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Planeringsförutsättningar 

Räddningstjänsten har fått en mycket större och tydligare roll än tidigare i och 
med att Sverige fått ett antal nya lagstiftningar, där läggs stort fokus på säker-
hetsarbetet i kommunen och dess räddningstjänst som sammanhållande. Förvalt-
ningen har en mycket tydlig inriktning med att jobba förebyggande med informa-
tion rådgivning tillsyn samt stöd till den enskilde. Förvaltningen har ett samar-
betsavtal inom femkanten och har en vilja att utöka den samverkan. Det leder till 
en ökad trygghet för kommunens innevånare. 

Verksamhetsplanering 

Verksamhetsidé 

Räddnings- och beredskapsförvaltningen ska genom förebyggande arbete och 
skadeavhjälpande åtgärder skydda, rädda människor, egendom och miljö. I före-
byggande syfte genomför förvaltningen tillsyn, utbildningar och informationsin-
satser. Räddningstjänsten ska genom sitt arbete bidra till att skapa en trygg och 
säker kommun. 

De övergripande målen för räddnings- och beredskapsförvaltningen definieras i  
kommunens handlingsprogram för räddningstjänsten samt i det olycksförebyg-
gande handlingsprogrammet enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 
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Mål 

Mål 2009 2010 2011

Ett hållbart växande samhälle
Trygg och trivsam kommun

Betyg för nöjda medborgare med trygghet i kommunen 
(% hela kommunen) >60 53 53 58
Kostnaden för anlagd brand minska till under 100 (tkr, 
hela kommunen) <100 124 299
Kostnad för skadegörelse och klotter på kommunal 
egendom (tkr, hela kommunen) <438 542 573

Verksamhet till nytta för medborgarna
Nöjda medborgare

Räddningstjänstens betyg i SCB:s undersökning (%) >80 79 78 76
Bra kvalité

För att förbättra kvalitén i verksamheten ska andel 
arbetsplatser som arbetar enligt BodenRaketen öka för 
att 2016 vara ett arbetssätt för alla arbetsplater (enligt 
handlingsplanen Förenkla helt enkelt) (%) ökar 20

Attraktiv arbetsgivare
Bra medarbetarskap och ledarskap

Betyg för delaktighet och trivsel (max 8) >6 5,6 5,4
Betyg för ledarskap (max 8) >6 4,8 5,1
Sjukfrånvaron minskar  (%) <6 4,4 2,4 0,92
Andel långtidssjukskrivna (%) <50 59,2 31,0 0
Andel med medarbetarsamtal (%) 100 80,0 0,0 74

Jämställdhet och mångfald

Andel heltid, kvinnor (% 1 av 25) 100 100,0 100,0 100
Betyg för jämlikhet m m (max 8) >6 4,2 4,8

God hälsa och arbetsmiljö

Betyg för
arbetssituationen (max 8) >6 6,8 6,4
arbetsbelastning och arbetstakt (betyg max 8) >5 5,3 5,3
sin egen hälsa (betyg max 8) >6 6,8
andel friska (%) ökar 66,7 81,5 82,8

Bra kompetensutveckling

Betyg för möjlighet till utveckling (max 8) >6 6,8 6,4
Konkurrenskraftiga löner och villkor

Kvinnors medellön i % av mäns medellön ökar 98,3 99,2 98,37
Andel heltider (% 25st) 100 100 100 100
Andelen timavlönade årsarbetare (%) minskar 14 14 16
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Mål 2009 2010 2011

God ekonomisk hushållning
Hållbar ekonomisk utveckling

Ingen negativ budgetavvikelse, tkr 0 -1 185 -200 -1 061
Effektivt resursnyttjande

Egendomsskador, tkr (kommunen) <1000 1 176 682 1 185
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Planerad verksamhet och aktiviteter 

Ett hållbart växande samhälle 

Boden ska vara en trygg och säker kommun att bo och vistas i. Räddningstjäns-
ten ska därför i ett tidigt stadium medverka i samhällsplaneringen för att största 
möjliga säkerhet erhålls. 

Räddningstjänsten ingår i säkerhetsgruppen som leder kommunens säkerhetsar-
bete gällande områdena: 

• Skydd mot olyckor 
• Krishantering 
• Internt skydd 
• Informationssäkerhet 
• Personsäkerhet 
• Säkerhetsskydd 
 
I gruppen ingår Räddningschefen och Säkerhetssamordnaren, med dessa två re-
presentanter i gruppen har Räddningstjänsten ett stort inflytande när det gäller 
trygghetsfrågor i kommunen. Riktlinjerna togs i kommunstyrelsen 2010-12-13. 
 

Internt skydd 

En fortsatt utveckling pågår av det digitalt skade- och tillbudsrapporteringssy-
stem STil, under året släpptes version 3.3. Säkerhetssamordnaren följer kontinu-
erligt upp skador och tillbud via STil. Rapport om skadeläget görs till säkerhets-
gruppen, samt i Rådet för trygghet och säkerhet. Kommunstyrelsen informeras 
årligen genom rapporten skydd och säkerhet. 
Under 2013 blir räddningstjänsten system ägare av STil, och därmed kommer 
fortsatt utveckling och support att finansieras av räddningstjänsten. 
 
Ansvarig för kommunens försäkringsprogram är säkerhetsgruppen. Säkerhets-
samordnaren ansvarar för information, rådgivning och har kontakten med kom-
munens försäkringsmäklare. Under 2012 upphandlas försäkringar gällande egen-
dom, ansvar och fordon för perioden 2013-2015. 

Skydd mot olyckor 

Under 2012 har ett nytt handlingsprogram tagits fram till kommunfullmäktige 
enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Säkerhetsgruppen är styrgrupp för 
framtagandet och säkerhetssamordnaren är projektledare. Syftet med handlings-
programmet är att samverka inom kommunen för att sänka olyckstalen inom 
riskmiljöer som projektgruppen tar fram. Flera områden behöver vi fokusera 
kring bl.a. skyddet för våra äldre inom områdena fallolyckor och bränder i boen-
demiljöer. Målindikatorer inom några av riskmiljöerna har tagits fram till strate-
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giska planen 2013-2015. Aktiviteter för att sänka olyckstalen tas fram av pro-
jektgruppen och beslutas av nämnderna för deras verksamhetsplaner. 

 
Krishantering 

Kommunen ska planera för extraordinära händelser och höjd beredskap enligt lag 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap. Kommunens organisation vid extraordi-
nära händelser styrs av förvaltningars/bolagens beredskapsplaner. Till stöd för 
kommunens hantering har även en ledningsplan tagits fram som ingår i det nya 
framtagna planerna mot extraordinära händelser. Kommunen verkar genom en 
säkerhetssamordnare med risk- och beredskapssamordning övergripande inom 
kommunen. 

Under 2012 har förvaltningar/bolag skapat planer för extraordinära händelser 
som bygger på Risk och sårbarhetsanalysen som kommunfullmäktige beslutade 
om 2011-10-03. Varje förvaltning/bolag har beslutat om planerna i respektive 
nämnd/styrelse. 

Aktiviteter 

• Utveckla samverkan med andra myndigheter i ett krissamverkansråd, i enlig-
het med det geografiska områdesansvaret enligt Lag (2006:544) 

• Informationsmaterial ska tas fram till allmänheten när det gäller dammbrott i 
Luleälven. 

• Analysera behovet av Rakel som kommunikationsmedel till andra verksam-
heter än räddningstjänsten. 

• Öva krisledningen för att kunna kommunicera med Rakel terminaler. 

• Utbilda dokumenterarna i krisledning i det uppdaterade webbaserade infor-
mationssystemet Wis. 

Verksamhet till nytta för medborgarna 

Förvaltningen ska i första hand genom olycksförhindrande åtgärder verka för att 
olyckor förhindras. I andra hand genom skyddsinriktade åtgärder för att begränsa 
konsekvenserna av olyckor. När olyckor inträffar ska ett snabbt och effektivt 
ingripande kunna ske för att begränsa konsekvenserna. 

En av de uppgifter som Lag (2003:778) om skydd mot olyckor ställer mot rädd-
ningstjänsten är att stödja fastighetsägare, verksamhetsutövare samt enskilda i 
deras ansvar att förebygga brand. 
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Räddningstjänsten har uppdraget att utfärda tillstånd för brandfarlig och explosi-
va varor. Förvaltningen utför tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyck-
or där vi b la ser på det systematiska brandskyddsarbetet hos företag, organisa-
tioner och den enskilde.  Förvaltningen upprättar tillsynsplan för dessa objekt, 
samt bestämmer intervaller för tillsynsbesök för målgrupperna. 

Räddningstjänsten fortsätter arbetet med att utveckla samarbetet inom femkan-
ten. 

Aktiviteter 

• Utbilda samtliga elever i årskurs 2, 6 och 9 varje år i grundläggande brand-
kunskap. 

• Driva en projektgrupp, där syftet är att stärka brandskyddet hos äldre och 
funktionsnedsatta i ordinärt boende. 

• Driva kommunens arbetsgrupp mot anlagd brand och annan skadegörelse. 

• Två bostadsområden ska årligen kontrolleras när det gäller att minimera ris-
ker för brand i trapphus, källare vindar etc. 

• Bättre statistik underlag ska arbetas fram via befintliga program eller inköp 
av nya. 

• Samverka med polisen och socialtjänsten i att informera elever/föräldrar i 
årskurs 6 och årskurs 8, syftet är att minska olyckor, droganvändning och 
skadegörelse i kommunen. 

• Varje år ska tre föreningar som vistas i kommunens lokaler tillsynas. 

• Varje år ska tre badplatser tillsynas.  

• Vid varje bostadsbrand utförs en olyckorsaksutredning för erfaren-
het/utvärdering av den enskildes brandskydd. 

Attraktiv arbetsgivare 

Räddningstjänsten ska verka för att kommunen är en attraktiv arbetsgivare, där 
medarbetarna arbetar med fokus på medborgarna.  

God fysisk och psykisk arbetsmiljö erhålls genom fungerande systematisk ar-
betsmiljöarbete, årliga medarbetarsamtal samt genom årliga arbetsmiljöenkäter. 
Rehabiliteringsarbetet ska vara aktivt och tidigt. Årliga läkarkontroller genom-
förs på all personal även de som inte omfattas av rökdykarkravet.  
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Medarbetarna ska vara tränade och utbildade för kommunens riskbild. I kommu-
nens handlingsprogram skydd mot olyckor, finns angivet i vilken omfattning 
personalen skall öva samt vilken kompetens som varje befattning ska inneha. 
Medarbetarna ska kompetensutvecklas, i enlighet med handlingsprogrammet, för 
att kunna jobba med information, rådgivning samt utbildning.  

Verksamheten skall inriktas mot det olycksförebyggande arbetet. 

Aktiviteter 

• Förvaltningen jobbar med individuella löner och med att tydliggöra  
lönekriterierna. 

• Räddningstjänsten arbetar med ett aktivt och utvecklande friskvårdsarbe-
te för att all personal skall kunna jobba i sin befattning fullt ut till pensio-
neringen. 

• För att skapa trivsel och delaktighet för medarbetaren genomförs intro-
duktionsutbildning för nyanställda, skiftinformation minst fyra/år samt 
två arbetsplatsträffar/år.  

• Systematiska arbetsmiljöarbetet är en ledstjärna för vår verksamhet. Re-
gelbundna träffar genomförs angående arbetsmiljön på räddningstjänsten 
tillsammans med de fackliga representanterna. 

• Skyddsronder genomförs regelbundet och dokumenteras. 

• Medarbetarsamtal/ lönesamtal ska erbjudas årligen.  

God ekonomisk hushållning 

Under 2013 ska verksamheten bedrivas inom tilldelad ram. 

Full effekt av besparing kommer att uppnås kvartal 3, 2013. Förvaltningen mins-
kar på en befattning. 
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Budget 

Drift 

Bokslut Prognos Budget/plan

2011 2012 2013 2014 2015

Intäkter -5 499 -2 812 -2 822 -2 840 -2 840

Kostnader 29 726 27 391 27 303 28 135 29 150

Nettokostnader 24 227 24 379 24 481 25 295 26 310

Tilldelad ram 23 166 24 379 24 481 25 295 26 310
Resultat -1 061 0 0 0 0

Specifikation av nettokostnader

Krisberedskap/riskhanter ing 900 385 397 397 397

Personalkostnad 21 301 20 309 20 212 20 818 21 442
Internhyra 1 748 1 808 1 832 1 864 1 897
Lokalvård 256 255 262 271 280
El, fjär rvärme, va & rh 679 700 709 777 794
IT-kostnader 316 320 320 320 320
Kapita lkostnader 1 092 1 176 1 176 1 125 1 125
Operativ verksamhet 1 724 1 120 1 100 1 200 1 200
Övriga kostnader 1 155 450 517 486 818
SOS Alarm 480 478 478 477 477
Rakel 190 300 400 400

Oförutsedda större händelse r 75 0 0 0 0
Intäkter  hyror,  Jokkmokk, krisber m m -5 499 -2 812 -2 822 -2 840 -2 840
Summa (tkr) 24 227 24 379 24 481 25 295 26 310

 

 

Planerade förändringar 

För att anpassa oss till en krympande organisationen måste vi renodla verksam-
heten till de lagar och förordningar som verksamheten styrs av, därför upphör vi 
med handbrandsläckarservice.  

Reservväg för Rakel framflyttas till 2013 från tidigare planering 2014 pga. att 
SOS upphör med stöd till det analoga nätet 2013-01-01. 

Utbildningsläget under kommande period blir omfattande, ett stort antal av våra 
befäl har möjlighet att gå i pension. Vilket kommer att innebära ökade kostnader 
för våra befälsutbildningar. 

Utbildningsbehov 2013-2015 
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2013 finns följande utbildningsbehov 
 

• Två Räddningsledare A för RIB1 Boden och Harads pga. pensionsav-
gångar.  

• En Tillsyn A för heltid Boden, för att kunna utföra tillsyn av skiftperso-
nal.  

• En Räddningsledning B för heltid Boden, för att möta pensionsavgång.  
• Tre Räddningsinsats för RIB Boden och Harads 

 
Totalt för kompetensutveckling 672 900:- 
 
 
 2014 finns följande utbildningsbehov  
 

• Två Räddningsledare A för RIB Boden och Harads.  
• En Räddningsledare A för heltid Boden, ev. utöka dagtidsorg. samt möta 

pensionsavgång.     
• En Tillsyn A för heltid Boden, ev. utöka dagtidsorg. samt möta pen-

sionsavgång.  
• En Räddningsledning B för heltid Boden, ev. utöka dagtidsorg. samt 

möta pensionsavgång.     
• En Tillsyn B för heltid Boden, ev. utöka dagtidsorg. samt möta pen-

sionsavgång. 
• Två Räddningsinsats för RIB Boden och Harads.  
 

Totalt för kompetensutveckling 1 027 400:- 
 
2015 finns följande utbildningsbehov  
 

• Två Räddningsledare A för RIB Boden och Harads, pensionsavgång samt 
nå målet med 8 st utbildade i Boden RIB.  

• En Räddningsledare A för heltid Boden, för att möta pensionsavgångar.  
• En Tillsyn A för heltid Boden, för att möta pensionsavgångar.                 
• En Räddningsledning B för heltid Boden, för att möta pensionsavgångar.  
• Tre Räddningsinsats för RIB Boden och Harads. 
 

Totalt för kompetensutveckling 790 800:- 
 
 
 
 

                                                 
 
1 Räddningstjänstpersonal i Beredskap 
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Investeringar 

Bokslut Prognos

2011 2012 2013 2014 2015

Inkomster
Utgifter
Nettoinvesteringar 1 000 1 000 120 120 2 800

Budget/plan

 

Planerade investeringar 

Under åren 2013-2014 kommer Rakel kommunikationssystem att 
 investeras. Under året 2015 investeras en ny tankbil. 

 



      
    
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunledningsförvaltningen, Ekonomikontoret 

961 86 Boden 


