Räddningsnämnden
Bokslut 2016

Räddningsnämnden ansvarar för att kommuninvånare och företag får det skydd och den
säkerhet som skäligt vid brand och andra nödlägen. Räddningstjänsten är stationerad i
Hyltebruk och Unnaryd.
Verksamhetsområden
 Räddningstjänst
 Tillsyn
 Tillstånd brandfarlig och explosiv vara
 Brandskyddsutbildning
 Rådgivning
 Krishantering
Viktiga händelser under året
Räddningstjänst
Räddningstjänsten har haft 198 uppdrag under året. Det är en minskning med 9 uppdrag
jämfört med 2015.
Nedan ges ett urval av insatserna 2016






Brand i skog eller mark, 16 st
IVPA larm, 15 st
Trafikolyckor, 28 st
Automatlarm, ej brand, 60 st
Brand i byggnad, 27 st

Årlig uppföljning av uppgifterna enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor har genomförts
och redovisats till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Den årliga
uppföljningen har redovisats för kommunstyrelsen.
Ett kommunalt handlingsprogram enligt lag (2003:778) för Hylte kommun är framtaget och
antogs av kommunfullmäktige i oktober.
Under året har 24 st ansökningar om annan behörig sotare beviljats.
Maj månad var varm och torr, med anledning av detta utfärdades eldningsförbud under juni
månad. Av anledning att det var torrt i skog och mark så har räddningstjänsten varit på brand i
skog eller mark framförallt till hjälp för annan kommun. Fettje mosse i Ljungby kommun var
den största och mest personalkrävande insatsen under perioden.
Dynamisk resurshantering (DRH) infördes den 7 november 2016. Det är ett nytt sätt att larma
ut vilket innebär att larm går till enhet istället för till station. Larmet styrs av vilka enheter
som är snabbast på plats där kartan är basen. Dynamisk resurshantering (DRH) innebär en
gemensam och gränslös utlarmning för snabbast möjliga hjälp till drabbade med rätt resurser
och optimering av resursutnyttjande.
Med anledning av att några grankommunen använder sig av DRH (dynamisk resurshantering)
har räddningstjänsten i Hylte kommun fått hjälpa andra kommuner i större utsträckning.
En uppgradering av räddningstjänstens utalarmering har genomförts under våren.

Under hösten lämnades en utredning om att eventuellt anlägga en övningsplats för
räddningstjänsten. Övningsplatsen är ett av två pilotprojekt där intentionen i motionen om
social hållbarhet prövas. Detta finns med i utredningen.
Krishantering
Årlig uppföljning av uppgifterna enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap har genomförts och
redovisats till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Den årliga
uppföljningen har redovisats för kommunstyrelsen.
En verksamhetsplan för arbete med krisberedskap har antagits av kommunfullmäktige under
våren.
Utvärdering av Handlingsprogrammet för arbete med skydd mot olyckor och extraordinära
händelser 2010-2014 har sammanställts och redovisats politiskt.
Arbetet med internt skydd och skaderapportering pågår ständigt. Under året har 58 händelser
registrerats. Kostnaden beräknades till 227 851 kr.
Kommunen har deltagit i ett regionalt arbete med sociala risker som har pågått under året i
Hallands län.
I maj 2016 genomförde Länsstyrelsen uppföljning av kommunens arbete med lag (2006:544)
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser och höjd
beredskap, samt hur den statliga ersättningen använts.
Under hösten genomfördes stabsmetodikutbildning för personal som arbetar i de kontorsvisa
och i den övergripande krisledningsorganisationen. Även krisledningsnämnden har utbildats i
stabsmetodik.
I september och oktober genomfördes två kontorsvisa krisledningsövningar.
I november genomfördes en samverkansövning mellan Stora Enso Paper AB och kommunen.
Deltagare var kommunens övergripande krisledningsorganisation och Stora Enso Paper ABs
krisledningsgrupp.
I december deltog kommunen med övriga regionala aktörer i en samverkansövning som
Länsstyrelsen arrangerade i Varberg.

Grunduppdrag
Kommunens grunduppdrag, det vill säga VAD som ska göras, styrs till stor del av
lagstiftningar, förordningar, föreskrifter och invånare men även politiken styr via styrande
dokument. Det är i kvalitetsstyrningen som grunduppdraget följs upp och utvärderas för att
visa om grunduppdraget uppfyller god kvalitet eller inte.
För att tydliggöra grunduppdraget har kommunens verksamheter delats in i sex olika
områden. Räddningstjänsten har nyckeltal i ett av områdena omsorg och hjälp.
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I statistikunderlaget räknas endast prio 1 larm. I statistikunderlaget ingår följande index:
Brand i byggnad, Trafikolycka, Brand ute, Järnväg, Flyghändelse, Utsläpp farligt ämne,
Drunkning/Dykolycka, Fritidsbåt, Fastklämd person, Djurräddning, Dammolycka, Ras/skred.
Åtgärdspaketet
Hylte kommun står inför stora utmaningar med ett stort mottagnade när det gäller flyktingar.
Hylte är per capita den kommun som tar emot flest nyanlända i Hallands län och finns med
bland kommuner i Sverige med högst mottagande.
Hylte kommun har tagit fram ett åtgärdspaket med ett antal aktiviteter som syftar till att
organisationen ska kunna upprätthålla en god service till kommunens medborgare samtidigt
som man säkerställer en god arbetsmiljö för de anställda i kommunen. Den här satsningen
innehåller också olika typer av åtgärder för att skapa sysselsättning för de personer som är
utanför arbetsmarknaden samt bidra till ett tryggare samhälle. De aktiviteter som ligger under
räddningstjänsten presenteras nedan.
Åtgärdspaketet
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Sociala risker
Skapa nätverk eller utnyttja befintliga för att motverka sociala risker

Lokalt nätverk bestående av polis, närsjukvård, barn- och ungdomspsykiatrin och företrädare
från vissa av kommunens kontor träffas cirka en gång per månad. På det lokala nätverket har
lägesbilden blivit klart, arbetet regionalt avslutades under hösten med orsak och
konsekvensanalys som ligger till grund till en åtgärdsplan. Samverkan sker även på regional
nivå med månatliga träffar. Dessa startade i maj och sista träffen är i september, en
utvärdering och uppföljning har utförts på regional nivå. En regional analys med anledning av
flyktingsituationen är framtagen samt en sammanställning av lokala åtgärdsplaner i länet.

Personalsituation
Nyckeltal för sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid
2016
2015
Totalt för arbetsgivare
1,97
0,15
- kvinnor
0,00
0,00
- män
2,38
0,18
Personer upp till 29 år
0,00
0,00
Personer mellan 30-49 år
1,93
0,18
Personer 50 år och äldre
2,04
0,00
Andel långtidssjuka*
0,00
0,00

Avv
1,82
0,00
2,20
0,00
1,75
2,04
0,00

*sjukdom 60 dagar eller mer av tot. sjukfrånvaro

Ekonomisk analys
Räddningsnämndens sammanlagda budget 2016 uppgår till 11 232. Nämnden har en negativ
avvikelse mot budget på 67 tkr.

Basbudget
2016
11 018
108
11 125

Verksamhet
Räddningstjänst
Krishantering
Total

TilläggsResultatbudget
balansering
97
0
10
0
107
0

Summa
Budget
11 115
117
11 232

Bokslut
2016
Avvikelse
11 181
-66
117
0
11 299
-67

Bokslut
2015
10 605
120
10 725

Bokslut
2014
10 372
100
10 472

Uppsägning av en lokal har gjorts och gäller från och med första januari 2016. Reducering av
hyreskostnad har uteblivit. Under en insats vid en villabrand i december månad blev
värmekameran förstörd. Detta blev en oförutsedd utgift sent på året som inte kunde förutspås.
Investeringar
Verksamheten har en negativ avvikelse på sin investeringsram med 22 tkr. En uppgradering av
utalarmeringen och tvättmaskin för andningsskydd och utrustning har köpts in under 2016.
Raminvesteringsbudgeten överstegs med 23 tkr detta belopp kommer att reduceras på raminvestering
2017.

Investeringsprojekt
Inv.proj. inom ram
Raminvestering, RN
Total

Basbudget Tilläggs- Resultat- Summa
2016
budget balansering Budget
0
0

0
0

170
170

170
170
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193
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-23
-23
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budget

Start
datum

Löpande

Intern kontroll
Se bilaga
Framtid
Utbildning av deltidsbrandmän är en betydelsefull insats som säkerställer god kvalitet på
utfört arbete. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har höjt kostnaderna för vidare
utbildning som till exempel befälsutbildningar och förebyggande utbildningar. En
deltidsanställd styrkeledares kurskostnad uppgår nu till ca 70 000. En generationsväxling för

Färdigställande
datum
Delakt

deltidsbefäl ligger inom den närmaste framtiden vilket gör att kostnaderna för denna
utbildning kommer att öka.
Ett nytt avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap RIB 17 börjar gälla från och med den 1
maj 2017. Det nya avtalet har en helt ny avtalskonstruktion och med anledning av detta är det
svårt att i dagsläget bedöma höjningen av ersättningsnivån.
Utredningen om att eventuellt anlägga en övningsplats för räddningstjänsten är hänskjuten till
investeringsberedningen.
FIP, första insats person i deltidsorganisationen innebär att man har bilen hemma eller på
arbetet och vid larm åker man direkt till en brand- eller olycksplats. Bilens storlek gör att en
begränsad mängd släckmedel kan medföras, men det uppvägs av den snabba insatsen för att
hålla ställningen tills större släckbilar anlänt. Bilen är utrustad med bland annat olika verktyg,
sjukvårdsutrustning och avspärrningsanordningar för att användas vid till exempel
trafikolyckor. Filosofin är att snabbt vara först på plats innan övriga utryckningsfordon har
anlänt.
Brandappen är ett hjälpmedel för brandmän att administrera sin beredskap med. Det
underlättar byten och ser till att rätt kompetenser, t.ex. att rökdykare och chaufför finns i
utryckningsstyrkan. Du gör din förfrågan om att byta bort beredskap direkt i telefonen. All
beredskapstid och alla byten dokumenteras i systemet. När det är dags för rapportering till
lönekontoret skriver du enkelt ut ett underlag med 1 minuts noggrannhet.
Under 2017-2018 kommer arbete att påbörjas med civil-militär samverkan. Det är i dagsläget
oklart hur mycket kommunen påverkas av arbetet. Länsstyrelsen har inte utfärdat några
direktiv ännu.
Annonseringen av en traineetjänst som säkerhetsamordnare i kommunen sker i början av
2017.

