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§ 13
Delårsrapport 2/2010
Core Dnr 2011.00106.1636.179
Ärende
Tertialuppföljning med ekonomiskt utfall och måluppfyllelse per 31 augusti 2011
med årsprognos föreligger enligt bilaga Rn § 13/11.
Beslutsunderlag
Räddningstjänstens tertialuppföljning
Beslut
Räddningsnämnden godkänner föreliggande delårsrapport.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Räddningsnämnden
Sammanträdesdatum

2011-05-25

§ 14
Resultatmål 2012
Ärende
Kommunfullmäktige har fastställt budget för 2012 i augusti 2011 med uppdrag/
åtagande för nämnderna. Resp nämnd ska därefter ta fram resultatmål och mått för
sina verksamheter baserat på tilldelad budgetram.
Beslutsunderlag
Räddningstjänstens förslag till Resultatmål 2012
Beslut
Räddningsnämnden fastställer Resultatmål med mått för Räddningstjänsten enligt
bilaga Rn § 14/11.
_____

Signatur justerare
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Bilaga Rn § 13/11
Räddningsnämnd
Bengt Svensson , Räddningsnämndens ordförande

Thomas Johansson, Räddningschef

MEDBORGARE/ KUND
Fortsatt arbete med kvalitativa förbättringar.
Servicegarantierna är utvärderade t o m andra
Bra
tertialen för 2011 och resultatet når målen med
god marginal.

Avvikelse budget/prognos helår 2011
Prognos för helår 2011 är en budget i balans.

MEDARBETARE
Arbetar aktivt med samverkan, delaktighet och
kommunikativa frågor. Personalomsättningen
Bra
är tidvis hög.

Optimera operativ räddningstjänst samt utveckla
förebyggande verksamhet för att minimera antal
olyckor och skadeutfall

Bra

Kommunen ska upplevas som en tydlig, attraktiv
och god arbetsgivare med god kompetensförsörjning
Personalen har en positiv bild av kommunen
som arbetsgivare enligt den senaste
Ok
medarbetarenkäten. Sjukfrånvaron är fortsatt
mycket låg. Fortfarande är det svårt att
rekrytera deltidsbrandmän.

För 99% av larmen har framkomsttiden
varit 20 minuter eller lägre. Utbildningsinsatser
genomförs i förebyggande syfte för skolelever
samt kommunens egen personal.

EKONOMI
Den ekonomiska processen inom förvaltningen
präglas alltid av nödvändighet samt
Bra
kostnad/nytta perspektiv. Budgeten är i balans,
personalen är medveten och delaktig

Medarbetarna ska stödjas i att se verksamheterna
som delar i en helhet och stärka kommunens
varumärke
Räddningstjänsten söker aktiv samverkan såväl
inom
kommunen
som
inom
Bra
räddningstjänsterna i Skåne Nordväst. Man tar
även aktiv del i samverkan inom Skåne län.

God ekonomisk hushållning och förmåga till
anpassning och omprövning
Ständig process för att klara ekonomin och
hålla budgeten.
Bra
De anställda skall vara delaktiga i sin enhets
ekonomi för ökad förståelse och helhet
Ekonomin diskuteras återkommande på
arbetsplatsträffarna.
Bra
RESULTAT
VERKSAMH
TKR

Ack
Ufall
aug-11

Bu/Utf
Avvik
aug-11

Prognos
Helår
2011

Bu/Pro
Avvik
2011

Adm o brandsyn

-770

129

-1 174

0

Räddningstjänst
Brandstationer;
drift o underhål
Alarmering

-4 990

466

-8 203

0

-683

-38

-967

0

-141

5

-220

0

0

23

-35

0

-6 584

585

-10 599

0

Sotning
SUMMA

PROCESS / ARBETSSÄTT
En kommunal risk- och sårbarhetsanalys har
arbetats fram i samverkan med de andra
Bra
förvaltningarna i Klippans kommun. Arbetar
ständigt med att förbättra arbetsmiljön. Fortsatt
arbete med bemötande och kommunikativa
frågor.
Arbetssättet skall präglas av en hög servicenivå
samt ett positivt och professionellt bemötande
En del av syftet med den kommunala risk och
sårbarhetsanalysen, är att kartlägga var de
Bra
olyckor
inträffar
som
föranleder
räddningsinsats. Målet är att förbättra det
förebyggande
arbetet
i
de
olika
kommundelarna

minus (-) = kostnader, utan tecken (+) = intäkter

Avvikelse efter augusti 2011
Avvikelse för administration och brandsyn beror till
största delen på högre intäkter än budgeterat tom tertial
2, men kommer att jämna ut sig under året. Avvikelsen
för räddningstjänst beror på färre antal larm än
motsvarande tid föregående år samt att ett antal
utbildningsinsatser kommer att genomföras först under
hösten.
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UTVECKLING / FRAMTID
Fortsatt positiv kvalitetsutveckling av både det
förebyggande och operativa arbetet, samt ökad
Bra
samverkan både regionalt och inom Skåne
Nordväst.

Vi ska anpassa personal, arbetsmetoder och teknik
i takt med samhällsutvecklingen
Kontinuerligt arbete med personalutveckling,
arbetsmetoder och teknik för att möta
Bra
utvecklingen i samhället.
Det skadeförebyggande arbetet ska utvecklas i
samverkan med kommunens verksamheter och
näringsliv
Nationell statistik och ny forskning visar att det
är i hemmet som "dödsbränderna" inträffar.
Ok
MSB har även tagit fram nationella mål som
säger att "ingen skall skadas eller omkomma
till följd av brand". Räddningstjänsterna i

-2-

Skåne planerar därför olika former av
gemensamma aktiviteter inom de närmaste
åren, för att minska antalet bränder i bostäder.
Räddningstjänsten hamnade på delad 3:e plats i
SKL´s mätning "företagsklimatet" gällande
brandtillsyn/myndighetsutövning.
Räddningstjänsten fick högst poäng bland
"myndighetsutövarna" gällande bemötande,
kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Bilaga Rn § 14/11

Räddningstjänst
Ansvarsområde
Ge kommuninvånarna och företagen högre trygghet genom att utveckla den förebyggande
verksamheten, så att antalet olyckshändelser minimeras.
Optimera den operativa räddningstjänsten genom utökad samverkan med andra kommuner
och övriga myndigheter i samhällets räddningstjänst
Vid höjd beredskap eller svårare störningar i samhället kunna ge det stöd, den trygghet och
den service som behövs åt såväl människor som företag så att en normal sysselsättning och
ett normalt leverne kan uppnås.

Förändringar och framtid
Samhällets utveckling ställer allt större krav på räddningstjänsten, vilket gör det mycket
viktigt för oss att kunna uppdatera såväl personal, utrustning och teknik, för att kunna
effektivisera våra insatser samt bibehålla en bra arbetsmiljö.

Perspektiv, resultatmål och mått
Perspektiv: Medborgare/Kund
Mål
Servicegaranti: Att 90 % av kommunens invånare skall nås av livräddande
styrka inom 20 minuter.
Mått:

Procentuellt antal utryckningar inom föreskriven tid. (Mål: 90 %)

Mål:

Under året skall 3 större olycksundersökningar genomföras.
(under förutsättning att behov uppstår)

Mått:

Antal genomförda

Perspektiv: Ekonomi
Mål
Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas.
Mått

Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder.

Mål:

Avdelningens/enhetens ekonomi skall diskuteras vid minst
tre arbetsplatsträffar under året.

Mått:

Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har diskuterats.

Perspektiv: Medarbetare
Mål
Samtliga anställda ska ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjlighet
till utveckling.
Mått:

Perspektiv: Process/arbetssätt

Mål:

Under året skall kommunens handlingsprogram enligt lag om skydd mot
olyckor samt extraordinära händelser revideras.

Mått:

Utfört/Ej utfört

Perspektiv: Utveckling/framtid

Mål:

Under året skall 30 fastighetstillsyner genomföras.

Mått:

Antal utförda

Återrapportering
Verksamhetsansvarig skall till nämnd/styrelse återrapportera uppdraget avseende
ekonomiskt utfall och måluppfyllelse med de mått som angivits för respektive mål.
Alla i uppdraget/åtagandet angivna mått skall, om inte annat angivits redovisas minst en
gång per år i verksamhetsberättelsen.

