommer med årets underskott att minska 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 intern kompetensutveckling och vidareutbildning på grund av
coronapandemin.

•

Långa ledtider på våra större investeringar, vilket har medfört att de inte
kunnat tas i bruk förrän i början slutet 2021 eller början av 2022.
Därmed en minskad avskrivningskostnad för 2021 än budgeterat.

•

Nya parametrar gällande livslängdsantagandet framtagna av RIPSkommittén (Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld) som ska
användas i pensionsskuldsberäkningarna för kommuner och regioner.
Därmed en extra kostnad för avsättningar till pensioner på 1,4 miljoner
som belastar resultatet.

•

Rekordår beträffande Gributbildning. MSB löste ut alla optioner och vi
genomförde 2st delkurs 1 och 4st delkurs 2.
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2

LEDNINGENS SUMMERING AV ÅRET

2.1
Direktionens ordförande har ordet
Året 2021, ytterligare ett år i pandemins spår
I början av 2021, när jag satt och skrev utifrån vad som hänt under 2020, blev
det mycket fokus på pandemin och covid-19. Jag vet att jag tänkte att ja, det var
det året – det här året 2021 kommer nog att bli helt annorlunda. Men så blev
det inte, även 2021 har präglats av pandemin på olika sätt.
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
arbetssättet. Många har varit oroliga för att vi inte kan upprätthålla en bred och
trovärdig demokrati – medan andra har tyckt att det här är ett bra sätt som ökar
delaktigheten. I arbetet i direktionen har vi lyckats bra med att upprätthålla
demokratin under förutsättningarna för digitala möten. Det har varit svårt och
ibland tufft att inte se alla ansiktsuttryck via en kamera, men vi har haft desto
större delaktighet i våra möten. Det har blivit ett ökat behov på att få
informationen bakom besluten. Det som normalt kommuniceras genom
kroppsspråk har i stället behövts 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. Antalet beslut och
ärenden i direktionen har inte varit färre bara för att vi haft digitala möten utan
är nog ungefär det samma som tidigare år – det som ökat är informationsflödet.
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 mycket svår uppgift som
politiker är just att förhålla sig till vad som ska utföras. Så - vad har vi haft för
vad-frågor under året då?
En viktig fråga för direktionen och förbundet är vår ekonomiska hushållning. I
början på året fick vi klartecken från våra medlemskommuner om att fortsätta
finansiera vårt underskott med vårt eget kapital. Det gör också att vi inte
kommer att återinföra det finansiella resultatmålet på 0,5 % under perioden
fram till 2024. Förbundet har ett starkt eget kapital som möjliggör just 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 samarbetet kring Räddningsregion Bergslagen och nu
när mer än ett år passerat kan vi skönja de förbättringar och förstärkningar som
detta samarbete har gett vårt förbund. En av styrkorna är den dygnet runtbemannade ledningscentralen som snabbt kan se behov och fylla på med
resurser när behov finns. Det fina i detta samarbete är att resurserna som
tillkommer inte alltid är från vårt eget förbund utan det är 17 olika
räddningstjänstorganisationer som hjälps åt vid större händelser.
Ofta när media eller gemene man pratar om räddningstjänst så tänker de på de
heltidsanställda brandmännen. De som alltid finns tillgängliga på
brandstationen och kan rycka ut på mindre än två minuter. En stor del av vårt
förbund bygger på deltidsbrandmän – eller räddningstjänstpersonal i beredskap
(RIB) som är den korrekta benämningen. En utmaning som vi ser framöver
handlar om just RIB och rekrytering och bemanning av våra RIB-stationer. Det
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är inget unikt för just vårt förbund utan en utmaning för hela landet. Ett sätt att
försöka underlätta för våra RIB-anställda att ha beredskap är att vi har skapat
distansarbetsplatser på våra stationer. Det gör att de deltidsanställda på ett
enkelt sätt kan sköta sina ordinarie arbetsuppgifter hos sin huvudarbetsgivare –
men sittande på en av våra stationer. Under 2020 utbildade vi även två av våra
säkerhetskoordinatorer till deltidsbrandmän för att kunna ta beredskap på de
stationer där det behövs en extra om larmet skulle gå. De här typen av
utveckling är något som bara har börjat och jag är stolt och glad över att just
vårt förbund startat resan.
2.2
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 beslut om en ny jämställdhetsoch 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 650 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 Räddningsregion 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.
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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 Gributbildningar.
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.
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3

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

3.1

Översikt över verksamhetens utveckling

(Tkr)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Verksamhetens intäkter

120 120

123 562

126 135

132 649

136 565

144 013

-115 573

-122 525

-128 903

-132 407

-134 667

-145 751

Årets resultat

4 547

1 037

-2 768

242

1 898

-1 738

Soliditet (%)

31,8

31,2

30,7

27,9

33,8

27,0

Antal anställda (st)

314

313

326

340

350

350

Verksamhetens kostnader

Förbundets resultat har en tydlig fallande trend mellan 2016–2019. 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. Antalet årsarbetare ökade under 2016 - 2021 med 38 personer och var
totalt 350 anställda i förbundet vid utgången av 2021. Orsaken till den kraftiga
ökningen av antalet anställda är att antalet timanställda samt deltidsbrandmän
har ökat under 2019 - 2021.
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 Värmskog. Vid alla dessa stationer
utom Värmskog finns styrkor med räddningstjänstpersonal 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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3.5
3.5.1

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Omvärldsrisk

Den 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. Denna
utveckling leder till en ökad efterfrågan av offentliga tjänster och service.
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. Det finns också risk för att klimatförändringar. De fysiska riskerna
innefattar förändringar av beständig karaktär samt av akut karaktär, exempelvis
extrema väderförhållanden och naturkatastrofer som kan påverka och störa
förbundets verksamhet. Det finns även risk för att leverantörer inte kan
leverera beställda kvantiteter i rätt tid till följd av produktionsstörningar,
kapacitetsbrister eller andra orsaker, vilket i sin tur kan påverka vårt uppdrag
som räddningstjänst.
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 bokslutet till 55,7 miljoner.
Pensionsskuld 2021 och prognos 2022–2025 (mnkr)
Avsatt till pensioner
Upplupna kostnader
Löneskatt
Summa skuld

2021
42,2
2,7
10,9
55,7

2022
42,3
2,8
10,9
56,1

2023
44,4
2,8
11,4
58,6

2024
46,4
2,8
11,9
61,2

2025
49,6
2,8
12,7
65,1
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HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE
•

Vid årsskiftet 2020–2021 trädde en revidering av lagen om skydd mot
olyckor (LSO) i kraft. De nya föreskrifternas förtydligande av
kommunernas tillsynsverksamhet enligt LSO kommer under 2022 och
framåt innebära att förbundets tillsynskapacitet behöver ökas.

•

Den revidering som genomfördes av LSO innebär även en förändrad
statlig tillsyn av den kommunala räddningstjänsten. Från att tidigare ha
varit en roll för länsstyrelsen kommer nu den framtida tillsynen av
räddningstjänstens verksamhet att genomföras på nationell nivå av
MSB.

•

Under sommaren trädde nya bestämmelser i kraft utifrån lagen om
brandfarliga och explosiva varor (LBE). Syftet är att förhindra att
explosiva varor hamnar i fel händer. De nya bestämmelserna avser en
prövning av samtliga personer som hanterar sådana varor hos en
tillståndshavare. Tidigare prövades endast utsedd föreståndare.
Prövningen sker i samarbete med polisen.

•

2021 utgjorde sista året på det befintliga avtalet av upphandlad
entreprenör för rengöring och brandskyddskontroll som varit gällande
sedan 2014. Under året har en ny upphandling arbetats fram. Den
resulterade i att den tidigare entreprenören Sotning och ventilation
Karlstad AB även under kommande sex åren svarar för förbundets
sotning och brandskyddskontroll, med undantag för Munkfors
kommun som har ett eget avtal med en annan entreprenör som löper
under ytterligare några år.

•

Ärendet med ett föreläggande riktat mot Region Värmland och Hus 2
på Centralsjukhuset i Karlstad, CSK, har avslutats. I föreläggandet
riktades krav på Region Värmland att utöka byggnadens befintliga
sprinkleranläggning till att även omfatta källarplan som utgör
parkeringsgarage åt CSK:s samlade flotta av elbilar. Hus 2 är ett
medicintekniskt hus som rymmer samhällsviktiga funktioner såsom
radiologi, labb och vårdavdelningar. I föreläggandet upplystes regionen
om möjligheten att diskutera en alternativ lösning med sprinkler med
räddningstjänsten. Någon alternativ lösning har inte aktualiserats. I såväl
länsstyrelsens som kammarrättens domar återförvisas dock
föreläggandet till räddningstjänsten då de bedömer att en otydlighet
råder till följd av den upplysningen. Ärendet har således inte blivit
prövat i sak och det har heller inte har inte drivits vidare genom nytt
föreläggande. Region Värmland har emellertid under hösten tagit en ny
kontakt med avsikten att se över och även utöka antalet
parkeringsplatser med en i vår mening säkrare utformning på annan
plats.

•

Den största omvärldshändelsen är fortsatt coronapandemin.
Säkerhetsavdelningen stöttar förbundskommunerna genom samverkan
med länsstyrelsen och har sedan februari 2020 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 delade lägesbilder, riktlinjer och kommunikationsinsatser. Under
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året har krisledningsnämnden haft regelbundna möten och
säkerhetsavdelningen har informerat om nationell och regional lägesbild
medan kommunerna har delat sin lokala lägesbild för ökad samverkan.
Säkerhetsavdelningen är också att betrakta som förbundskommunernas
inriktnings- och samordningskontakt (ISK) för andra aktörer som
myndigheter, andra kommuner med flera under pågående händelse.
•

Sommaren var normal gällande antalet larm. Inga stora skogsbränder
inträffade i förbundet. Vi förstärkte däremot med både ledning och
styrkor vid ett antal insatser utanför förbundet. En av dem var den stora
skogsbranden i Finsjö i Mönsterås kommun i juni månad.

•

Under hösten testade vi att genomföra insatsdagar för samtlig RIBpersonal i förbundet. Vid insatsdagarna kombinerades de rutinmässiga
övningarna för att säkerställa behörighet för rök- och kemdykning med
andra insatstyper. Vid insatsdagarna övades också samarbete och
ledning då samtliga insatser genomfördes i grupp med styrkeledare.

•

En utredning av långsiktig finansiering av Räddningstjänsten
Karlstadsregionen har genomförts och kommunicerats till
förbundskommunerna.

•

En arkivtillsyn har genomförts med gott resultat.

•

En policy för jämställdhet och mångfald har tagits fram och beslutats av
direktionen.

•

Räddningstjänstavdelningens chef Anders Markus deltog i MSB:s
släckinsats i Grekland där myndigheten via EU bidrog med två
skopande flygplan vid de stora skogsbränderna under sommaren.

•

Från och med i somras tankar vi miljövänligt HVO-diesel på våra tunga
fordon i Karlstad på en ny tankanläggning i samverkan med Karlstads
kommun.

•

En bostadstillsyn där 350 bostäder i Karlstad besöktes genomfördes i
början av december.
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5

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 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

Tillsynsverksamheten 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.

Tillsyner januari - december
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Under en vecka i december när situationen med smittspridning bedömdes som
acceptabel genomfördes återigen bostadstillsyner i förbundet, dock enbart i
Karlstad. Under en veckas tid besöktes närmare 350 bostäder för att kontrollera
förekomst av fungerande brandvarnare och släckutrustning samt ge råd och
anvisningar om brandskydd i bostadsmiljö. Resultatet från bostadstillsynerna
var mycket tillfredsställande - i flertalet bostadsområden är andelen fungerande
brandvarnare närmare 100 %. Besöken genomfördes uteslutande i
enbostadshus där möjlighet till kommunikation med boende gavs utomhus.
Förebyggande- och räddningstjänstavdelningen har startat ett gemensamt,
grundläggande arbete med att stärka förmågan att genomföra effektiva
räddningsinsatser och vidta förebyggande åtgärder mot kemikalieolyckor hos
såväl oss själva som hos de farliga verksamheter som finns i vårt förbund.
Arbetet med att ersätta höjdfordonet i Grums med tekniska
brandskyddsåtgärder i berörda fastigheter är genomfört. I en av byggnaderna
genomfördes en sektionering av trapphuset efter fastighetsägarens önskemål, i
övriga flerbostadshus har ett automatiskt brandlarm med anslutning till SOS
Alarm installerats.
I uppföljningen för 2021 införs ett antal nya jämförande parametrar beträffande
bostadsbränder vilket innebär att vissa uppgifter inte finns redovisade för
tidigare år. Matlagningsrelaterade bostadsbränder samt uppgifter som till viss
del återspeglar bostadsbrändernas omfattning vid räddningstjänstens
framkomst och andelen mycket begränsade bränder med obefintliga
egendomsskador har lyfts in i årsstatistiken.
januari-december

2018

2019

2020

2021

81

66

59

71

Varav i flerbostadshus

49

45

27

31

Varav i enbostadshus

32

21

32

40

Brand i bostad
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8

19

-antal matlagningsrelaterade

Uppgifter saknas för 2017 - 2020

10

-brand utan egendomsskador

Uppgifter saknas för 2017 - 2020

29

-brand pågår vid framkomst

Uppgifter saknas för 2017 - 2020

15

-antal eldstadsrelaterade

11

11

Det framgår av statistiken en tydlig ökning av andelen eldstadsrelaterade
bränder i enbostadshus under året i förhållande till tidigare år. Ökningen är
intressant då det genom flera år påvisats en konstant och tydlig minskning, inte
bara i vårt förbund utan även nationellt. Möjligtvis kan vi se en effekt av att
man har arbetat mer hemifrån under pandemin och att nyttjandet av eldstäder
därmed har ökat.
En betydande andel av samtliga bränder i bostäder har sin start i bostadens
köksutrymme och vi kan i vår lokala statistik konstatera att
matlagningsrelaterade bränder är den vanligaste brandorsaken när det gäller
bostadsbränder i flerbostadshus.
De tillförda parametrarna för bostadsbränder 2021 visar att ca 60 % av alla
bostadsbränder vi larmas till är släckta vid räddningstjänstens framkomst.
Samtidigt kan vi se att ca 20 % av bostadsbränderna omhändertas utan att
överhuvudtaget resultera i egendomsskador. Statistiken talar inte emot att det
finns en hög andel fungerande brandvarnare i bostadsbeståndet samt att
allmänhetens förmåga att upptäcka, larma och hantera en bostadsbrand är god.
Inför vårens gräsbrandssäsong kommunicerades budskap om hur man eldar
utomhus på ett säkert sätt och under rätt förhållanden i såväl interna som
externa kanaler. Trots detta uppstod eldningar med spridning till byggnader och
omfattande skadeutfall.
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 våra
utbildningar 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 för, och i vissa fall helt eliminera,
dessa. Vi lägger också en stor del av utbildningen 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 utvecklar
sig.
6.2
Hantera olyckor och samhällsstörningar - Minskade skador
Totalt genomförde Räddningstjänsten Karlstadsregionen 1 720 insatser under
2021. Det är en ökning med 6,6 % jämfört med 2020. Statistiken följer tidigare
år och innehåller därmed inga överraskningar. Samtliga olyckstyper har
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förekommit i förväntad omfattning.

Larm januari - december
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Det kontinuerliga arbetet med att öka vår förmåga att arbeta i en
regionsgemensam övergripande ledning (RRB) genom att fastställa, utveckla
och utbilda inom rutiner, arbetssätt och teknik fortsätter.
Räddningstjänstavdelningen har som uppgift att säkerställa att den operativa
personalen är övad för att genomföra räddningsinsatser. Med anledning av den
pågående pandemin har delar av övningsverksamheten och planerad
vidareutbildning fått anpassas och i vissa fall minska i omfattning eller helt
skjutas på framtiden.
Räddningstjänstavdelningen har med hänsyn till rådande pandemirisk för
smittspridning inte genomfört studiebesök, informationstillfällen och
motsvarande i vanlig omfattning.
Räddningstjänstavdelningen har genomfört tre huseldningar vilket har ökat
kunskapen och färdigheten att hantera brand i byggnad.
Säkerhetsavdelningen har genomfört en serie workshops med representanter
från kommunernas samhällsviktiga verksamheter och arbetat fram underlag till
förbundets modell för kommunal organisation för höjd beredskap. Modellen
kommer att kunna anpassas till respektive kommuns egna förutsättningar.
Säkerhetsavdelningen har i dialog med kommunernas näringslivsutvecklare
lanserat en digital kampanj riktad till näringslivet med budskapet att företag kan
vara en resurs vid kriser. I anslutning till kampanjen genomfördes en
informationsinsats vid en av förbundskommunernas näringslivsråd.
Säkerhetsavdelningen deltog också med representant vid Länsstyrelsen
Värmlands konferens på temat näringsliv och totalförsvar som anordnades sent
under hösten 2021.
Säkerhetsavdelningen har genomfört aktiviteter för att stärka den enskildes
krisberedskap löpande och särskilt under årets krisberedskapsvecka som utgick
från förbundskommunernas bibliotek med utställning och tävling på temat
demokrati. Säkerhetsavdelningen bemannade i samband med Länsstyrelsen
Värmlands demokrativecka även en monter om krisberedskap på Stora torget i
Karlstad. Information om krisberedskap spreds också i digitala kanaler.
Säkerhetsavdelningen har ansvarat för att fortbilda förbundskommunernas
säkerhetsskyddschefer för att kunna möta det ökade behovet av
säkerhetsprövningar.
Säkerhetsavdelningen har varit ett stöd vid anskaffning och implementering av
Rakel på teknik- och fastighetsförvaltningen i Karlstads kommun, på Karlstads
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Energi, på Karlstads El- och Stadsnät och i Forshaga kommun.
Säkerhetsavdelningen har också utbildat och tagit initiativ till att tillsammans
med förbundskommunerna öva rutiner för användning av Rakelterminaler
genom att genomföra ett Rakeltest varje månad.
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.
6.2.1

Larmstatistik för året

Urval av larm 2018 - 2021
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

2021
194
69
252
7
453
182
55
508

Summa antal larm

1824

1655

1613

1720

Den lilla ökning som kan ses för år 2021 är i huvudsak automatlarm,
trafikolyckor och sjukvårdslarm (IVPA, hjärtstopp och hjälp till ambulans) vilka
alla ligger inom sina respektive ”normala” värden. Vi ser en procentuell
minskning i antalet suicidlarm (25,7 % mot 2020) och drunkningslarm (22,2 %
mot 2020) men underlaget är alldeles för litet för att kunna dra några slutsatser
om trender eller liknande.
6.2.2

Särskilda insatser under året i vårt förbund

• Brand i villa, Hammarö, maj.
Uppmärksammad brand i villa på bostadsområdet Lövnäs i Hammarö
kommun. 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 i Grums kommun. Vid
räddningstjänstens framkomst är det fullt utvecklad brand. Fyra stationer jobbar
med att rädda delar av byggnaden men branden var för omfattande och
resulterar en totalskada.
• Brand i mataffär, Karlstad, oktober.
På Våxnäs i Karlstad 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 i Grums kommun. Lastbil och
personbil kolliderar efter att lastbilen kört på fel sida. Personbilen hamnar
under lastbilen och resulterar i en dödsolycka.
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6.2.3

Särskilda insatser under året i Räddningsregion Bergslagen (RRB)

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:
• 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 2 hektar vid sjön Stora Le i Bengtsfors kommun.
Med anledning av spridningsrisk och otillgänglighet rekvireras brandsläckande
helikoptrar för att bistå i släckningsarbetet. Branden är under kontroll vid
mörkrets inbrott.
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
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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.
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Med en fortsatt stor påverkan från coronapandemin ställde många av våra
kunder in sina utbildningar. MSB var tydliga med att GRIB-utbildningen skulle
fortgå, fast med tydliga hygienrutiner. Däremot ställde vi om till att utföra
mycket utbildning på distans.
Den gamla övertändningscontainern på övningsfältet har skrotats. Arbete med
att skaffa en ny och miljövänligare container pågår.
Ett operativt skiftlag på brandstationen i Karlstad deltog vid sedvanligt glöggoch pepparkaksmingel på soltorget i centrala Karlstad. Vid besöket delades
checklistor för brandsäkerhet i hemmet ut och allmänna diskussioner om
brandrisker och vikten av ett väl fungerande eget brandskydd fördes.
Motsvarande arrangemang ägde även rum vid flera av de orter där förbundet
har RIB-stationer.
Säkerhetsavdelningen samordnar via Trygghetscenter Karlstads kommuns
arbete med effektiv samordning för trygghet (EST) med kommunen, polisen
samt bostadsbolagen KBAB och Karlstadhus. I det operativa EST-arbetet har
man följt lägesbilden inom otrygghetsskapande fenomen och tecken på social
oro. Detta har mötts upp på ett bra sätt genom att kommunens förebyggande
resurser har styrts därefter. Samverkan med näringslivet och andra aktörer har
utvecklats utöver centrumsamverkan med bland annat regelbundna trygghetsmöten på Våxnäs och Kronoparken. Samarbetsforum på strategisk nivå
tillsammans med kommunledningskontoret startats upp för att involvera
näringslivet i trygghetsarbetet.
Karlstads kommun var i april värd för BRÅ:s nationella konferens om trygghet
och brottsförebyggande arbete ”Råd för framtiden”. Säkerhetsavdelningen var
med i planering och genomförande. En av våra säkerhetskoordinatorer var
moderator och vi hade en digital monter där vi bland annat visade upp
Trygghetscenter och Ungdomar för trygghet. Konferensen hade cirka 1 300
deltagare.
Säkerhetsavdelningen samordnar kommunväktartjänsterna i Forshaga,
Hammarö och Karlstad. Säkerhetsavdelningen har också arbetat med Karlstads
kommuns riktlinje för kamerabevakning och kommunens ansökan om tillstånd
för kamerabevakning. Säkerhetsavdelningen har även samordnat Karlstads
ansökan om tillstånd för ordningsvakter på Kronoparken och Våxnäs. I juni
kunde ordningsvakterna påbörja sitt uppdrag och säkerhetsavdelningen
koordinerade arbetet.
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Ungdomar för trygghet har med anpassning till råd och rekommendationer för
corona funnits på Karlstads kommuns skolor och fritidsgårdar under dagtid
och nattvandrat i Karlstads centrum varannan fredags- och lördagskväll.
Ungdomar för trygghet fick efter ett beslut i kommunstyrelsen i Karlstads
kommun ett extra anslag motsvarande 1,5 tjänst förlängt för hela 2021.
Säkerhetsavdelningen ingår i Grums kommuns förebyggande arbetsgrupp som
tog fram broschyren ”Trygg i Grums” som skickades ut till kommunens alla
hushåll. Broschyren är ett startskott för arbetsgruppens arbete och innehåller
information om det arbete som görs, vilket stöd som finns att tillgå i
kommunen, krisinformation och framför allt hur viktiga kommunens invånare
är när det kommer till att bidra till ett tryggare samhälle.
Säkerhetsavdelningen tillsammans med Kils kommun har påbörjat en
utbildningsinsats för att höja medvetandet och beredskapen inom området
”Väpnat våld i skolan”. Planering för utbildningsinsatser i fler
förbundskommuner pågår i samarbete med kommunerna.
Säkerhetsavdelningen har tillsammans med Hammarö kommun, polisen och
medborgare genomfört en trygghetvandring i Skoghalls centrum, som en del av
kommunens medborgarlöfte.
Säkerhetsavdelningen har tillsammans med försäkringsmäklaren Skeppsbron
genomfört upphandling samt tecknat avtal om nya försäkringar för Karlstads
kommun. Bland annat har kommunförsäkringen upphandlats.
Säkerhetsavdelningen har genom Trygghetscenter medverkat i framtagande av
strategiska dokument som en ny brottsförebyggande policy samt riktlinjer för
arbetet med våldsbejakande extremism. Avdelningen har också bidragit till svar
på olika politiska initiativ, exempelvis musik i brottsförebyggande arbete.
Säkerhetsavdelningen har bidragit i arbetsgruppen för centrala ANDTnätverket och genomfört föreläsningar för kranskommuner och Karlstads
kommun.
6.4

Effektiv organisation med god ekonomisk hushållning (internt
perspektiv
Under året har de vakanser som funnits på avdelningen för verksamhetsstöd
bemannats. Funktionen IT-samordnare har återbesatts för att förvalta och
utveckla vårt IT-stöd. En HR-specialist har rekryterats av
kommunledningskontoret som startar sin tjänst i mars nästa år vars arbetstid vi
kommer att dela med Karlstads kommun och Karlstad Airport. Avdelningen är
nu fullbemannad och vi kan därmed ge övriga organisationen ett utökat stöd
och utveckla verksamheten mer. Verksamhetsstödet samarbetar också med
Karlstads kommun, dels för att ta del av den expertkunskap som finns där, dels
för att köpa ekonomi- och personaladministrativa tjänster för att minska
sårbarheten för en liten organisation.
Under det gångna året har organisationen gjort stora satsningar på teknisk
utveckling. Pandemin har visat att teknik kan vara ett bra hjälpmedel och vi har
fått upp ögonen för hur framtiden kan komma att se ut gällande användning av
tekniska verktyg. Distansarbete, möten och utbildningar via tekniska lösningar
kommer sannolikt att fortsätta i hög grad.
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Vårt verksamhetssystem Daedalos har utvecklats under året, främst gällande
schemahantering, lönehantering för RIB-personal och gemensam
händelserapportering.
Inom kommunikationsområdet samarbetar förbundet med 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. Den interna kommunikationen är viktig och därför har
en ny version av intranätet utvecklats och lanserats under året. Ett arbete med
en kanalstrategi pågår, och en effekt av den är att vi har infört övergripande
informationsmöten med all personal som ska hållas två gånger per år.
Verksamhetsstödet jobbar med att kartlägga processer hos avdelningarna. Det
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. Det för att öka kunskapen i organisationen
om vikten av att köpa in och upphandla varor på ett korrekt sätt.
Räddningstjänsten ingår nu i koncernen Karlstads kommuns inköps- och
upphandlingsorganisation. Två av medarbetarna har utbildats för att kunna göra
egna upphandlingar i e-avrop.
För att vara en attraktiv arbetsgivare är det viktigt att personal blir både väl
mottagen när de börjar samt att det blir ett bra avslut för de som väljer att sluta.
Därför har en processerna för mottagning och avslut av personal utvecklats
under året. Vi har också testat ett nytt koncept för rekrytering av nya
deltidsbrandmän via brev till alla hushåll som blivit mycket lyckat. Arbetet med
jämställdhet och mångfald är en mycket viktig del i att vara en bra arbetsgivare.
En policy har tagits fram och beslutats av direktionen under året. Den ligger nu
till grund för det fortsatta arbetet.
Dokumenthanteringen har under året utvecklats med hjälp av ett
koncerngemensamt digitalt verktyg där våra styrande dokument publiceras.
Detta för att öka tillgängligheten av dokumenten både för oss och andra
intressenter inom koncernen.
6.5
Räddningsregion Bergslagen (RRB)
Den 12 maj 2020 startade den nya gemensamma operativa
ledningsorganisationen Räddningsregion Bergslagen, en samverkan som
omfattar brand- och räddningsverksamhet i 42 kommuner fördelat på fem län
och 17 räddningstjänster.
Det är inte utan viss stolthet som vi nu, efter över ett års tid, kan konstatera att
den nya ledningsorganisationen fungerar mycket bra och att den också gett
många synergieffekter, som exempelvis utökad samverkan även när det gäller
utbildning, inköp, operativ planering, teknikfrågor och förebyggande
verksamhet.
Samverkan i sig är reglerad i ett avtal oavsett om kommunerna har organiserat
sin egen räddningstjänst i förbund, genom avtalssamverkan eller enskilt som en
förvaltning i sin egen kommun.
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6.6
Uppföljning av måluppfyllelse
All verksamhet som bedrivs ska bidra till att våra mål och vår vision uppfylls.
Sammanställningen av måluppfyllelsen visar att resultatet är övervägande
positivt.
Beredskap enligt handlingsprogrammet

För att arbeta mot målet om beredskap enligt handlingsprogrammet
genomför räddningstjänstavdelningen kontinuerligt arbete för att främja
rekrytering, dels genom riktad rekrytering, dels genom att verka för
synlighet och positiva budskap runt Räddningstjänsten Karlstadsregionen
och RIB-verksamheten. Avvikelsen var endast 0,42 % för perioden.
Snabbt framme vid skadeplats

Inrättande av ytterligare en FIP-enhet, Första Insats Person, på Hammarö.
Syftet med införandet var tvådelat, nämligen dels att minska
framkomsttiderna på östra delarna av Hammarö, dels att utöka
rekryteringsunderlaget för station Hammarö och därmed underlätta
rekrytering. Förbundets mål är att responstid från larmsamtal till framkomst
ska ligga under det nationella medelvärdet. Förbundets medelvärde blev för
året 12,2 minuter mot riket 12,7 minuter. Värt att nämna är att förbundets
medelvärde är ett ovägt medelvärde. Värdet tar alltså inte hänsyn till antalet
larm som inträffat i respektive kommun. Om värdet skulle vägas mot
antalet larm skulle förbundets genomsnittliga responstid vara lägre. Ovägda
medeltal presenteras genomgående med syfte att förenkla för politiker och
utomstående att jämföra resultaten mot andra kommuner i riket.
Invånarnas upplevelse av trygghet ska öka

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
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är det intressant att titta på indikatorerna. Hammarö ligger även 2021 i topp
som Sveriges tryggaste kommun. Kil har stigit sex placeringar till plats 36
och Forshaga och Munkfors har stigit 9 placeringar var till plats 120 och
275. Karlstad och Grums har sjunkit tio respektive tre placeringar till plats
149 och 233. 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. För att få nöjda
deltagare krävs duktiga instruktörer och ett välordnat övningsfält. Vi lägger
mycket energi på att ha ett bra utbildningsmaterial och pedagogiskt duktiga
instruktörer.
Förebygga, motstå och hantera kriser

Aktiviteterna inom krisberedskap, trygghet och säkerhet som beskrivs under
sidorna 17–20 bidrar till måluppfyllelsen. Aktiviteterna har anpassats efter
nationella råd och rekommendationer mot pandemin för att kunna
genomföras.
Effektiv tillsyn enligt LSO och LBE

En effektiv tillsyn är en viktig åtgärd i det samlade brandförebyggande
arbetet. I tillsynen är verksamheternas förmåga att på ett systematiskt sätt
skapa tillfredsställande utrymningssäkerhet och förebygga brands uppkomst
i fokus. På goda grunder blir således tillsynen 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 och där möjligheten
till tillsynsbesök utomhus har varit vägledande.

Brandsäkerhet i hemmiljö

Under senare delen av året genomfördes under en vecka bostadstillsyner
med inriktning på enbostadshus. Närmare 350 besök kunde genomföras
och utfallet med förekomst av brandvarnare och handbrandsläckare var
mycket god. Löpande under året genomförde den upphandlade
entreprenören för rengöring och brandskyddskontroll inom ramen för
deras uppdrag även kontroll på förekomst av brandvarnare. Även här
påvisades mycket god uppfyllelse av förekomst och funktion av
brandvarnare. Av närmare 700 kontroller var andelen fungerande
brandvarnare över 95 %, dock förekom geografiska variationer. Under
andra halvan av året gavs möjlighet att via två mässor möta allmänheten
med information om brandskydd i bostadsmiljö, en fastighetsmässa samt en
mässa riktad mot äldre.
Personalomsättningen ska minska

Antal avslutade tillsvidareanställningar under perioden uppgår för
heltidsanställda till 3,5 % mot föregående år 3,8 %. I RIB-verksamheten är
siffran 5,7 % mot föregående år 5,8 %. 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. RIBverksamheten är dock en utmaning. Det är svårare att styra när
deltidsbrandmännens huvudsakliga sysselsättning är för någon annan och
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de ska jobba/bo såpass nära deltidstationen att de klarar inställelsetiden på
fem minuter.
Mångfald och jämställdhet

Både i det externa och interna perspektivet måste räddningstjänsten 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. Personalen, på alla nivåer, behöver
spegla befolkningen. Så är det inte idag. Endast 5,8 % (riket 5,7 %) av de
heltidsanställda brandmännen är kvinnor. Av dem som är
räddningstjänstpersonal i beredskap är 10,7 % kvinnor (riket 7,7 %).
Förbundet har en plan för jämställdhet som vi följer. I den ingår att ta fram
en mångfald- och jämställdhetspolicy med riktlinjer. Arbetet med att ta fram
en mångfalds- och jämställdhetspolicy har genomförts under hösten 2021.
6.7

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

Mål

Indikator

Målsättning

Mätmetod

Beredskap enligt
handlingsprogrammet

Avvikelser från beslutad beredskap
får högst vara 5 % (R)

Minska

Egen mätning

Snabbt framme vid
skadeplats

Responstid från larmsamtal till
framkomst ska ligga under det
nationella medelvärdet. (R)
Upplevd trygghet. (S)

Förbättras

Öppna jämförelser,
egen statistik

Öka

SCB, ELSA, Öppna
jämförelser och
egna enkäter

Nöjdhet. Minst 95 % av
kursdeltagarna ska vara nöjda eller
mycket nöjda. (U)
Antalet aktiviteter för att
kommunernas och den enskildes
förmåga ska öka. (S)

Öka

Kvalitetsmätning
(kursutvärdering).

Öka

Länsstyrelsens
årliga uppföljning,
egna mätningar

Antal genomförda tillsyner och
nöjdhet med mötet med
räddningstjänsten (F)
Antal genomförda besök (egna och
via Sotning & Ventilation). Andelen
fungerande brandvarnare i bostäder
ska öka jämfört med föregående
mätning. (F)
Personalomsättningen ska minska
med särskilt fokus på RIB. (R)

Förbättra

Egen statistik, NKI.

Öka

Statistik från egna
hembesök,
nationell statistik

Minska

Personalsystemet
HEROMA

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

Öka

HEROMA och LMU

Invånarnas upplevelse av
trygghet ska öka.
Tryggheten och säkerheten i
skolan ska öka.
Nöjda deltagare i våra
utbildningar
Förebygga, motstå och
hantera kriser
Effektiv tillsyn enligt LSO
och LBE
Brandsäkerhet i hemmiljö

Personalomsättningen ska
minska
Mångfald och jämställdhet

Resultat

Sid 24(45)

6.8
Åtgärder i samband med en låg måluppfyllelse
I måluppfyllelsen med indikatorer anses nio av elva mål vara uppfyllda och två
bedöms delvis uppfyllda. Flera av våra uppsatta mål har påverkats av pandemin
på så sätt att verksamheten har fått anpassa och ställa om sin planering efter
rådande restriktioner. Ambitionen är att alla inom förbundet genom sitt arbete
ska verka för att våra effektmål uppnås i strävan mot uppställd vision. Vi
upplever idag vissa svårigheter att följa upp våra mål med indikatorer. För att
göra de övergripande målen användbara i planering och genomförande behöver
vi mer preciserade och mätbara mål för vilka effekter som ska uppnås. Under
höstens 2021 skedde en större översyn över våra målbeskrivningar och
aktiviteter ska utvecklas.
6.9
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.

TOTALT ANTAL ÄRENDEN
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
Ärenden

2019

2020

2021

3305

2873

2712
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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 personalkostnader,
såsom löner och omkostnader. Personalredovisningen är ett viktigt instrument
för uppföljning och utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet och
verksamheten i stort.
Personalstruktur

2017

Antal anställda
- dagtid
- timavlönade
- heltid, utryckning
- RiB, utryckning

K
10
6
2
23

TOTALT
(kvinnor och män)

2018

M
20
5
50
197

K
8
7
2
23

M
19
8
47
212

2019
K
12
7
3
22

M
21
8
48
219

2020
K
11
6
3
23

2021

M
20
14
50
223

K
11
7
3
24

M
21
8
51
225

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%

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.
Den sammanlagda sjukfrånvaron har under året varit högre än föregående år.
Dock vill vi poängtera att mer än 50 % 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.

Total sjukfrånvaro januari - december

1200
1000

964

800

827

600
400

694

725

780

713

468

200
0

2015

2016

2017

2018
Antal dagar

2019

2020

2021
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Antal sjukdagar fördelat efter sjukperiod
900
800
Antal dagar

700
600
500
400
300
200
100
0

1-14

14-90

Kvinnor

39

74

Män

285

38

90-180

180-9999

Totalt

0

0

113

98

430

851

Som statistiken visar är det 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 (%)

2021 (%)

Andel sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid

2,41

2,7

2,62

2,71

2,48

3,29

Andel > 60 dagar

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

7.3
Personalomsättning
Personalomsättningen för heltidsanställda har under året uppgått till 3,5 % för
heltidsanställda. Motsvarande siffra föregående år var 3,8 %.
Personalomsättningen för RIB uppgår till 5,7 % vilket kan jämföras med 5,8 %
förra året.
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

8.1

Balanskravsresultat och resultatutjämningsreserv

Balanskravsutredning (tkr)

2020

2019

2018

2017

113 004

110 788

108 616

106 486

104 398

1 % av medlemsbidraget

1 130

1 108

1 086

1 065

1 044

Årets resultat

-1 738

1 898

242

-2 768

1 037

-344

-31

0

-157

-230

-2 082

1 867

242

-2 926

807

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-2 082

1 867

242

-2 926

807

Medlemsbidrag

Avgår realisationsvinstförsäljning
Årets resultat efter
balanskravsjusteringar
Medel till RUR
Medel från RUR (max 80%)
Årets balanskravsresultat

2021

Årets resultat är -1 738 tkr. Från detta ska -344 tkr i reavinster räknas bort vilket
innebär att 2021 års balanskravsresultat är -2 082 tkr.
8.2

Mål och riktlinjer med betydelse för god ekonomisk
hushållning
Enligt kommunallagen ska kommuner, regioner och kommunalförbund i
samband med budgeten ange finansiella mål för ekonomin som är av betydelse
för god ekonomisk hushållning. Målen ska följas upp i årsredovisning och i
delårsbokslut. Lagen innefattar även krav på att resurserna i verksamheten
används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. Därför ska även
för verksamheten anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god
ekonomisk hushållning.
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.
Förbundets andra finansiella mål är:

Reinvesteringar ska finansieras med egna medel.
Investeringsmålet innebär att räddningstjänstförbundet inte ska låna pengar för
att ersätta gamla tillgångar.
8.3
God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning innebär att såväl förbundets finansiella som
verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt,
ändamålsenligt och effektivt samt att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med
lagar, regler och etablerade normer. Begreppet god ekonomisk hushållning har
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således både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Det
finansiella perspektivet innebär bland annat att varje generation själv ska bära
kostnaderna för den service som den konsumerar, så att ingen generation ska
behöva betala för den som en tidigare generation har förbrukat.
Verksamhetsperspektivet tar sikte på förbundets förmåga att bedriva sin
verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. En förutsättning
för en god ekonomisk hushållning är att det finns ett tydligt samband mellan
resursåtgång, prestationer, resultat och effektivitet. För att åstadkomma detta
samband krävs bland annat en utvecklad planering med framförhållning,
styrning och handlingsberedskap samt tydliga och mätbara mål. Det krävs även
rättvisande och tillförlitlig redovisning och uppföljning som ger information om
avvikelser gentemot målen.
8.4
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 38 611 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 året 2021 görs bedömningen att båda finansiella
målen är uppfyllda. För innevarande år hade vi budgeterat med att gå med ett
underskott och i enlighet med kommunallagen ska ett underskott återställas
enligt balanskravet inom tre år om det inte föreligger synnerliga skäl. Med
beaktande av det ingående egna kapitalet om 38 611 tkr samt fortsatt god
ekonomisk hushållning kommer några åtgärder för att återställa resultatet enligt
balanskravet inte att vidtas. Synnerliga skäl är således räddningstjänstförbundets
starka ekonomiska ställning. Planen att utnyttja det egna kapitalet för att täcka
framtida förluster bryter inte mot kravet på en god ekonomisk hushållning då
förbundet
•

har täckning för hela pensionsåtagandet genom realiserbara tillgångar
och eget kapital

•

inte har några banklån eller väsentliga externa skulder

•

har god likviditet

•

inte har någon känd riskexponering.

8.5

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

Mål

Indikator

Målsättning

Mätmetod

Finansiella
mål

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

+/-0 resultat alt.
planerat
underskott

Resultaträkningen

Reinvesteringar ska ske med egna
medel.

Självfinansiering

Balansräkningen

Resultat
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8.6

Sammanfattande bedömning avseende målen kopplade till god
ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning bedöms genom en samlad bedömning av
måluppfyllelse inom våra övergripande målområden är färre olyckor, minskade
skador och ökad trygghet. Resursfördelning görs utifrån prioriterade mål och
uppföljningar för att säkerställa god ekonomisk hushållning. Nedan är några
punkter från våra verksamhetsmål som vi anser ha extra stor betydelse för god
ekonomisk hushållning.
Ett resultat i balans frånsett ett planerat underskott som ska täckas av eget
kapital

Förbundet har en stabil ekonomisk ställning – om än sjunkande de senaste
åren. Soliditeten är stabil. Vi bedömer att förbundet har en bra grund att stå på
för att förhålla sig till en omvärld med tvära kast, både politiskt och
ekonomiskt. Detta har vi sett prov på under detta turbulenta år, vilket ger en
trygghet inför framtida investeringar.
Personalomsättningen ska minska

En hög personalomsättning kostar förbundet stora belopp, men faktum är att
det kan få fler negativa konsekvenser än höga kostnader. Bland annat riskerar
det att skapa oro hos övriga anställda och det kan i värsta fall skada förbundets
rykte. Ledarskap, gemenskap, miljö och arbete med att vara en attraktiv
arbetsplats är faktorer vi jobbar hårt med inom förbundet.
Antal larm ska minska

Räddningstjänsten bedriver en bred förebyggande verksamhet med personal
från flera andra avdelningar. Förebyggandeavdelningen hanterar
myndighetsutövning och remisshantering etc. medan andra avdelningar arbetar
med utbildning, sociala projekt, arbete mot anlagd brand, skolverksamhet,
information och rådgivning till prioriterade målgrupper och en rad andra
aktiviteter. Den samlade personalresursen som, totalt sett, arbetar med
förebyggande arbete är därmed betydligt större än den som anges inom
förebyggandeavdelningens avgränsade arbetsområde. Förbundet utför
externutbildning inom flera olika ämnesområden. Det huvudsakliga syftet med
utbildningarna är att ge den enskilde, kommunerna och privata företag god
riskmedvetenhet och bättre förutsättningar för att höja sin säkerhetsnivå. Under
året blev utfallet 1 720 larm, vilket är i linje med föregående års antal larm som
var 1 613. Tittar vi bakåt i tiden så har larmen en fallande trend. Detta ser vi
som väldigt positivt för förbundet samtidigt som vi tolkar det som ett tecken på
att vi gör rätt saker.
Vår sammanfattade bedömning är att förbundet uppfyller målen kopplade till
god ekonomisk hushållning.
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DRIFTREDOVISNING
Utfall
Intäkter

Utfall
Kostnader

Direktion

-

515

Revision

-

Förbundsledning

-

Enhet

Avdelning för Verksamhetsstöd

Utfall
Netto

Budget
Intäkter

Budget
Kostnader

-515

-

721

177

-177

-

1 673

-1 673

-

Budget
Netto

Avvikelse

-721

206

205

-205

28

1 677

-1 677

3

-

11 230

-11 230

-

11 188

-11 188

-42

498

3 883

-3 385

800

4 076

-3 276

-109

Utbildningsavdelningen

3 520

3 660

-140

3 690

3 976

-286

146

GRIB-utbildningen

4 771

3 435

1 336

2 840

2 305

535

801

Räddningstjänstavddelningen

7 387

78 998

-71 610

6 343

78 827

-72 484

874

-

5 063

-5 063

-

3 268

-3 268

-1 795

13 963

12 948

1 014

12 487

11 795

692

Förebyggandeavdelningen

Avsättningar, pensionskostnader
Säkerhetsavdavdelningen

322

Teknik

344

3 505

-3 161

30

3 284

-3 254

92

Fastigheter

529

15 231

-14 705

585

14 922

-14 337

-368

Resultat verks

31 009

140 320

-109 310

26 775

136 245

-109 470

160

Kommunbidrag

113 004

-

113 004

113 004

-

113 004

0

659

-659

-

920

-920

-

4 772

-4 772

-

5 427

-5 427

654

144 013

145 751

-1 738

139 779

142 592

-2 813

1 075

Finansnetto
Avskrivningar
Totalt resultat

9.1
Verksamhetsstöd (administration)
Verksamhetsstödet har ett överskott i sin personalbudget p.g.a. en vakant tjänst
för IT/HR. Rekrytering av en IT-samordnare genomfördes under sommaren.
Chefen för verksamhetsstödet har delvis jobbat för säkerhetsavdelningen under
coronapandemin, varför 20 % av lönen har belastat säkerhetsavdelningen. ITutrustning har köpts in för att förbättra digitala möten och underlätta för
personalen att jobba hemifrån. Vi har också ett underskott i kontot för
personalvård p.g.a. ökade kostnader för hälsoundersökningar.
9.2
Förebyggandeavdelningen
Intäkterna för tillståndsgivning är något större än vad som budgeterats men
sammantaget är intäkterna lägre än budgeterat då tillsynsverksamheten
begränsas av pandemin. Under delar av året har avdelningen lånat ut personal,
vilket har inverkat på ekonomin. Avdelningens brandinspektör med tillsyn som
huvudsaklig arbetsuppgift är utlånad på 50 % som larmbefäl i RRB med
placering i Örebro.
9.3
Utbildningsavdelningen
Under året har vi utmanats med att ständigt anpassa vår utbildningsverksamhet
utefter de restriktioner som Folkhälsomyndigheten har givit. Inställda
utbildningar p.g.a. coronapandemin drabbar utbildningsavdelningens ekonomi.
I och med det höga trycket från externa kunder på höstens utbildningar
lyckades avdelningen vända resultatet till att gå lite bättre än budget.
9.3.1

Grib-utbildningen

2021 blev ett rekordår beträffande Gributbildning för vår del. MSB löste ut alla
optioner och vi genomförde 2st delkurs 1 och 4st delkurs 2. Alla med
fantastiska omdömen från både MSB och elever.

261

Sid 31(45)

9.4
Räddningstjänstavdelningen
Räddningstjänstavdelningens helårsprognos har störst avvikelse gentemot lagd
budget för året bortsett från pensionsavvikelserna. Avvikelsen blev cirka 874 tkr
bättre än budget. Avvikelsen mot budget har huvudsakligen tre orsaker:
Området kompetens- och vidareutbildning internt har inte kunnat utföras i
den mån som planerat på grund av coronapandemin. Att vi inte har utbildat
i normal omfattning innebär också att vi har haft högre andel personal i
skiften, vilket i sin tur minskat övertidskostnaderna i samband med
inkallelse vid sjukdom.
Sommaren har inte inneburit några omfattande skogsbränder vilka generellt
brukar generera stora personal- och materialkostnader.
Avdelningen har strukturerat upp faktureringen av onödiga automatlarm
och restvärdesarbeten vilket har lett till en ökad intäkt.
9.5
Säkerhetsavdelningen
Under 2019 - 2020 hade säkerhetsavdelningen vakanser och frånvaro, vilket
ledde till att delar av ersättningen som planerats för personalkostnader för
arbete med krisberedskap inte förbrukades. Under 2021 har en stor del av detta
överskott återinförts.
9.6
Teknik och fastighet
I samband med att nya räddningsfordon har tagits i drift har omflyttning skett
av fordon inom förbundets stationer. Målsättningen har varit att alla ska få
bättre fordon och utrustning. Fastighetssidan går över budget vilket beror på att
elpriset på marknaden var rekordhögt för november och december. Vi har inte
heller kunnat hyra ut vår gymnastiksal eller konferenslokaler i den mån vi
brukar på grund av rådande pandemi.
9.7
Avskrivningar
På grund av långa leveranstider för våra specialfordon samt att coronapandemin
har påverkat olika ledtider har årets stora investeringar försenats. Detta har
resulterat i en minskad avskrivningskostnad än budgeterat.
9.8
Avsättning pension, pensionskostnader
RIPS-kommittén (Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld) har sett över livslängdsantagandet i RIPS och tagit fram nya parametrar över livslängden som
ska användas i pensionsskuldsberäkningarna för kommuner och regioner.
Denna ändring har gjort att förbundet har fått en extra kostnad för avsättningar
till pensioner på 1,4 miljoner som belastar resultatet.
9.9
Sammanfattningsvis
Under året har vi inte haft några oförutsedda kostnader av större karaktär (exkl.
pension). Våra larm är den stora kostnadsdrivande posten i vår verksamhet och
för året har vi inte haft några extraordinära insatser som har varit
kostnadskrävande för förbundet.
Under året hade vi förhoppningar om att smittspridningen av corona skulle
fortsätta att minska och att samhället skulle kunna öppna upp och återgå till det
mer normala igen. Tyvärr blev det inte så. Detta har gjort att vi endast under
begränsade former har kunnat genomföra planerad kompetensutveckling och
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vidareutbildning. Det har i sin tur genererat ett överskott mot förbundets totala
kompetens- och vidareutbildningsbudget. Dock har förbundet nu en
”utbildningsskuld” som kommer att leda till högre kostnader för
kompetensutveckling och vidareutbildning under 2022, förutsett att samhället
öppnar upp igen.
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 är att premierna/kostnaden för den förmånsbestämda
delen ökar i snabbare takt.
Arbetet med inköp och upphandling av våra investeringar ser vi blir alltmer
komplext. Det stora antalet överprövningar leder till förseningar och
fördyringar samt, inte sällan, till svårigheter att tillhandahålla viktig offentlig
service.
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INVESTERINGSREDOVISNING

Målet med förbundets investeringar är att de helt ska vara självfinansierade,
d.v.s. att självfinansieringsgraden av investeringarna ska vara 100 %. Att
lånefinansiera till nyinvesteringar kan innebära att kostnader förskjuts till
kommande generationer. Med självfinansiering av investeringar menas att inte
behöva använda befintliga bankmedel eller låna. Finansiering av investeringarna
ska huvudsakligen ske genom avskrivningsmedel och utrymme av
ackumulerade resultat.
10.1

Investerings översikt

Befälsbilar i samverkan med Nerikes Brandkår är beställda och levereras hösten
2022. Upphandling av transportbil pågår via Karlstads kommun och beställning
kommer att göras direkt när avtal är på plats. Upphandling av ny
övertändningscontainer blir förskjuten till 2022 beroende på arbetet med
kravspecifikationen och dess miljökrav.
Objekt (tkr)
Tankbil 2019
Släck/Räddningsbil 2020
Befälsbilar 2st 2020
Rökskydd 2020
Automatlarm Grums 2020
Släck/Räddningsbil 2021
Transportbil 2021
Inventarier och reinvesteringar
2021
Räddningsmateriel 2021
Övertändningscontainer 2021
Summa

Utfall
inv
3 795
4 873

Budget

Diff

Status

3 200
5 000

595
-177

0

2 200

-2 200

194

200

-6

Klar och aktiverad maj 2021

Klar och aktiverad april 2021
Klar och aktiverad feb 2021
Pågående, leverans under 2022

335

700

-365

Klar och aktiverad maj 2021

4 850
0

5 000
600

-158
-600

Klar och aktiverad mars 2021
Pågående, leverans under 2022

252

300

-48

Klar och aktiverad sep 2021

282

300

-18

Klar och aktiverad okt 2021

0

3 000

-3 000

14 581

20 500

-5 919

Pågående,
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11.1

RESULTATRÄKNING, BALANSRÄKNING, KASSAFLÖDESANALYS
Resultaträkning
Utfall
2020

Utfall
2021

Budget
2021

Avvikelse utfall
mot budget 2021

(tkr)

Not

Verksamhetens intäkter

1

25 777

31 009

26 775

4 235

Verksamhetens kostnader

2

-128 983

-140 318

-136 245

-4 073

Avskrivningar

3,8

-4 573

-4 772

-5 427

654

-107 779

-114 081

-114 897

816

Verksamhetens nettokostnader
Kommunbidrag

4

110 788

113 004

113 004

0

Finansiella intäkter

5

0

0

0

0

Finansiella kostnader

6

-1 111

-661

-920

259

Årets resultat

7

1 867

-1 738

-2 813

1 075
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11.2

Balansräkning

(tkr)

Not

2021-12-31

2020-12-31

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Maskiner och inventarier
Övriga materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

8
9

36 428
0
36 428

26 619
7 239
33 858

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

10
11

32 082
67 872
99 954

19 766
60 666
80 432

136 382

114 290

Summa tillgångar

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat kapital
Periodens resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar pension
Skulder

12

38 611
-1 738
36 873

36 713
1 898
38 611

13

52 424

51 158

Kortfristiga skulder

14

47 085

24 521

47 085

24 521

136 382

114 290

Summa skulder

Summa eget kapital, avsättningar och skulder
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11.3

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys, redovisning i tkr

2021-12-31

2020-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Avskrivningar som belastat resultatet
Förändring pensionsskulden

7
3
13

Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital

-1 738
4 772
1 266

1 898
4 573
967

4 300

7 439

Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar

10

-12 316

12 161

Ökning (+) / Minskning (-) av rörelseskulder

14

22 564

-20 202

10 248

-8 041

-7 343

-7 596

-7 343

-7 596

7 206

-8 199

60 666

68 865

67 872

60 666

7 206

-8 199

0

0

661

1 111

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Investeringsverksamheten
Egna nettoinvesteringar

8

Kassaflöde från investeringsverksamheten

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
40,15 %
RiB
40,15 %
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)
Basbil (tankbil, släck-räddningsbil)
Båtar och båtmotorer
Mindre fordon (FIP-bil, transportbil, befälsbil)
Övriga maskiner, inventarier och verktyg

20 år
15 år
10 år
5 år
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

2021-12-31

2020-12-31

Tillsyn
Utbildning
Automatlarm, ej brand
Samhällssäkerhet/internt säkerhetsarbete
Skolprojektet
Driftbidrag från AMS, MSB
Övrig försäljning av tjänster
Hyresintäkter
Återbet AFA försäkring
Realisationsvinst försäljning

168
7 773
2 253
13 736
0
760
5 427
549
0
344

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

Summa verksamhetens intäkter

31 009

25 777

Not 2 Verksamhetens kostnader
Personalkostnader
Lokaler
Fordon
Räddningstjänstmaterial
Larmtjänster
Kostnader RiB-utbildning
Övrigt material och tjänster
Summa verksamhetens kostnader

Not 3 Avskrivningar
Avskrivningar
Summa avskrivningar
Not 4 Kommunbidrag
Förbundsmedlemmar
Karlstad
Forshaga
Grums
Kil
Munkfors
Hammarö
Summa kommunbidrag

Not 5 Finansiella intäkter

2021-12-31

2020-12-31

100 486
14 733
2 834
3 285
4 118
2 395
12 468
140 318

2021-12-31

92 522
14 715
2 407
1 678
3 602
1 830
12 229
128 983

2020-12-31

4 772
4 772

2021-12-31

4 573
4 573

2020-12-31

70 052
10 155
7 691
9 634
6 879
8 594

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

113 004

110 788

2021-12-31

2020-12-31

Koncernkonto
Övriga ränteintäkter

0
0

0
0

Summa finansiella intäkter

0

0
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Not 6 Finansiella kostnader

2021-12-31

2020-12-31

Finansiell kostnad pension
Övrigt

648
13

1 095
16

Summa finansiella kostnader

661

1 111

Not 7 Årets resultat

2021-12-31

2020-12-31

Årets resultat
Summa årets resultat

-1 738
-1 738

1 898
1 898

Avstämning mot balanskravet
Årets resultat
Avgår realisationsvinster
Justerat resultat

-1 738
-344
-2 082

1 898
-31
1 867

Not 8 Maskiner och inventarier

Ackumulerade anskaffningsvärden:
Vid årets början
Försäljningar och utrangeringar
Omklassificeringar pågående nyanläggningar
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

2021-12-31

2020-12-31

87 497
-3 287
14 582
98 792

79 783
-145
7 860
87 497

60 879
-3 287
4 772
62 364

56 451
-145
4 573
60 879

36 428

26 619

14,6

13,0

2021-12-31

2020-12-31

Pågående investeringar

0

7 239

Summa Pågående investeringar

0

7 239

Not 10 Kortfristiga fordringar

2021-12-31

2020-12-31

Kundfordringar
Interimsfordringar
Moms
Bevakningshandläggning
Försäkringshandläggning
Övrigt

15 433
2 731
2 766
0
7 727
3 424

2 212
10 329
3 860
0
0
3 365

Summa kortfristiga fordringar

32 082

19 766
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Not 11 Likvida medel

2021-12-31

2020-12-31

Koncernkonto
Klientmedelskonto Miljöbilscentralen

67 834
38

60 628
38

Summa likvida medel

67 872

60 666

Not 12 Eget kapital
Balanserat resultat
Periodens resultat
varav avsatt till resultatutjämningsreserv
Summa eget kapital

Not 13 Avsättningar
Särskild avtalspension
Förmånsbestämd ålderspension
Pension till efterlevande
Löneskatt
Summa Avsättningar
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

Not 14 Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Löneskatt
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

2021-12-31
38 611
-1 738
5 965
36 873

2021-12-31

2020-12-31
36 713
1 898
5 965
38 611

2020-12-31

26 003
16 186
0
10 235
52 424

27 158
14 011
0
9 988
51 158

51 157
4 188
2 987
648

50 190
4 484
4 437
1 095

306
247
-2 921
52 424

-1 238
189
-3 516
51 158

2021-12-31
13 266
317
2 059
3 582
2 850
4 369
19 461
0
47
703
431
47 085

2021-12-31
35,0

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

2020-12-31
40,0
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FÖRVÄNTAD UTVECKLING

I förbundets nya handlingsprogram ska vi genomföra en förebyggande
inriktning mot den ökade andelen köksrelaterade bränder i flerbostadshus.
Fokus kommer att ligga på utbildning och informationsinsatser.
Nya föreskrifter om kommunal tillsyn enligt LSO kommer att innebära en
resursökning på förebyggandeavdelningen. En rekryteringsprocess kommer att
påbörjas under våren 2022.
Det uppstartade arbetet för farliga verksamheter i förbundets geografi kommer
att fortgå med ett planerat större avstämningsmöte innan sommaren 2022.
Processkartläggning och säkerhetsanalyser fortsätter. Processkartläggning bidrar
till en bättre överblick och förståelse för tillvägagångssätt inom organisationen.
Utveckling och konsolidering av funktioner till verksamhetssystemet Daedalos
pågår. Det är ett omfattande arbete som förväntas innebära stora fördelar inom
schemaplanering, underlätta beredskap för deltidsbrandmän, ge effektiv och
enkel lönehantering på deltidsorganisationen, leda till bättre uppföljning av
övningar, kunskap och kompetenser samt ge ett effektivt stöd vid
räddningsinsatser.
Den statliga utredningen “Struktur för ökad motståndskraft” med förslag om
lagändringar för krisberedskap och civilt försvar från januari 2023 har varit på
remiss och säkerhetsavdelningen har medverkat i Karlstads kommuns
remissvar. Säkerhetsavdelningen bevakar fortsatt hur de kommande besluten
kommer att påverka kommunernas uppdrag och ersättning.
I juni presenterades det statliga betänkandet “Kommuner mot brott” som
föreslår lagstöd för att kommunernas ansvar för att arbeta brottsförebyggande.
Enligt förslaget ska kommunerna arbeta enligt en lägesbild, följa upp åtgärder
och samverka. En statlig ersättning baserat på kommunernas invånarantal
föreslås också. Hammarö var en av remissinstanserna för betänkandet. Om en
ändring beslutas kommer det att påverka kommunernas och därmed också
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 kommer att informera om krisberedskap och företag som
resurs vid kriser på näringslivsträffar.
Säkerhetsavdelningen har fått uppdraget som kommunövergripande
tjänsteperson i beredskap, TIB, för Karlstads kommun och Forshaga kommun.
Det är en ny funktion utöver befintliga beredskapsfunktioner och kommer att
stärka kommunernas krishanteringsförmåga. Övriga förbundskommuner har
erbjudits att ansluta sig. Planering för implementeringen med start under första
kvartalet 2022 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.
Rekryterat en HR-strateg som startar sin tjänst i mars nästa år vars arbetstid vi
kommer att dela med Karlstads kommun och Karlstad Airport.
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CORONAPANDEMINS PÅVERKAN PÅ VERKSAMHETEN

Under första tertialet innebar coronapandemin att räddningstjänstavdelningen
hade ett antal frånvarande medarbetare. Som mest var ett helt skiftlag på station
Karlstad frånvarande samtidigt. Detta innebar att delar av verksamheten fick
planera om, men det renderade inte i någon beredskapsnedsättning eller några
större kostnader för övertid. Under andra tertialet prioriterades nästan all
personal på avdelningen tidigt av Region Värmland för vaccination med
anledning av uppdraget IVPA (I väntan På Ambulans). Under tredje tertialet
innebar coronan en viss påverkan på i vilken mån utbildning och studiebesök
kunde bedrivas. I övrigt påverkades verksamheten på
räddningstjänstavdelningen relativt lite under det sista tertialet.
Coronakrisen är en händelse som prövar förbundskommunernas och vår egen
förmåga och medför nya kunskaper. Detta kan och bör i sin tur utveckla vårt
arbete. Flera av de arbetsuppgifter som säkerhetsavdelningen arbetar med,
såsom planering för kontinuitet och kriser, prioriteras nu av de kommunala
verksamheterna och genomförs samtidigt som kommunernas egen kompetens
höjs.
Coronapandemin har påverkat dagtidspersonalens arbete på flera sätt, bland
annat genom att många medarbetare till största delen har arbetat på distans.
Möjligheten att hålla möten, utbildningar och övningar fysiskt har varit
begränsat under hela året och krävt anpassningar till digitala alternativ. Detta
har ökat vår digitala kompetens och insikten om att vissa utbildningsinsatser går
att genomföra digitalt, vilket inte varit aktuellt innan pandemin. Det har också
ökat vår flexibilitet och utvecklat våra arbetssätt för framtiden. Det finns dock
vissa uppdrag som endast kan genomföras fysiskt. Dessa har också utvecklats i
och med att anpassningar måste göras.
Förbundet har i stort följt Karlstads kommuns riktlinjer mot coronasmitta men
har också anpassat dessa till vår organisation vilket har fungerat bra.
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DIREKTIONEN

Ordinarie

Ersättare

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)

Karlstad

16.1

Karlstad

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
Thomas Otto (-)
Kil
Anette Gundahl Karlsson (S)
Munkfors
Vakant (C)

”

Ett tryggt och
säkert samhälle.

raddningkarlstad.se

