Räddningsnämnden
Sammanfattande text till kommunövergripande bokslut.
Verksamhetsområden
Räddningsnämnden ansvarar för att kommuninvånare och företag får det skydd och den
säkerhet som är skälig vid brand och andra nödlägen. Räddningstjänsten är stationerad i
Hyltebruk och Unnaryd
Verksamhetsområden
• Räddningstjänst
• Tillsyn
• Tillstånd brandfarlig och explosiv vara
• Brandskyddsutbildning
• Rådgivning
• Krisberedskap

Viktiga händelser under året






I början av december drog ett snöoväder in över Halland där en orange varning för
vind i kombination med snöfall utfärdades. Krisledningsgruppen beslutade att inte
aktivera staben, utan genomförde förberedande åtgärder. Hylte kommun klarade
händelsen bra.
Under hösten har Räddningstjänsten medverkat vid regionala övningar i
kärnenergiberedskap, genomfört utbildningar i krisberedskap, tagit emot ”SIGNE”
som är ett system för kryptografiska funktioner och tagit beslut att införa ”CoSafe” ett
verktyg för kritisk kommunikation och därför ett hjälpmedel i vår krishantering.
Under året har åtgärder vidtagits för att minska skadegörelsen i kommunen. Fysiska
åtgärder i form av belysning och ljudstörningslarm genomfördes vid Torups skola och
Sörgårdens förskola efter omfattande skadegörelse. Efter installationen har det inte
inkommit fler skaderapporter från dessa platser. Räddningstjänsten har även arbetat
med mer sociala, kommunikativa åtgärder för att åtgärda skadegörelse.
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Ekonomisk analys
Räddningstjänst
Räddningsnämndens budget för 2021 uppgår till 12 903 tkr. Nämnden visar en negativ
avvikelse mot budget på 89 tkr, vilket ger i en negativ avvikelse på 0,7 procent. Nämndens
budget har justerats upp med 228 tkr i kompensation för ökade löner enligt RIB-avtalet och
med 80 tkr för utbildning av 6–7 brandmän inom Första insatsperson (FIP)-konceptet.
Räddningstjänsten har haft 5 större insatser under 2021 som varit kostsamma med bland annat
hjälp från andra kommuner. Även kostnader för skyddsmateriel och reparationskostnader har
varit höga under året.
Externa utbildningar för företag och andra organisationer har till stor del stannat av som följd
av coronapandemin och genom detta har räddningstjänstens inkomster minskat. Efter
anpassning så kom skolutbildningarna igång och kunde genomföras som planerat under 2021.
Även omsorgskontoret kunde genomföra sina utbildningar under hösten, men fick avbrytas då
smittspridningen av covid-19 ökade igen. Några få externa företag kunde komma igång med
sina utbildningar innan årets slut.
Räddningsnämndens investeringsbudget för 2021 uppgår 2 316 tkr. Projekten Slangtvätt,
insatsfordon med fyrhjulsdrift och båt med trailer är klara. Räddningstjänsten har beställt
inventarier till stationen men till följd av försenade leveranser kommer kostnaden tillföras
2022 och nämnden kommer därför begära ombudgetering av kvarvarande investeringsmedel
på 26 tkr av projektmedel RAM Räddningsnämnden.
Krisberedskap och civilt försvar
Kommunen får årligen ett statsbidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för
arbetet med krisberedskap enligt lag 2006:544. I juni månad 2021 tog kommunen emot
533tkr.
Sedan 2017 får kommunen även årligen statsbidrag från Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap för att återuppta planeringen för det civila försvaret. I juni månad 2021 tog
kommunen emot 160 tkr. Förutom lönekostnader har delar av bidraget under hösten 2021
använts för att säkerställa säkerhetsskydd för skydd av säkerhetsklassificerade handlingar.

Resultat 2021
UPPFÖLJNING KVALITET
För att säkerställa att verksamheterna har god kvalitet i det de gör har fullmäktige antagit ett
antal nyckeltal med beslutade kvalitetsnivåer som verksamheten ska återredovisa till fullmäktige. Sammanställningen av resultaten i sin helhet redovisas i avsnittet God ekonomisk
hushållning. Budgetavvikelse i procent, sjukfrånvaro och nöjd medarbetare följs upp på
nämndsnivå men övriga nyckeltal har tilldelats specifika nämnder.

Räddningstjänsten ska enligt uppdrag från kommunfullmäktige hjälpa de kommuninvånare
som behöver hjälp inom 20 minuter från det att de har nåtts av ett larm. Av 89 prio1 larm har
86 av dessa larm varit hjälpta inom 20 minuter. Det innebär att Räddningstjänsten varit på
plats inom 20 minuter i 96,6 procent av utryckningarna vilket innebär att verksamheten når
upp till kommunfullmäktiges beslutade nivå för godkänd kvalitet som är 95 procent.
I statistikunderlaget räknas endast prio 1 larm. Följande index ingår i statistiken: Brand i
byggnad, Trafikolycka, Brand ute, Järnväg, Flyghändelse, Utsläpp farligt ämne,
Drunkning/Dykolycka, Fritidsbåt, Fastklämd person, Djurräddning, Dammolycka, Ras/skred.
Räddningsnämnden
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Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Räddningsnämnden har vid
bokslut 2021 en sjukfrånvaro motsvarande 2,2 procent vilket är 0,6 procent högre än vid bokslut 2020.
Räddningsnämnden uppnår därmed kommunfullmäktiges nivå för god kvalitet som ligger på 5,5 eller lägre.
Räddningsnämnden
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Nyckeltalet där budgetavvikelse mäts i procent följs upp av kommunfullmäktige. Sedan 2016 finns ett beslut på
att budgetavvikelser på 1,0 procent ryms inom ramen för god kvalitet oavsett om det är en positiv eller negativ
avvikelse (det gröna fältet i diagrammet). Räddningsnämnden har en negativ avvikelse mot budget på 89 tkr,
vilket ger en budgetavvikelse på 0,7 procent. Räddningsnämnden uppnår därmed kommunfullmäktiges nivå för
god kvalitet.
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HME (Hållbart medarbetarengagemang) är ett viktigt nyckeltal som gör det möjligt att jämföra Hylte kommun
med andra offentliga arbetsgivare. Kommunfullmäktige följer upp nyckeltalet och har beslutat att värdet för god
kvalitet ligger på minst 74. Räddningsnämnden ingår i Kommunstyrelsens mätning av kommunledningskontoret.
Resultatet i årets medarbetarenkät är ett värde på 80 vilket är högre än kommunens totala på 76. 2019
genomfördes ej denna medarbetarenkät.

UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG
För nuvarande mandatperiod har kommunfullmäktige inte tagit fram ett program för den
politik och verksamhet som de avser bedriva under perioden.

Framtid
En stor utmaning för Räddningstjänsten ligger i att rekrytera RIB-anställda (deltidsbrandmän).
Det är i dagsläget generellt svårt att rekrytera brandmän och synnerligen svårt till stationen i
Unnaryd.
Landets kommunala räddningstjänster står inför stora framtida utmaningar när det gäller att
effektivare kunna hantera stora och allvarliga olyckor. För att stärka Sveriges förmåga inom
området föreslår regeringen ändringar i lagen om skydd mot olyckor som kommer träda i
kraft 1 januari 2021. Flera av förslagen förväntas få särskild effekt på skyddet för olyckor
utanför de större städerna. Kommunerna får till den 1 januari 2022 på sig att anta nya
handlingsprogram och uppfylla kravet på att ständigt upprätthålla övergripande ledning av
räddningstjänsten.
Framtida klimatförändringar och god arbetsmiljö ställer mer krav på utbildning, samverkan,
planering och utrustning.
Arbetet med krisberedskap och civilt försvar kommer sannolikt öka kommande år med tanke
på regeringens beslut att återuppta totalförsvarsplaneringen i Sverige. För kommunen kan det
innebära mer uppgifter där kommunens alla kontor och inte bara säkerhetssamordnaren
omfattas. Exempel på arbete är ett utökat säkerhetsskyddsarbete, kompetenshöjning om
totalförsvar och utveckling av en krigsorganisation. Men eftersom vår förmåga i krig, ska
baseras på vår krisberedskap ställer detta även större krav på organisationens
kontinuitetshantering, att det finns planer på hur man bedriver sin verksamhet vid störningar,
oavsett om dessa är på grund av kris eller krig.

