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Nämndsplan för räddningsnämnden 2016-2018
Inledning
Ur reglemente för räddningsnämnden, fastställt i kommunfullmäktige den 24 mars
2014, § 23.
Räddningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter inom
räddningstjänsten och de övriga uppgifter, som enligt lag ska fullgöras av den nämnd
som svarar för räddningstjänsten.
Räddningsnämnden svarar för att tillsynsverksamheten fungerar.
Räddningsnämnden svarar för det samlade säkerhets- och trygghetsfrämjande arbetet
i Malung-Sälens kommun.
Räddningschefen är tillika kommunens säkerhetschef.
Räddningsnämndens ordförande ingår i kommunens krisledningsnämnd.
Förvaltningens uppdrag
För att skydda människors liv, hälsa, egendom och även miljö, ska räddningstjänsten
se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder, utan
att andras ansvar inskränks. Räddningstjänsten ska också förhindra och begränsa
skador på människor, egendom och miljö. Räddningstjänsten ska planeras och
organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och
genomföras på ett effektivt sätt. Räddningsinsatser ska endast utföras om det är
motiverat med hänsyn till behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt,
kostnaderna för insatsen och andra omständigheter.
I kommunens handlingsprogram, för det skadebyggande arbetet och
räddningstjänstens verksamhet, står det hur uppgifterna ska utföras.
Planeringsförutsättningar
Kommunen ansvarar för att kunna göra insatser genom att rädda människor,
begränsa egendomsskador och värna om miljön, allt inom godtagbar tid till alla som
bor och vistas i kommunen.
Räddningstjänsten i norra kommundelen är nyorganiserad för att kunna göra insatser
snabbare, utifrån målsättningen att kunna rädda liv, begränsa egendomsskador och
miljöpåverkan.
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Ekonomiska förutsättningar
Budgetramen som tilldelats för 2016 bör vid ett ”normalår” inte överskrida tilldelad
budget.
Kommunfullmäktiges ramfördelning för perioden 2016-2019.

Räddningsnämnd

År 2016
-13950

År 2017
-13950

År 2018
-13950

År 2019
-13950
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Inriktningsmål

Nämndens mål
Hållbar tillväxt

Mått

Måltal 2016-2018

Vi erbjuder bra service och
välfärdstjänster för att skapa goda
livsvillkor

Insatser i samband med bränder och
olyckor utförs med god kvalitet

Larmbehandlingstid, i mediantid i
minuter
Insatstid, mediantid i minuter

Bibehållen nivå
Bibehållen nivå

Förebyggande insatser genomförs för att
minska risk för olyckor

Antal brandskyddskontroller
Antal tillsyner

Enligt årlig plan
Enligt årlig plan

Verksamheten tar miljöhänsyn vid insatser

Redovisning av miljöanpassade
släckmetoder

Släckmetoder utförs
enligt
rekommendation från
MSB.

Nöjd-Medborgar-Index
(räddningstjänst)

Informationsmått

Alla medarbetare har kompetens för att
utföra sina arbetsuppgifter

Medarbetarindex

Ökande

Alla medarbetare har en säker och trygg
arbetsplats

Sjukskrivningstal

0

Antal som utbildats att förebygga
eller hantera bränder eller andra
olyckor

Minst bibehållen nivå

Vi tar tydligt och medvetet ansvar för
en mer långsiktigt hållbar utveckling –
utifrån miljö- och klimathänsyn

Kvalitet
Vi har en tillgänglig service och ett
gott bemötande.

Invånarna känner sig trygga med
räddningstjänstens insatser

Kompetens
Vi har engagerade medarbetare som
utvecklar verksamheten

Demokrati
Vi har informerade och delaktiga
brukare och medborgare

Kunskap och förmåga hos allmänheten
om brandförebyggande och
olyckshanterande åtgärder ökar

Verksamheterna uppfyller sina
uppdrag utifrån de mål och
budgetramar som kommunfullmäktige
har beslutat och i syfte att bidra till ett
samlat ekonomiskt överskott.

Verksamheten håller budget

Utfall i förhållande till budget, SEK

+0

Verksamheten är kostnadseffektiv i
förhållande till jämförbara kommuner

Kostnad (SEK) för räddningstjänst
per invånare

Bibehållen nivå

Finansiellt mål
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Strategier
Nämnden arbetar utifrån de strategier som kommunfullmäktige beslutat om och prioriterar
särskilt att ha fokus på resultat och medborgarperspektiv.
Prioriterade åtgärder
Nämnden bidrar utifrån sitt ansvarsområde till att de prioriterade åtgärderna genomförs.
Tidplan
I samband med nämndens sammanträden följs det finansiella målet upp i enlighet med den
rutin som gäller i kommunen.
Övriga mål i planen följs upp vid två tillfällen under året: i samband med delårsbokslut och
årsredovisning.

Bilaga.
Kommunfullmäktiges verksamhetsplan 2016-2019
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