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1 Ansvarsområde 
Räddningsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter inom lagen om skydd mot 
olyckor (LSO). I lagen definieras räddningstjänst som ”de räddningsinsatser som staten eller 
kommunerna skall ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och 
begränsa skador på människor, egendom eller miljö”. 
Räddningsnämndens ansvarsområde innefattar att: 

• ge tillstånd och utöva tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE), 
lagen om skydd mot olyckor (LSO) 

• inom kommunens verksamheter informera och utbilda i brandskydd och HLR, 
• ansvara för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll, 
• ansvara för samordning av kommunens krisberedskap samt planering för höjd beredskap 

och civilt försvar, 
• vara sakkunnig i brandskyddsfrågor i byggprocessen enligt plan- och bygglagen (PBL), 
• besluta om eldningsförbud, 
• ansvara för att uppdatera handlingsprogrammet enligt LSO och genomföra en risk-och 

sårbarhetsanalys varje mandatperiod, 
• ansvara för kommunens krisledningsorganisationer genom planering, styrning 

utbildning/övning enligt lagen om extraordinära händelser (LEH), 
• ansvara för kommunens Posom och Styrel, 
• ansvara för kommunens säkerhetsarbete (förutom IT). 
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2 Planeringsförutsättningar 
2.1 Omvärlden 
Gått med i RRB, på ledningsnivå stärker detta räddningstjänsten i vår kommun, vilket innebär att 
vi på olycksplats kommer att få bättre hjälp och stöd och vid större långvariga händelser får vi en 
bättre ledningsorganisation, som kommer att larmas ut per automatik. Detta är något vi tidigare 
saknat. 
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2.2 Malung-Sälens kommun 

2.2.1 Organisatoriska förutsättningar och kompetensförsörjning 

 
Samarbetsavtal finns mellan Hedmark Politidistrikt och räddningstjänsterna i Malung-Sälen, 
Torsby och Norra Dalarnas Räddningstjänstförbund. 

2.2.2 Befolknings- & bebyggelseutveckling 

Beredskap för planerade bostäder och företagsetableringar enligt verksamhetsmål. Ökad 
beredskap i och med kommunens ansvar för flygplats Sälen. 

2.2.3 Lokalförsörjning 

Eventuell avyttring av räddningsstationen i Transtrand. 
MSB anser att det är för långa avstånd från räddningsstationen i Lindvallen till bland annat 
flygplatsen och Stöten, därför måste en översyn påbörjas för ny räddningsstation på västra sidan 
av fjället. 

2.2.4 Digital utveckling 

Det system som heter Daidalos används inom all Räddningstjänst i landet vilket innebär att vi 
hela tiden blir uppdaterade i frågor som rör Räddningstjänst. 

2.2.5 Andra händelser och beslut som påverkar 

Om räddningsstationen i Transtrand avyttras, måste ny port byggas på räddningsstationen i 
Lindvallen. 
Ny räddningsstation på västra sidan fjället innebär rekrytering av personal, 
övernattningsmöjligheter, fler räddningsfordon m.m. 
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3 Ekonomi 
3.1 Driftram 

Drift (tkr) År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 

Total driftram 
nämnden 

-17 135 -17 564 -17 956 -18 355 

3.2 Utmaningar/åtgärder utifrån budget i balans 
Utmaningar utifrån ökat byggande och besökare inom Sälenområdet. 

3.3 Investeringsram 
    (tkr)  

Objekt Investering 2022 2023 2024 

Utryckningsbil 8060 Fordon 300   

FIB-Bil 8360 Fordon   500 

Tankbil 8040 Fordon  3 000  
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4 Nämndmål, indikatorer och aktiviteter 
4.1 Malung-Sälen är en hållbar tillväxtkommun 
Beskrivning 
Vi är en internationell destination med kända evenemang, och ett rikt kultur- och fritidsliv. Vi 
erbjuder bra kommunal service, ett varierat och attraktivt boende samt goda livsmiljöer. 
 
Strategier 
- Stabil ekonomi. 
- Jämförelser med andra jämförbara kommuner. 
- Ökat antal internationella besökare. 
- Utveckla gränsöverskridande samarbete. 
- God planberedskap. 
 

Verksamhetsmål Indikator Mål Aktivitet 

Kommunfullmäktiges 
fastställda finansiella mål 
Beslutat av: 
KF 

Nämndens nettokostnad har 
ett utfall inom tilldelad ram, tkr 
Beslutat av: 
KF 

17 135  
 

 

Årlig ökning av 
internationella besökare 
Beslutat av: 
KF 

Delta i flygplatsövning 
Beslutat av: 
Nämnd 

1  
 

Planera och kontrollera att 
larmplaner är aktuella inför 
Länsstyrelsens kallelse för 
övning 
 

Mark- och planberedskap 
för minst 50 000 m² 
företagsetableringar och 
för 100 bostäder 
Beslutat av: 
KF 

Brandskyddstillsyn 
Beslutat av: 
Nämnd 

80  
 

Skapa plan för tillsyn 
 

Årlig gränsöverskridande 
utbyte kring bl. a. 
demokratifrågor, UF och 
kultur/fritid 
Beslutat av: 
KF 

Delta i gränsräddningsrådet 
Beslutat av: 
Nämnd 

2  
 

Planera för eventuell övning i 
kommunen utifrån 
Länsstyrelsens uppdrag 
 

4.2 Utveckling och långsiktig konkurrenskraft 
Beskrivning 
Vi värnar det traditionella, och välkomnar utveckling. Vi har ett livskraftigt näringsliv som 
bidrar till bygdens utveckling och långsiktiga konkurrenskraft. 
 
Strategier 
- Samarbete mellan näringsliv och kommunförvaltning inom kompetensförsörjning. 
- Ett utvecklat samspel skola – arbetsmarknad. 
- Ett utbildningssystem som av arbetsmarknaden uppfattas stödja kompetensförsörjningen och 
som ger den enskilda möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden eller läsa vidare. 
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Verksamhetsmål Indikator Mål Aktivitet 

Tillgång till arbetskraft med 
relevant kompetens 
Beslutat av: 
KF 

Sjukfrånvaro minskande mot 
föregående år 
Beslutat av: 
KS 

Minskande  
 

Systematiskt 
arbetsmiljöarbete (SAM) 
 

Upprätthålla bemanning utifrån 
antagen räddningsplan 
Beslutat av: 
Nämnd 

  
 

Öppet hus räddningstjänsten 
Malung och Sälen en gång 
per år 
 

Visa upp fordon och göra 
reklam inför allmänheten 
under gatufestivalen 
 

4.3 Boende, besökare och företagare förverkligar sina livsdrömmar 
Beskrivning 
Hos oss kan boende, besökare och företagare förverkliga sina livsdrömmar. 
Vi uppmuntrar till dialog och ett gott samspel. Av vår omvärld uppfattas vi som 
handlingskraftiga och effektiva. 
 
Strategier 
- Vi för en aktiv dialog med medborgare, ungdomar och näringsliv. 
- Främjande myndighetsutövning. 
- Utred förutsättningarna för heltidsarbete för säsongsarbetare. 
 

Verksamhetsmål Indikator Mål Aktivitet 

Forum för strukturerade 
dialoger med medborgare, 
ungdomar och näringsliv 
Beslutat av: 
KF 

Utbildning av 
räddningstjänstens 
organisation och 
brandsläckningsteknik för åk 9 
Beslutat av: 
Nämnd 

1  
 

Planera inför övning 
 

Förbättrad service, 
tillgänglighet och 
bemötande 
Beslutat av: 
KF 

All personal inom förvaltningen 
skall medvetandegöras om 
barnkonventionen 
Beslutat av: 
KS 

  
 

Ingå i arbetsgrupp för 
revidering av gällande 
handlingsplan "Barn- och 
ungdomsplan för Malung-
Sälens kommun" 
 

Verksamheterna ska utbildas 
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