RÄDDNINGSTJÄNSTENS
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Datum

Diarienummer

2021-01-28
VR-NÄMND, SKATTEFINANSIERAD

VR-NÄMNDEN skattefinansierad,
RÄDDNINGSTJÄNST
Nämndens ordförande: Bengt Hedlund
Räddningschef: Per Björkman
Verksamhetsberättelsen avser endast den skattefinansierade verksamheten vilket i VR-nämnden är
likställt med Räddningstjänsten. Vatten och avloppsverksamheten är avgiftsfinansierad och
redovisas separat. Bägge verksamheterna drivs gemensamt med Hörby kommun.
Drifts redovis ning

Boks lut

Budget

2020

2020

2019

1 8 284

1 6 45 4

1 5 622

Kostnader*

-45 604

-43 847

-3 0 3 5 1

Driftsnetto

-27 3 20

-27 3 93

-1 4 7 29

(Tkr)

I ntäkter

Budgetavvikelse

73

Boks lut

-3 7 4

*exklus ive kapitalkos tnader

Årets händelser
Från den 1 januari 2019 är räddningstjänsten organiserad under en gemensam nämnd för
kommunerna Hörby och Höör. Den nya organisationen benämns Räddningstjänsten Skånemitt.
Räddningstjänsten har tre huvudsakliga uppdrag i kommunerna Höör och Hörby – räddningstjänst
och olycksförebyggande, krisberedskap och civilt försvar samt trygghet och säkerhet.
Under våren beslutade den politiska styrgruppen för samverkan mellan kommunerna Höör och
Hörby att genomföra en organisationsutredning för räddningstjänsten i syfte att utreda om det
finns en effektivare organisationsform för huvudmännens styrning av verksamheten,
heltidsberedskap samt en gemensam lokaliseringsort för verksamheten. Utredningen
presenterades för styrgruppen i december och preliminära beslut indikerade på att kommunerna
avser att fortsätta samverkan med en gemensam nämnd samt fortsatt utreda frågan om gemensam
brandstation samt heltidsberedskap under 2021.
Den globala Coronapandemin har under året påverkat räddningstjänstens både planerade och
dagliga verksamhet högst påtagligt, ett konstaterande som verksamheten delar med alla andra
offentliga såväl som privata aktörer i samhället.
Räddningstjänstens krisberedskapsfunktion har under våren haft ett ansträngt resursläge för att
stödja kommunernas operativa krishantering och omvärldsbevakning. Bland annat har funktionen
tagit fram en kommunövergripande pandemiplan som antagits av Höörs kommun.

Räddningstjänstens organisation och förmåga har successivt anpassats med stöd av hygienrutiner,
kontinuerliga riskbedömningar mm för att kunna genomföra tillsynsbesök, räddningsinsatser,
övningar, utbildningar mm så säkra som möjligt för att minimera smittspridning. Delar av
verksamhetsplanens innehåll har prioriterats om eller senarelagts med anledning av pandemin.
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Den 15 oktober startade en brand på station Hörby som medförde en totalskada på byggnaden och i
stort all utrustning och inventarier förutom stationens räddningsfordon. Beredskap har kunnat
upprätthållas i tillfälliga lokaler i avvaktan på en mer långsiktig lokallösning som beräknas vara
inflyttningsklar under början av 2021. Branden har haft en stor påverkan för verksamhetens
bedrivande under hela hösten och bedöms påverka verksamheten även under nästa år.

Prioriterade områden
Nämnden antog egna mål för 2020 som utgår från allmänhetens behov av trygghet och skydd mot
olyckor samt gällande handlingsprogram (enligt Lag om skydd mot olyckor). Prioriteringarna är en
del i nämndens verksamhetsplan inklusive budget för året.
Ledning och administration
Under året har ekonomistyrningen successivt utvecklats med förbättrade uppföljningsrutiner,
utbildningsinsatser till räddningstjänstens personal samt en mer utvecklad dialog mellan
kommunerna beträffande budgetering och redovisning.
Profilerings- och värdegrundsarbetet har genomförts under året med anledning av organisationens
nya figurmärke (logotyp). Visst profileringsarbete återstår att genomföra under 2021, bland annat
med anledning av branden på station Hörby.
Arbetet med att digitalisera lönehanteringen för RIB-personalen prioriterades ner under hösten
med anledning av branden på station Hörby men kommer att vara fullt genomfört senast vid
utgången av februari 2021.
Räddningstjänst och olycksförebyggande
Andelen räddningsinsatser ökade med ca 11 % i jämförelse med samma period förra året. Ökningen
beror till större delen på ett ökat antal sjukvårdslarm (21 %) då ambulans-verksamheten periodvis
under året har varit mer belastad än normalt på grund av pandemin. Tillsynsverksamheten har haft
fortsatt hög prioritet under perioden och har volymmässigt kunnat genomföras enligt
tillsynsplanen. Viss omprioritering har gjorts beträffande tillsynsbesök på äldreboenden, bland
annat beroende på besöksförbud för dessa under delar av året.
Under året har nämnden fattat beslut att räddningstjänsten ska upprätta avtal med
räddningstjänsten Syd angående gemensam övergripande ledning av räddningsinsatser
(Räddningscentral Syd) som en förberedelse inför väntade lagändringar inom området under 2021.
Den gemensamma övergripande räddningsledningen blev operativ under hösten.
Den externa utbildningsverksamheten som vänder sig till allmänheten prioriterades ned från och
medr våren med anledning av Coronapandemin. Nämndens mål att nå fler människor med
förebyggande budskap och utbildningar under året har därför inte uppfyllts även om viss
smittskyddsanpassad utbildningsverksamhet har kunnat genomföras under hösten. Bland annat har
virtuella utbildningar kunnat erbjudas vissa verksamheter med positiva resultat.
På nämndens uppdrag har en revidering av de nuvarande handlingsprogrammen enligt lag om
skydd mot olyckor påbörjats. Arbetet bedöms vara färdigt för politiska beslut under våren 2021 i
avvaktan på de nya föreskrifterna om kommunala handlingsprogram som MSBs kommer att
färdigställa under våren 2021.
Den nya kompetensförsörjningsprocessen för RIB - personal har testats och utvärderats med goda
resultat. En andra rekryteringsomgång påbörjades under senhösten utifrån vunna erfarenheter för
att säkerställa personaltillgången framöver.
Säkerhet och Trygghet
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Under året har strategiska samverkansöverenskommelser och medborgarlöften mellan kommun
och polis för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete tagits fram och fastställts för både
Höör och Hörby kommun. Organisation och beslutsfattande för det brottsförebyggande arbetet
sågs över i samband med de nya överenskommelserna i syfte att öka tryggheten och minska
brottsförekomsten i kommunerna. Polisens årliga trygghetsundersökning som genomfördes i Höör
och Hörby kommun samt SCB:s medborgarundersökning för Höör kommun visar samtliga på
positiva trender med en ökad känsla av trygghet.
Krisberedskap och civilt försvar
Verksamheten för krisberedskap och civil försvar har under året, som tidigare nämnts, fått ställa om
och omprioritera från den planerade verksamheten enligt nämndens mål till en mer operativ
verksamhet under större delen av året på grund av coronapandemin.
Trots dessa ansträngda förhållanden har ändå delar av den planerade verksamheten kunnat
genomföras. Exempel på detta är att signalskyddet har stärkts genom avtal om signalskyddschef
med Länsstyrelsen i bägge kommunerna, övning och utbildning av kommunernas
krisledningsorganisationer har påbörjats, identifiering av samhällsviktig verksamhet har gjorts samt
disponibilitetskontroll (inför krigsplacering) av räddningstjänstens personal är genomförd. Vidare
har en översyn av de styrande dokument som krävs för kommunernas krisledningsorganisation
påbörjats under året och beräknas vara avslutade under våren 2021. Avslutningsvis har även Höör
kommuns pandemiplan reviderats under året och fastställts politiskt.

Ekonomi
Skånemitt räddningstjänst redovisar ett resultat på 27 320 tkr. Återuppbyggnadskostnader för
inventarier och materiel som förstördes i brand av Hörby brandstation har uppgått till 2 385 tkr.
Höör
Drifts redovis ning
(Tkr)

I ntäkter

Boks lut

Budget

Boks lut

2020

2020

2019

21 201

1 8 07 2

1 5 622

Kostnader

-3 5 01 3

-3 1 907

-3 0 3 5 1

Driftsnetto

-1 3 81 2

-1 3 83 5

-1 4 7 29

Budgetavvikelse

23

-3 7 4

Höör redovisar ett resultat på 13 812 tkr vilket visar ett överskott på 23 tkr i perioden.

Verks amhet
(Tkr)

VA/ Räddningsnämnd
Räddningstjänst
Samhällsskydd
Summa

Budget

Boks lut

Budget

2020

2020

-40

-60

19

-1 4 5 3 5

-1 3 944

-5 91

7 63

1 69

5 94

-1 3 81 2

-1 3 83 5

23

avvikels e
2020

Räddningstjänsten redovisar ett underskott på 591 tkr. Personalkostnaderna var inledningsvis höga
pga vakansinkallningar då ordinarie personal sjukanmälts. Flera oväntade fordonsreparationer har
under året varit kostnadsdrivande. Kostnaderna har ändå hållts nere eftersom utbildningar och
uthyrning av lokaler inte genomförts i den utsträckning som budgeterats, delvis pga att
utbildningslokal i Hörby förstörts i branden.
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Coronapandemin utgör den största enskilda orsaken till det stora antalet vakans-inkallningar under
året samt uteblivna intäkter för lokaluthyrning samt utbildningar till allmänheten.
Samhällskydd redovisar ett överskott på 594 tkr vilket är intäker som hör till föregående år.
Hörby
Drifts redovis ning

Boks lut

Budget

Boks lut

2020

2020

2019

1 297

0

35

Kostnader

-1 7 029

-1 3 449

-1 2 805

Driftsnetto

-1 5 7 3 2

-1 3 449

-1 2 7 7 0

(Tkr)

I ntäkter

Budgetavvikelse

-2 283

7 22

Hörby redovisar ett resultat på 15 732 tkr vilket visar ett underskott på 2 283 tkr i perioden.
Underskottet avser kostnader för återuppbyggnad efter branden av Hörby brandstation.

Framtid
Nämnden har vid decembermötet beslutat om följande prioriterade områden för
räddningstjänstens verksamhet under 2021.
•

En hållbar organisationsform för bedrivande av en effektiv räddningstjänst och
krisberedskap i samverkan med Höör och Hörby kommun som uppdragsgivare.
(administration, ledning, samverkan, förväntningar)
Fortsatt organisationsutredning samt beslut om ny brandstation i ersättning för den tidigare
stationen i Hörby tätort.

•

Krisberedskapen i kommunerna är funktionell har en god grundberedskap.
Krisledningen övas och utbildas kontinuerligt och nödvändiga styrdokument är
fastställda och aktuella.

•

Räddningstjänstens verksamhet är väldefinierad och tydlig i sin kvalitet samt vad
kommuninvånarna kan förvänta sig av sin räddningstjänst och stöd till den enskilde.
En reviderad lagstiftning (Lag om skydd mot olyckor 2003:778) träder i kraft den 1 januari
2021. Nya föreskrifter om kommunala handlingsprogram, tillsyn samt räddningsledning
kommer att påverka verksamheten under året.

•

Det lokala brottsförebyggande arbetet, i samverkan med polisen, bidrar till en ökad
trygghet för invånarna i Höörs kommun.
Utredningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar (Ju 2019:14) ska redovisas den
15 juni 2021. Utredningen ska bland annat beskriva och analysera vilka verksamheter inom
kommunerna som kan bidra till det brottsförebyggande arbetet, föreslå hur ett lagstadgat
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kommunalt ansvar för det brottsförebyggande arbetet bör utformas och vilka
verksamheter som bör omfattas av ett sådant ansvar.
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