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Denna verksamhetsberättelse avser endast den skattefinansierade verksamheten vilket är
Räddningstjänsten. Vatten och avloppsverksamheten är avgiftsfinansierad och redovisas
separat. Verksamheten drivs gemensamt med Hörby kommun
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Periodens händelser
Från den 1 januari i år så är räddningstjänsten organiserad under en gemensam
räddningsnämnd för kommunerna Hörby och Höör. Den nya räddningstjänstorganisationen
benämns Räddningstjänsten Skånemitt.
Organisationens första åtta månader har präglats av verksamhetsövergången samt därtill
hörande frågor och utmaningar som är vanligt förekommande vid omorganisationer.
Exempel på detta är en hög administrativ belastning gällande framförallt ekonomi- och
personalfrågor, intern kommunikation, nya former för det systematiska arbetsmiljöarbetet
samt att ersätta de vakanser och vikariat som fanns vid årsskiftet. Ett omloggningsarbete är
påbörjat i syfte att skapa en tydligare gemensam identitet samt en ny logotyp.
Räddningstjänsten har tre huvudsakliga uppdrag i Höör och Hörby kommuner –
räddningstjänst och olycksförebyggande, krisberedskap och civilt försvar samt trygghet och
säkerhet.
Sammanfattningsvis bedöms den operativa verksamheten ha fungerat väl för perioden
beträffande utryckningstjänst, administration (ekonomi, personal) krisberedskap och
säkerhet. Vakanser, akuta arbetsmiljöfrågor samt en delvis slitsam omställningsperiod, som
inte är avslutad än, medför dock en outnyttjad förbättringspotential inom samtliga
verksamhetsområden. En uppföljning av kommunernas räddningstjänstsamverkan är
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initierad från centralt håll, också den kommer att medföra förbättringar i samarbetet från
2020 och framåt.

Nämndens mål och måluppfyllelse
VR-nämnden har inte antagit några egna mål varför kommentarerna om måluppfyllelse
utifrån räddningstjänstens perspektiv utgår direkt från fullmäktigemålen, där så är möjligt,
samt de säkerhetsmål som finns angivna i kommunernas Handlingsprogram (enligt lag om
skydd mot olyckor) för perioden 2016-2020

Under perioden januari till juli 2019 har räddningstjänsten genomfört sammanlagt 262
räddningsinsatser och andra uppdrag. Motsvarande period förra året var 389 stycken vilket
är en minskning med 127 stycken. Störst minskning har skett för sjukvårdslarm som
räddningstjänsten utför på uppdrag av Region Skåne. Minskningen beror till största delen på
att SOS prioriterar hårdare än tidigare när räddningstjänsten ska larmas på
sjukvårdsuppdrag. Även automatlarmen har minskat något, här finns ingen entydig
förklaring men årets sommar har varit svalare än förra året vilket förmodligen har bidragit till
minskningen samt att enskilda objekt som tidigare har haft en hög larmfrekvens har vidtagit
åtgärder.
Den olycksförebyggande verksamheten har präglats av ett återtagande under våren och
räddningstjänsten har ökat tillgängligheten för utbildningar till allmänheten och skolorna
beträffande brandskydd och HLR. Vidare har det påbörjats ett samarbete mellan polis,
räddningstjänst, försäkringsbolag och ambulans i syfte att erbjuda ett tillfälle i vardera
kommun med en öppet hus-dag där verksamheten visas upp och förebyggande information
tillhandahålls. Evenemangen är tänkta att genomföras i oktober, i Höör samt i Hörby under
våren 2020. På grund av en långvarig vakans har inte myndighetsutövningen (tillsyn,
tillstånd, remisser, rådgivning) kunnat upprätthållas i tillfredsställande omfattning under
perioden. En rekrytering är påbörjad och från och med årsskiftet bedöms tillgänglighet och
produktion vara i nivå enligt säkerhetsmålen.
Vi är inne i en ny mandatperiod, och det finns två viktiga överenskommelser som reglerar
arbetet; en som handlar om krisberedskap och en som handlar om civilt försvar. Ett stort
arbete har gjorts med framtagande av en kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalys.
Arbetet är i full gång med att inhämta data från kommunens samtliga verksamheter och
bolag samt att analysera denna. RSA-rapporten ska rapporteras till Länsstyrelsen under
hösten.
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Mycket av det vidare arbetet med krisberedskap under mandatperioden kommer att vila på
resultatet av analysen.
Kommunen har återupptagit planeringen för civilt försvar, och under året har bland annat
kunskapsuppbyggnad och förberedelser inför övningen Flinta genomförts. I samband med
detta har även arbete med säkerhetsskyddet genomförts, bland annat genom
säkerhetsprövning av tjänstemän som kan komma att hantera känslig information. Under
året har det även genomförts kunskapsuppbyggnad inom området för tjänstemän och
politiker, bland annat när det gäller lagstiftning. Kommunen har ett regelbundet deltagande i
samverkansövningar med Länsstyrelsen.
För perioden har bägge kommunerna fastställt medborgarlöften för 2019 i samverkan med
polisen. Medborgarlöftena är kommunens och polisen gemensamma åtagande för att minska
brottsligheten samt verka för ökad trygghet och säkerhet.
Arbetet med att ta fram den samverkansöverenskommelse som tecknas mellan polisen och
kommunen för varje mandatperiod har påbörjats och beräknas vara avslutad till årsskiftet.
Vidare har en inventering genomförts och sammanställts angående kommunernas interna
säkerhetsarbete under våren/sommaren. Resultaten kommer att ligga till grund för fortsatt
förbättringsarbete efter redovisning i respektive kommuns ledningsgrupp.

Innovativa och ansvarsfulla
Under våren har räddningstjänsten gjort en översyn av den nuvarande rekryteringsmodellen
för RIB-personal (deltidsbrandmän) och ersatt den med en flexiblare och modernare modell
som är mer anpassad till MSBs grundutbildning och räddningstjänstens rekryteringsbehov.
Modellen kommer att tillämpas från och med i höst. Modellen kommer att utvärderas senast
hösten 2020 för ett slutligt beslut då den har få förebilder i övriga räddningstjänstsverige.
För perioden har arbetsmiljöarbetet haft stort fokus med flera akuta arbetsmiljöärenden,
rehabiliteringar samt avveckling av personal. Ärendena har för senare delen av perioden mer
övergått till mer långsiktiga åtgärder såsom utbildningsinsatser, systematisering av
arbetsmiljöarbetet inklusive rapporterings- och uppföljningssystem.

Långsiktig hållbar ekonomi
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Avslutningsvis så har det också för perioden varit bekymmersamt med det ekonomiska
stödet i form av kompetens och resurser från de båda kommunerna. En bristande kontinuitet
på grund av personalomsättning inom ekonomifunktionen, i bägge kommunerna, bidar till en
otydlighet i tillämpningen av kostnadsfördelningsprinciperna i form av motsägelsefulla
budskap, onödigt dubbelarbete och en ineffektiv ekonomihantering. Försök har gjorts för att
etablera en fungerande samverkan på en praktisk nivå i form av möten och dialog men på
grund av låg kontinuitet så har vi ännu inte nått någon varaktig framgång även om vissa
förbättringar har noterats.
I övrigt vill jag avslutningsvis tillägga att mina medarbetare och jag själv har fått mycket
stöd, vägledning och fint bemötande från engagerade tjänstemän och politiker från bägge
kommunerna för att vi ska lyckas med våra uppdrag. Ingen skugga ska falla på någon enskild
person eller funktion.

Periodens utfall med helårsprognos
VA-räddningstjänst nämnd skattefinansierat redovisar ett överskott efter april på 0,4 mnkr
jämfört med budget. För hela året prognostiseras att VA-räddningstjänst nämnd håller
tilldelad budgetram.
VA-räddningstjänst nämnd skattefinansierat består av två verksamheter: räddningstjänsten
och samhällsskydd. Den största delen av överskottet för perioden beror på ett överskott på
0,4 mnkr i verksamheten Räddningstjänst i personalkostnader.
En del av Räddningstjänstens personal deltog i en skogsbrand i Hästveda under april. Trots
ersättningarna för personalen som deltog i skogsbranden är intäkter lägre än periodens
budgeterade belopp. Detta beror i största del på intäkterna från ett bidrag från MSB som
initialt blev budgeterade i Höörs kommun men kommer istället att betalas direkt till varje
kommun.
Kostnader för perioden januari-augusti är också lägre än periodens budgeterade belopp.
Avvikelsen förklaras av lägre personalkostnader pga. vakanta tjänster samt mindre kostnader
med licenser och larm.
Dock lägre periodens kostnader, kostnaderna med service och reparationer av fordon ökar.
Flera av räddningstjänstens fordon är gamla och/eller avskrivna och därför stiger kostnaderna
för service och reparationer för att bibehålla utrustningen i funktionsdugligt skick.
VA-räddningstjänst nämnd skattefinansierat prognostiserar därför, utifrån kända fakta och
förhållanden, att nämnden håller tilldelad budgetram.

