
Ärende nr 5 

Genomlysning av styrning och 
uppföljning av förbundets verksamhet; 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-27 

Justeran e 

Au§ 30 Dnr 2013/484 007 

Genomlysning av styrning och uppföljning av förbundets verksamhet; 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

Revisionsfirman PwC Kommunal har på uppdrag av förbundsdirektionen för 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg gjmi en genomlysning av styrning och 
uppföljning av förbundets verksamhet. Ärendet bordlades av 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-16. 

Vid en strategidag 2014-01-21 för förbundsdirektionen och ägarkommunerna 
presenterade räddningschefPer Pettersson en tidplan för olika aktiviteter 
under 2014-2015. Bland annat ska förbundsordningen och ägardirektiven ses 
över och ägarmöten hållas regelbundet. 

Beslutsunderlag 
Genomlysning av styrning och uppföljning av förbundets verksamhet; 
Räddnings1jänsten Östra Kronoberg 
Skrivelse kommunchef Laila Jeppsson, 2014-01-22 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ta emot 
informationen. 

/tV 40 
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Bilaga Ks Au § 30 2014-01-27 Qoi3/VPY ov: 

~Tingsryds 
\;!!:) kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Laila Jeppsson 
0477-441 21 

Laila.jeppsson@tingsryd.se 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

2014-01-22 

Kommunfullmäktige 

Rapport; Genomlysning av styrning och uppföljning av förbundets verksamhet 

Bakgrund och ärendebeskrivning 

PWC har genomfört en genomlysning av Räddningstjänsten Östra Kronoberg (RÖK), 
där man tittar på; 

• om uppdraget är tydligt fonnnierat i förbundsordningen 
• de politiska beslut som direktionen fattar, är de tillräckligt tydliga 
• följs fattade beslut 

Den21/1 inbjöds KS presidium, RÖK:s direktion, Räddningschef och kommunchefer i 
de tre ägarkommunerna. Att arbeta med de punkter som framkommit i rapporten. 

Det beslutades om en tidplan för fortsatt arbete. 
Feb/mars 2014 

• Budgetramar för 2015 
• Tillägg till förbundsordningen avseende strukhn· 
• Ägarmöten struktureras 

Okt/Dec 2014 
• Se över Förbundsordningen 
• Se över ägardirektiven 
• Ekonomiska förutsättningar 
• Riskanalys reviderad 

Feb/Mars 2015 
• F örslag till handlingspro gram 

Maj 2015 
e Antagande av handlingsprogram 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta 

att mottaga informationen 

Laila J eppsson 
Kommunchef 

1(1) 

tP5 fl! "nrJ 
Tingsryds lwmmun besöl<sadress 
Box 88 Torggatan 12 
362 22 Tingsryd Tingsryd 

telefon 
0477-441 00 (vx) 
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f ax 
0477-313 00 

e-post/hem sida 
lwmmunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-16 

Justeranc e 

0· ~ 
~ -:l· '-_ ...... 

Au§ 412 Dnr 2013/484 007 

Information om genomlysning av styrning och uppföljning av förbundets · 
verksamhet; Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

PwC Kommunal har på uppdrag av förbundsdirektionen för 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg genomfört en genomlysning av 
förbundets styrning och uppföljning. 

Beslutsunderlag 

Rapport fån PwC; Räddningstjänsten Östra Kronoberg, Genomlysning av 
stytning och uppföljning av förbundets verksamhet, augusti 2013. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att bordlägga ärendet. 



Postadress 
Box 13 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 
Handläggare 
Per Pettersson, 0478-443 02 

---··--------, 
Dat11m l ·; lNG0HYOS KOMMUN l (l) 

2013-12- i l 2013 -12-: .1 3;.· 

Onr ::lo/3 ~LV 

Till medlemskommunerna i 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Östra Kronoberg hemställer 
härmed om ett sammanträffande för en s.k. strategidag, tisdagen den 21 
januari 2014. Direktionen bedömer att medlemskommunerna lämpligen bör 
representeras av respektive kommunstyrelses presidium samt kommunchef. 

Det är nu drygttvå år sedan en järnförbar diskussionsdag genomfördes. Direktionen 
menar att det föreligger behov av, kanske årligen, återkommande möten fqr samtal 
med medlemskommunerna som grund för ägardirektiv. 

Vidare refereras också till vad som framkommit av den undersölming som PWC 
genomfö1i på uppdrag av direktionen. 

Exempel på ärenden som förbundsdirektionen ser behov av att redovisa och 
diskutera är: 

Bedömning av organisationens nuvarande personella och fordons
/materielmässiga status ur ett nationellt perspektiv. 
A v PWC framförda synpunkter enligt överlämnad nippmi. 
Medlemskommunernas syn på ambitionsnivå avseende operativ, förebyggande 
och ledningsmässig förmåga. 
Förbundets nuvarande och framtida kostnader, och, lämplig budgetprocess 
organisationen/förbundsdirelctionen visavi medlemskommunerna. 

För genomförande av konferensen har vi bokat lokal och måltider påGrimsnäs 
Hengård, Ljuder, med stmi kl. 08.30 och avslutning kl. 15.00. 

F örbundsclirelctionen 

Per Pettersson 
Räddningschef 

Besöksadress Telefon 
0478-443 00 

360 50 Lessebo 
Storgatan 45 Lessebo 
Lokgatan 20 Tingsryd 

Fax 
0478-122 70 
0477-106 52 
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Pär Sturesson 
Stefan Karlsson 

Augusti 2013 
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Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

Innehållsförteckning 
1 Inledning 

1.1 Genomlysningen ska besvara följande frågor: 

1.2 Metod och genomförande 

1.2.1 Genomförande av uppdraget 

2 Organisation och verksamhet 

2.1 Resurser 

2.1.1 

2.1.2 

2.1.3 

Ekonomi 

Nuvarande resursers fördelning per kommun 

Resursfördelning per kommun 

3 Styrande dokument 

3.1 Förbundsordning 

3.2 Ägardirektiv 

3-3 Handlingsprogram för räddningstjänst 2011- 2014 

4 Intervjuer 

4.1 Intervjufrågorna 

4.2 Vad som framkommit ur intervjuerna 

1 

l 

l 

l 

2 

2 

2 

4 

4 

5 

5 

6 

6 

8 

8 

9 

9 

9 

4.2.1 

4 .2.2 

4-2-3 

4-2-4 

§ n Förbundsordning. Styrning och insyn 

§ 12 Förbundsordning. Budgetprocessen 

Ägardirektiv och återrapportering 

Handlingsprogram för räddningstjänsten 

lO 

11 

5 - - Sammanfattning 13 

Fig~n- och tabellförteclming 
~- ·; .. 

Figtl"r_{ -Ledningsorganisation, RÖK ........... ..... ....... ... .......................... /?.:: ................................ 2 

Figur 3- Nettokostnadsutveckling ägarkomrnunerna, kommunal verksamhet. kr/invånare 3 
Figtlr 2. Nettokostnadsutveckling 2003 - 2012, RÖK ................. ............................................. 3 

FigurA. Geografislet verksamhetsområde, RÖK ........... ...... ... ........ ............ ............ .............. .... ... 4 
Figur 5- Resursfördelning per kornmun ................ ...... .............. ....... ............... ........................... . 5 

/B Au«J 1"1 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
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Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

1 Inledning 
Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Östra Kronoberg (RÖK) har gett ordförande i 
uppdrag att beställa en genomlysning av förbundets styrning och uppföljning av 
verksamheten. PwC Kommunal sektor har fått i uppdrag att genomföra genomlysningen. 

Jloll CD~ew.([})mEJY§:rmir'1tfJ11'2ifil. $lt@!hie$71J([J17f'([Jlj~lljcor7i'ildlcf;jro"tåL@@i"{Q~ 
Bedrivs verksamheten ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande och har direktionen 

· en tillräcklig intern kontroll. 

Frågor särskilt att belysa är följande: 

o ÄT uppdraget tydligt formulerat i förbundsordningen? 

t> Är de politiska besluten som direktionen fattar tillräckligt tydliga? 

Q Följs fattade beslut? 

Jlo:;e Meft![J)iJl (J)Clh fj<Zifil.(I]JmjqjJrOJ.JriLi!Le 
Under genomförandet har det skett en fortlöpande dialog med beställaren kring uppdraget. 

1 .2 .1 ·Genomförande av uppdraget 
., Genomgång av relevanta styr dokument och protokoll. 

0 Upprättande av frågor och genomförandet av intervjuer både på förbundet men även i 
respektive medlemskommun. 

t> Analys och rapportskrivning 

" Rapportering till direktion och förbundschef 

., Tidsplan och rapportering 

Uppdragets har genomförts under augusti månad. 

P wC 
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Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

Organisation och verksamhet 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg, nedan kallad RÖK, är ett kommunalförbund vars 
huvudmän är kommunerna Tingsryd, Lessebo och Uppvidinge. 

Förbundet bildades år 2002 och verksamheten startade 2003-01-01. Kommunalförbundets 
syfte är attbedriva räddningstjänstverksamhet inom medlemskommunerna. 

RÖK:s verksamhet omfattar 15 stationer, varav 10 med personal i beredskap (2-5 man), och 
betjänar 2805 km2 med en befolkning på 29 4231 invånare. 

Förbundsdirektionen utgörs av nio ledamöter och nio ersättare samt tre revisorer. 

Ledningsorganisationen för RÖK utgörs av räddningschefen och fem brandmästare. 

' . . 
Administration ·= 

:' 2,0 tJänirter . , · 

------~----------· ·· 

Ledningsorganisation, RÖK 

2 .1.1 Ekonomi 
Ur årsredovisningen för år 2012 framgår att omsättningen har uppgått till35,7 mnkr, vilket 
motsvarar en ökning med 2,6% mot år 2011. Verksamhetens nettokostnader exldusive 
jämförelsestörmi.de poster uppgår till sammanlagt 34,4 mnkr, nettokostnadsökningen uppgår 
till3,2 %. Det ekonomisim resultatet för 2012 uppgår till347 tkr. 

Nuvarande lcostnadsfördelning mellan kommunerna är 37,3 %för Uppvidinge, 37% för 
Tingsryd och 25,7% för Lessebo. 

1 första kvartalet 2013, källa: SCB 

P wC 
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Räddningstjänsten östra Kronoberg 

Kostnadsutvecklingen för förbundet sedan starten, jämfört med andra förbund, har en 
likartad trend men är procentuellt högre för RÖK än de andrajämförda förbunden. Figur 2 

visar översiktligt nettokostnadsutvecklingen för RÖK, Räddningstjänsten Västra Blekinge 
och Höglandets Räddningstjänstförbund. Kostnadsutvecldingen har varit cirka 45 %för 
RÖK, 42 %för räddningstjänsten i västra Blekinge och cirka 32 %för Höglandets 
räddningstjänst för perioden. Genomlysningen har inte identifierat skälen till ökningarnas 
utveckling. 

Nettokostnadsutveckling RT~-förb1md 
2003-2012 

2003 2012 2003 2012 2003 2012 

NettolwstnadsutveclJ.iug . 
20 03 - 201.2, RÖK ...... ,. 

6o1kr 

50tkr 

40\kr 

30ikr 

20\kr 

10tkr 

Nettokostnadsutveckling/inv 2003-

2012. X\:qmmunens årsredovisning 

2003 2012 

34% C!.l ·21% gr 

2003 2012 

;EJ 
·~ 
p., 
Pi p 

2003 2012 

Nettokostnads11t\•eclding 
ägarhOJnnnmerna, komnnmal . 
\'Cl'ksamhet. kr/invånare ·- , . , , .... . 

·.··· .·· 

Under motsvarande period har nettokostnadsutvecklingen i ägarkommunerna per invånare 
haft en ökning. . , . ..,... . · . , '"'''' .. 

..... ~ ·.: . :-• . '• 

I jämförelse med ägai·kommunerna har RÖK haft en högre nettokostnadsökning. Det går inte 
att dra långtgående slutsatser av jämförelen om skälighet för skillnaderna. Jämförelsen kan 
bidra till att förstå de synpunkter från ägarkommunerna om återkommande 
kostnadsdiskussioner såväl i budgetsammanhang som i fördelningssammanhang. Det är 
viktigt att räddningstjänstförbundet kan ge tydliga motiveringar för sina kostnadsökningar 
gentemot ägarkommunerna. . 

, PwC 
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Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

2 .1.2 J\Tuvarande resurser ochfördelning per lcomnwn2 

Av förbundets 15 brandstationer finns 4 st i Uppvidinge kommun, 4 st i Lessebo kommun 
(varav ett värn utan beredskap) och 7 st i Tingsryds kommun (varav 4 är värn utan 
beredskap). 

Av de fyra stationerna i Uppvidinge ,jl : ~-

kommun är Åseda och Lenhavda \ ~ .. , 

störst med var sin beredslcapsstyrka 
. ;;,1 / ( . •, . . 

om 1 styrleeledare och 4 brandmän t · • 
vardera. Norrhult och Alstermo har ' . 

l • ' .. 
var sin styrleeledare och 

. 
2 brandmän var i beredskap. 
11 fo_rdon är utplacerade på ., l 

stationerna varav 4 är ·~ 
'· \ ,· ·~ -_,_ .. ' transportbilar. r 

... .. 
,
1
11 v.~ • .-. ~. ,, . 

i l Kost• 

Lessebo har tre stationer med 
beredskap i Lessebo, Hovmantorp i 

' 
och i Kosta. Slcruv har ingen 
beredslcapsstyrka. I Lessebo finns 1 ,l 

styrleeledare och 4 brandmän i 
: ~. 

~ ...-.. .,:, 

'· 
beredskap, i Hovmantorp är det 1 .. 
styrleeledare och 2 brandmän samt i f - ' 

Kosta 1 sryrkeledare och 1 
.. , 

f • 

brandman. Det finns 10 fordon . , . 
.· 

utplacerade i L<~ssebo kommun ' 

varav 3 är transportfordon. . , . ' •. 

Tingsryd har tre brandstationer Geografisla Yerhsamhetsområde, RÖK 
med heredskap i Tingsryd, 

......... 

Rävemåla·och Ryd och 4 brandvärn i Väckelsång, Linneryd, Km~ga<?ch Urshult. Tings1yd och 
Ryd har varsin styrleeledare och 4 brandmän vardera i beredskap. I Rävemåla är det en 
styrleeledare och en brandman i beredskap. Det finns 13 fordon utplacerade på 
brandstationerna i Tingsryds kommun. 3 av dessa är transportbilar,och ett räddningsfordon 
är reserv.(Tingsryd. . .. 

2 .1.3 _ Resursfordelning per lcommun 
Diagrammet i nedanstående diagram visar resursfordelning per 1000 invånare respektive per 
100 kvkm. Vad gäller fordon har transportfordon exkluderats. För jämförelser per 1000 

invånare är det marginella slåUnader för fordonsresurser medan beredskapspersonal per 
invånare är högst i Uppvidinge. För att även ta hänsyn till geografin anges jämförelser per 
100 kvkm. Där framgår skillnaden i fördelning av fordonsresurser där Lessebo har drygt ett 
räddningsfordon mer än Uppvidinge per· wo lev-km. Även vad gäller beredskapspersonal har 
Lessebo väsentligt större resurser än de andra korp.munerna. 

2 Under tiden för genomlysningen har förändringar skett i fordonsinnehavet. 2 nya 
räddningsfordon har köpts in och tre andra skall säljas. Omfördelningar av fordon görs 
mellan olika stationer. 
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Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
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D Lessebo 

L-------------------------------------~ 

Resursför delning per kommun 

Riskobjekt är normalt inte fördelade likartat mellan kommunerna. Större riskobjekt där liv, 
hälsa och egendomsvärden behöver snabba och kraftfulla insatser är olika i varje kommun 
och kan dessutom variera över tid. Industrianläggningar, stora samlingslokaler, köpcentra, 
kommunikationsleder med farligt gods, rangerbangårdar och flygplatser är exempel som gör 
.att generella fördelningsmetoder inte kan användas rakt av. Dessa kan i varierande grad ha 
egna resurser för skyddsåtgärder, t.ex. industribrandkårer; sprinklersystem eller andra 
speciella skydd som branddammar. I viss utsträclming l~an räddningstjänsten också ställa 
krav på sådana anläggningar att investera i egen utrustning, vilket minskar speciella 

··-resursbehov för räddningstjänsten. 

Denna typ av faktorer som påverkar resursfördelningen mellan kommunerna bedöms av 
räddningstjänsten. Dels är det omfattande och avancerade bedömningar för riskanalyser som 

· ,;;-, kräver detaljerad kunskap om varje objekt och dels är sakretesskäl begränsande för andra än 
. . , l 

; räddningstjänsten för tillgångtill sådana uppgifter. . . 

3 Sttyrande dokument 
3 o1l IF {fjff lbrfJJltacdlS([J)Jrdluv.:P.. 7/ll.f!) 

Förbundsordningen är beshitad ä:\i medlemskommunernas respektive kommunfullmäktige3'. · 
Ur beskrivningen av förbundets ändamål framgår att kommunalförbundet ska hålla en för 
kommunerna gemensam organisation för skydd mot olyckor med syfte att ge självhjälp samt 
att rädda plötsligt hotade värden. Förbundets huvuduppgifter är att arbeta förebyggande och 

3 Tingsryd s kommun KF 2012-04-26 § 52, Lessebo kommun KF 2012-04-23 § 31, Uppvidinge 
kommun KF 2012-04-24 § 28. · 

P wC 
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Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

stödja den enskilde så att denne kan ta sitt ansvar för att eliminera, förhindra: och begränsa 
olyckor samt att rädda plötsligt hotade värden i form av liv, egendom och miljö. I övrigt 
hänvisas till ägardirektiven. 

Förbundsordningen anger formerna för direktion och revision, hur kungörelser ska göras och 
andel i tillgångar och skulder samt kostnadsfördelning. 

Förbundsordningen reglerar också styrning och insyn, budgetprocess, förbundets 
varaktighet, utträde och likvidation samt arvoden, tvist och ändring av förbundsordning. 

• • JIO 11~ <> 3" ~ A@ ([!LJr([JL"/lJPe m.: it1L w 
Ägardirektiv till Räddningstjänsten Östra Kronoberg är beslutade av respektive kommuns 
kommunfullmäktige4. 

Även ägardirektiven beskriver syftet med verksamheten och har samma innehåll som 
förbl,mdsordningen vad gäller detta. Ägardirektiven preciserar lagstiftningar som förbundet 
ansvarar för att fullgöra uppgifter för. 

Ur avsnittet Inriktningar för framtiden, anger ägardirektiven att RÖK ska fortsätta att 
utveckla samverkan med andra kommuner och kommunalförbund i syfte att öka 
effektiviteten. 

Ägardirelctiven anger också verksamhetsmål och ekonomiska mål. Verksamhetsmålen är att 
öka kunskap och förmåga hos allmänheten vilket ska leda till ökad trygghetskänsla samt 
vilken godtagbar insatstid som räddningstjänsten ska ha. För de ekonomiska målen anges 
enbart att förbundet ska följa beslutad budget. 

Rapportering som redovisar resultat utifrån uppsatta mål ska göras till ägarkommunerna var 
fjärde månad och avse samtliga tertial för året. 

3 o3 ]}-] ([J1WJJJtJi7!VJfff Sjp1r@ fJ)lNJlTfirft fij TZ' tifiid. <rllrra RTfll~ §~#i liV$ [c 

2 r[JJJJ. Jl - ~ ([} 114}. 
Enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 3 kap 3 §,ska varje kommun, i detta fall 
kommunalförbundet, ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I programmet 
skall m1ges målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i 
kommunen och som kai1leda till räddningsinsatser. I programmet skall också anges hur 
kommunens förebyggande verlcsamhet är ordnad och hur den planeras. 
Handlingsprogrammet skall antas av direktionen för varje ny mandatperiod och varje 
kommunfullmäktige ska yttra sig. Innan programmet antas skall samråd ha skett med de 
myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken. 

Handlingsprogram111et anger riskbild för de typer av olyckor som kommunalförbundet 
arbetar med. Detomfattar även mål, vision, beskrivning av organisation, koi1ti·oli och 
uppföljning samt kompetenskrav m.m. 

4 Tingsryds kommun KF2012-04-26 §51, Lessebo kommun KF 2012-04-23 § 32, Uppvidinge 
kommun KF 2012~04-24 § 29. . ·?:. 

P wC 
/.~7 
{// 53 

·~ .' i ·}.: • : 



Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

Handlingsplanen är fastställd av Förbundsdirektionen 2012-10-11 med diarienummer 
2011/33 015. Enligt handlingsplanen skall medlemskommunerna ha givits tillfälle att yttra 
sig över den. 

fl- ..• 

~ ... . . -~ . . .. 
. • ! . . ', r_',~ j 
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Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

4 Intervjuer 
Intervjuer har genomförts med representanter från medlemskommunerna i form av 
respektive ordföranden för kommunstyrelserna, representanter för RÖK genom 
räddningschef och brandmästarna. Vissa kompletterande begränsade intervjuer har också 
gjorts med andra kommunala funktioner som berörs av samarbetet med RÖK. 

Syftet med intervjuerna är att få en samlad bild av hur styrning och uppföljning av 
räddningstjänstförbundets verksamhet fungerar och/ eller upplevs från de intervjuade. 

4}.oll J!: Hlt~TFTLYjlW.po<ÖJ.@<D>Tr'Ii1i.caL 
Under intervjuerna har vi utgått från nedanstående frågeställningar, men även andra 
intervjufrågor har ställts och samtal har förts med sådant som aktualiserats vid varje tillfälle. 

§ 11 Förbundsordning, Styrning och insyn 

När ges medlemmarna tillfälle att yttra sig, är detta tydligt och klart? 

§ 12 Förbundsordning, Budgetprocessen 

Har förbundet en fungerande budgetprocess? 

Ägardirektiv 

Omfattning och avgränsningar 

Lever förbundet upp tilllagkraven söm finns inom området? 

Lag om skydd mot olyckor 

Lag om brandfarliga och explosiva varor 

Lag om kom~nuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära,lländelser 
och höjd beredskåp 

Plan och bygglag 

Rapportering 

Sker rapportering enligt ägardirektiven och på vems initiativ 

Handlingsprogram för räddningstjänsten 

Vilken status har handlingsprogrammet? 

Har Länsstyrelsen gjort någon tillsyn på senare år, vad säger den? 

Har förbundet en organisation som står i proportion till riskanalysen? 

.. . ·. 
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Hur styrande är prestationsmålen? 

Behovet av kompletterande dokument till handlingsprogrammet finns det? 

Övrigt 

Hur fungerar samarbetet med direktionen 

Hur fungerar samarbetet med respektive kommun 

4f..,:JJ W «JJ.rn.'f :fPifPY!E11.frc1JLinTilff~([YTflf[lirlf1lRft 7li1If iw~·<Z1!0Vj711I.et1!"T!1Wl 

4.2.1 § 11 Förbundsolf'dning. Styrning och insyn 
Ur ägardirektiven framgår inga krav på när medlemskommunerna ska godkänna beslut i 
RÖK, informeras eller ges tillfålle att yttra sig. Det framgår istället ur förbundsordningens 
11 §.Innan förbundsdirektionen fattar beslut om budget skall medlemskommunerna, 
godkänna handlingsprogram, större investering eller ingående av principiellt viktigt avtal. 
Övriga ärenden ay principiell natur är inte angivna i förbundsordningen. 
Förbundsordföranden anser att medlemskommunerna får yttra sig i vilttiga frågor. 

Medlemskommunerna har givits tillfålle att yttra sig om handlingsplanen, vilket är det 
formella kravet enligt (Lag 2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Vid ytterligare ett tillfälle 
när det gäller RÖK: s avtal med Landstinget Kronoberg om deltagande i IVP A (i väntan på 
ambulans) har medlemskommunerna yttrat sig innan avtal tecknades. 

Direktionen har ett stort mandat för att fatta beslut utan att det finns något krav på att 
medlemskommunerna ska godkänna beslutet eller ens få yttra sig. Direlctionen kan själva 
t. ex. besluta om att lägga ner en brandstation. 

Bedömning och fö1·slag: Ägardirektiven bör förtydligas vad som gäller principiella 
ärenden, t.ex. beloppsgränser för investeringar, avyttrande av egendorri, villkor för att ingå 
externa aytal. · 

4.2.2 § 12 Förbwzdsmrdning. Budgetprocessen 
Räddnipgschefen anser att budgetprocessen har brister. Diskussio:n.'!J.ehövs med de tre 
medlemskommunernas ekonomichefer. I Tingsryds kommun genomförs budgetdagar och 
räddningschefen kallas till dessa. Motsvarande kallelser görs inte i övriga 
medlemskommuner. 

Förbundsordföranden, liksom Lessebos KSO som ingår i direktionen, anser att 
budgetprocessen inte är synkroniserad i de tre medlemskommunerna och att ägarna måste 
komma överens innan man sätter sig i de olika budgetberedningarna. Förbundsordföranden 
framför att det är olyckligt när kommunerna har olika uppräkningsfalctorer. Lessebos KSO 
anser att ägarna måste samordna och ge samstämmiga direktiv till ägarkqmmunernas 
kommun- och ekonomichefer för dialogen med räddningschefen. Förbundsordföranden 
anser att om nuvarande kostnadsfördelning ska ändras så kan detta ske under ett antal år. 
Uppvidinge kommun upplever att de betalar för mycket idag och vill se en nedtrappning 
under en period på 10 år. 

P wC 
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Räddningschefen anser att det finns brister om insikten att handlingsprogrammet, som 
godkänts av medlemskomni.unerna, får ekonomiska konsekvenser. 

Räddningschefen och brandmästarna anser att de försöker ta fram förslag på sådana åtgärder 
som innebär minst negativa effekter för verksamheten när de får besparingskrav. 
Kommunchefen i Tingsryd anser däremot att de förslag som lämnas är omöjliga att hantera 
och att verksamhetsledningen inom RÖK i allt för stor utsträckning inväntar direktiv och 
beslut från direktionen istället för att själva ta initiativ till åtgärder. 

Bedömning och förslag: Representant för direktionenjämte räddningschefen bör kallas 
till varje medlemskommuns budgetberedning, eller motsvarande, där de får tillfälle att 
presentera sina verksamhetsplaner jämte budgetäskanden. Dessutom behöver dialogen med 
medlemskommunernas ekonomichefer förbättras. 

Räddningschef och brandmästarna är drivande för att formulera handlingsplan för 
verksamheten. På motsvarande sätt bör de vara aktiva i att analysera hur verksamheten kan 
effektiviseras och ha alternativa förslag om resurstilldelningen minskas. 

4.2.3 Ägardirektiv och återrapportering 
Ägardirektiven ställer primärt krav på att RÖK ska arbeta med förebyggande åtgärder: för att 
öka kunskapen och förmågan hos allmänheten om olycksförebyggande och olyckshanterande 
åtgärder om olyckor för att ölca trygghetskänslan för de som bor och vistas i 
medlemskommunerna. Direktiven pel<ar på att trygghetsmätningar sorri genomförs av MSB 
är ett av sätten att mäta måluppfyllelse. 

Det andra verksamhetsmålet i ägardirektiven är att responstiden som längst ska vara enligt 
en redovisad kurva. Den anger att t. ex. So % av alla utryckningar ska ha en ankomsttid inom 
19 minuter och att ingen ska överstiga 30 minuter. 

Räddningschefen uppger att trygghetsmätningar är gjorda, men att de inte har bearbetats av 
· kostnadsskäl. I övrigt anser räddningschefen att det är svårt att redovisa måluppfyllelser och 

.··· att de bör bli bättre på det. Av det skälet har han uppdragit åt varje brandmästare att ta fram 
mätbara indikatorer inom var och ens ansvarsområde, som i sin tur kan återkopplas till 
angivna mål. 

. l' . ••.. ') >· 

··i: Brandmästarna anser att det är svårt att nå fram med infdi:-åiation till allmänheten och att de 
bör bli bättre på det, medan de anser att de är mycket duktiga på operativ verksamhet. 

Såväl förbundsordförande som räddningschefen anser att RÖK uppfyller ägardirektivens 
krav vad gäller dessa lagstiftningar, men räddningschefen tillägger att de även ansvarar enligt 
arbetsmiljölagstiftningen där han känner en viss oro för hur de uppfyller dessa krav. 
Lessebos företrädare förutsätter att ägardirektivens krav för att uppfylla lagstiftningarna 
uppfylls. När det gäller kravpår apportering av uppföljning anger förbundsordföranden _och 
Lessebos företrädare att större l1ändelse alltid rapporteras till direktionen. Räddningschefen 
anser att att de bör bli bättre på rapportering och Lessebos företrädare anser att de själva bör 
bli bättre på att återrapporterat i sina respektive kommunstyrelser. 
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Delårs-och årsredovisning är ett ärende på fullmäktige i samtliga medlemskommuner. Ingen 
representant från RÖK föredrar eller närvarar vid dessa tillfällen. Ett undantag gjordes under 
våren 2013, då en redovisning gjordes för kommunfullmäktige i Lessebo kommun. 

Bedömning och förslag: Ägardirektiven bör ses över för att ställa tydligare krav på mål 
och uppföljning. Verksamheten bör prioritera arbetet med att öka insatserna för 
förebyggande åtgärder mot allmänheten och att återrapportera redovisningar om hur arbetet 
utvecklas. Räddningschefen anser att de uppfyller leraven på responstid. Redovisning om 
utfall och statistik om responstider bör tas fram och löpande redovisas för direktionen och 
vid samlad återrapportering om verlcsamheten till medlemskommunerna. 

Ägardirektiven ger RÖK i uppdrag att svara för fyra lagstiftningar 

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 
Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 
Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser och höjd beredskap (LEH), biträdande roll. 
Plan- och bygglag (2010:900) (PBL), biträda tillstånds- och tillsynsmyndigheter vad 
gäller RÖK:s verksamhetsområde 

Återrapportering om hur verksamheten följt lagstiftningarna bör göras till direktionen 
löpande och samlat till medlemskommunerna. Vid intervju med brandmästarna 
framkommer att samarbetet lcring handläggningen av ärenden om plan- och bygglagen 
fungerar väl i Tingsryds kommun. Motsvarande samarbete kan förbättras med handläggare i 
Lessebo och Uppvidinge. Denna fråga bör lyftas till direktionen som i sin tur bör föra 
diskussionen med respektive medlemskommun. 

4.2.4 I-Iandlingsprogramfår räddningstjänsten 
Handlingsprogrammet är fastställt av direktionen 2012-10-11 (§ 26) och varje 
medlemskommun har fått yttra sig om det. På frågan till räddningschefen om det är ett· · 
levande dokument svarar han att det bl. a. är fri:nntaget för att det är ett laglcrav, dels att det 
används för att planera övningsverksamheten. I samband med årsredovisningen görs 
uppföljning av handlingsplanen. 

Förbundsordföranden anser att handlingsprogrammet framförallt är ett dokument för 
räddningschefen men att det behöver konlm!tfseras ytterligare. Han anser att direktionen 
kunde ha varit mer engagerad i framtagandet. Lessebos KSO anser att handlingsprogrammet 
borde var mer styrande, medan räddningschefen menar att det är styrande i mycket hög 
utsträckning. 

Länsstyrelsen gjorde sitt senaste tillsynsbesök 2010-11-23. Med hänsyn till att det är närmare 
tre år sedan och att handlingsprogram har tillkommit görs ingen närmare analys av 
minnesanteclcnin~arna från det tillsyns besöket. 

Räddningschefen anser att organisationen står i proportion till att genomföra det som står i 
handlingsprogrammet. I förhållande till handlingsplanens riskanalys ser räddningschefen ett 
problem i att medlemskommunernas strävan efter att behålla och utveckla riskobjekt i varje 
kommundel (förskolor, skolor, äldreboende etc) inte har en tydlig koppling till 
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diskussionerna om om räddningstjänstens resurser på samma orter. Han ger exempel på 
Konga och Skruv där det inte finns några stationer med beredskap. 

Räddningschefen anser att samarbetet med direktionen fungerar bra då de arbetar med rätt 
frågor, men han anser att diskussioner om kostnadsfördelningar mellan 
medlemskommunerna och effekterna av detta tar för mycket fokus från direktionen. 
Lessebos KSO bekräftar att samarbetet med räddningschefen fungerar bra, men att 
respektive brandmästare endast kallas för att föredra ärenden för de områden som de 
ansvarar för. 

Bedömning och förslag: Räddningschefen bör lyfta frågan om samarbetet med 
direktionen för att initiera förbättringar inom de områden där det upplevs fungera dåligt eller 
där brister konstateras. 

.. · . . 
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5 Sammanfattning 
5 oll )fnr Wl]l]][NdJTP@Jjl~ [t ftpj}olllll.f9Jft f<Wrrmi1110err(fll(J: i 

JfJinr foro.11 T!T1 <db~@ Irdi1111. iw{fff ew? 
Förbundsordningen anger förbundets ändamål. Under rubriken ändamål, anges kortfattat att 
kommunalförbundet ska ha en organisation för skydd mot olyckor med syfte att ge hjälp till 
självhjälp och att rädda plötsligt hotade värden. Det anges att förbundets huvudsyfte är att 
arbeta förebyggande och att stödja den enskildes ansvar att eliminera, förhindra och 
begränsa olyckor. Förbundsordningen hänvisar närmare till sina uppgifter i ägardirektiven 

Ägardirektiven preciserar uppgifterna enligt de lagstiftningar som är aktuella för 
verksamheten (se avsnitt 4 .1). 

Förbundet har beslutat om en handlingsplan som varje ägarkommuns kommunfullmäktige 
har yttrat sig över. 

Vår bedömning är att förbundsordningen och ägardirektiven beskriver förbundets uppdrag 
men att det bör förtydligas i ägardirektiven vad gäller principiella ärenden, t. ex. 
beloppsgränser för investeringar, avyttrande av egendom och villkor för att ingå externa 
avtal. 

5,2 Ä r oJe lfJI[})~itisU~COl TrYe§UMite7ra. $Om i!Li7f'elkfli.@11PJ~nfatftonr 
-ui~~~r«icBdigrt ty}(iJ~iga? 

Ur intervjuerna framgår att frågor som handlar om ägarfrågor diskuteras i direktionen. Det 
framgår också att återrapportering till respektive ägarkommun inte sker fortlöpande. Det 
anges bero på att representanter från två av kommunerna också är 
kommunstyrelseordförande och att det därmed finns kunskap och mandat hos dem. 

Räddningstjänsten upplever trots det att dialogenmed kommunens tjänsteorganisation om 
budgetkrav m.m. inte är samordnade. 

Vår bedömning är att ägardirektiven bör ställa tydligare krav på mål och uppföljning. 
Direktionens beshJt bor-återrapporteras till medlemskommunerna, liksom uppföljning av 
dess genomförande. -· -

5o3 JFöUj~f([Tlitit(;JJJDl® lbesblfdt?' 
I såväl förbundsordningen som ägardirektiven anges att förbtmdets huvudsyfte är att arbeta 
förebyggande och att stödja den enskildes ansvar att eliminera, förhindra och arbeta 
förebyggande. 

- - Genomlysningen visar att detta arbete inte prioriteras: Intervjuer med personal bekräftar att 
de ser den operativa verksamheten som prioriterad och att de anser att det är svårt att få 
intresse från allmänheten för information om förebyggande skydd. Möten och tematräffar 
har genomförts där räddningstjänsten deltar, men "besökarna är mer intresserade av 
brandbilarna i:in skyddsfrågorna". Brandmästarna bedömer själva att de måste hitta sätt att 
bli bättre på att nå ut med denna verksamhet. 

PwC~ er. IV 60 



l. 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

Vår bedömning är att det finns ett tydligt formulerat huvudsakligt ändamål i såväl 
förbundsordning som i ägardirektiven och att det inte följs. Verksamheten bör prioritera 
arbetet med att öka insatserna för förebyggande åtgärder mot allmänheten och att 
återrapportera redovisningar om hur arbetet utvecklas. 

f§ o4J. Ö<lJTr-Rg) fl §'[}T!1!U. j/7J"<D1T!f!V. p~([})Tfi!VJJTfil. R fl «JUdJ f1l eifil.l[}) TrlfV.. !PJ) STril.-ff:tJP..@ eTfil 

Diskussioner om kostnadsfördelningen mellan ägarkommunerna har pågått under ganska 
lång tid och påverkat verksamheten inom RÖK. Förbundsordförande (tillika 
kommunstyrelsens ordförande i Uppvidinge) anser att den ekonomiska frågan är en stötesten 
som måste lösas, men att _,ett gemensamt räddningstjänstförbund är den bästa lösningen för 
Uppvidinge kommun. Intenjuade inom RÖK anser att frågor som rör förhållandet mellan 
eller inom medlemskommunerna bör föras mellan dem och inte inom direktionen eller 
verksamheten i RÖK. Förbundet bör bara förhålla sig till det medlemskommunerna (ägarna) 
beslutat som direktiv och anvisningar och bedriva sin verksamhet efter det. 

Samverkan mellan RÖK och medlemskommunerna fungerar olika väl. Tingsryd är den enda 
kommunen där räddningschefen ingår i kommunledningens chefsorganisation och . 
samverkar med de chefsmöten och planeringar som finns där. Även vad gäller samverkan 
mellan plan- och byggfrågor och i frågor som rör förhållandet mellan RÖK som hyresgäst och 
kommunen som fastighetsägare anser de intervjuade att det fungerar väl i Tingsryd, men 
sämre eller dåligt i de andra kommunerna. Detta gäller även andra kommunala 
verksamheter. Exempel ges på hur Tingsryd t.ex. har en tjänst inom äldreomsorgen som 
besöker alla kommunens 75-åringar där det diskuteras omsorgsbehov och kommunala 
stödåtgärder. I samband med dessa besök gör handläggaren även kontroll av brandvarnare 
och diskuterar brandskydd med de boende. Räddningschefen uppger att ett liknande projekt 
diskuteras i Lessebo. 

Förbundsordföranden anser att verksamheten har förbättrats kvalitetsmässigt, men också att 
tjän~t'~n'I-~~~en inte i alla avseenden utnyttjar den telmiska utve~l~lirige.n. Som exempel anger 
han att mindre enheter bör kunna rycka ut direkt och att räddningsledaren alltid ska ha ett 
fordon och-åka direkt utan att åka via stationen. Han anser också..att direktionen arbetar med 
rätt frågor och att det blivit bättre under hans ledning. De fem tillfällen per år som 
direktionen träffas anser han är tillräckligt. I övrigt har han veckovisa kontakter med 
· räddningschefen. · · . n--

Direktionen bör bli bättre på att ha fokus på mål för verksamheten och att följa upp dem. 
Direktionen har beslutat om en handlingsplan som medlemskommunerna har yttrat sig över. 
Det är dock verksamheten som själva arbetat fram handlingsplanen och föreslagit de mål och 
åtgärder som står i den. Något tydligt system för kontinuerlig uppföljning av hur målen . 
uppnås har inte framkommit. 

Ur intervjuerna med företrädare för RÖK och kommunstyrelsens ordförande i Tings1yd 
framför båda att det är mycket viktigt att direktionens medlemmar klart skiljer på sin roll i 
direktionen och med andra politiska uppdrag i hemkommunen. Förhållandetliknar det 
förhållande som råder i kommunala bolag, men är inte lika tydligt reglerat i lagstiftning. 
Kommunstyrelsens ordförande i Tingsryd tycker att kommunens företrädare i RÖK bör vara 
någon annan än kommunstyrelsens företrädare för att få en tydligare roll mellan kommunen 
som ägare och företrädare i RÖK. Kommunstyrelsens ordförande i Uppvidinge och Lessebo 
menar tvärtom att det fungerar bra mellan Uppvidinge och Lessebos representanter då de 
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har ett tydligare mandat och inte på samma sätt som Tingsryds måste förankra beslut och 
utfästelser. 

Ur intervjuerna framkommer också att det bör finnas något eller några tillfållen per år där 
direktionen, räddningschef och brandmästare träffas för att under mer genomarbetade 
former diskutera verksamhet, handlingsplaner, justeringar eller ändringar av inriktningar 
eller mål och hur verksamheten kan förbättras och utvecklas samt att reda ut frågor där man 
har olika uppfattningar. Förbundsordföranden konstaterar också att en delegationsordning 
behöver upprättas. 

\r~! •J ~~ - '. 
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