Verksamhetsredovisning i
årsredovisningen 2009
Denna mall ska användas för att fylla i verksamhetsavsnittet i årsredovisningen.
Verksamhetsredovisningen utgår från de nio målområdena. Ni ska fylla i viktiga
händelser, framtid och nyckeltal eller andra utvärderingar inom de målområden där ni
arbetat under året som gått. Beskriv händelser av väsentlig karaktär. Detta innebär att ni
endast fyller i de områden som berör er och lämnar övriga blanka.
Begränsningen en sida per målområde ligger fast. Däremot kan ni flytta rubrikerna som ni
vill inom denna sida.

RÄDDNINGSNÄMNDEN

Mall verksamhetsredovisning 2009 – för årsredovisningen

Målområde Barn och utbildning
Viktiga händelser
Räddningsnämnden har säkerställt att brandskyddsutbildning i grundskolan kan fortsätta med
både brandman och pedagog, genom att nämnden själva bekostar pedagogtjänsten i framtiden.
Under 2009 ersattes den tidigare pedagogen från Buf vilket har gett skolbrandskyddet en nyttig
vitamininjektion och skapat grund för vidareutveckling.
Utrymningsövningen för åttondeklassarna lades 2009 i ”Ungdomens hus 035” och gjordes i
samverkan med kulturförvaltningens personal.

Framtidsbeskrivning
Verksamheten bedöms som viktig även i framtiden dels genom att den förmedlar en
grundtrygghet genom att stärka den enskildes förmåga vid och förståelse för brand och
olycksituationer. Dels genom att besöken skapar en god kontakt mellan räddningstjänstens
personal och skolungdom där brandmannen avses representera en positiv förebild för eleverna.

Nyckeltal
Nyckeltal för uppföljning är antalet utbildade elever. Fördelade på årskurser är resultatet:
Åk F 971 elever, åk 2 1 044 elever, åk 5 879 elever samt åk 8 1 072 elever. Detta ger totalt
3966 elever för verksamhetsåret 2009.
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Målområde Bygga och bo
Viktiga händelser
Inlösen av villafastighet på industriområde i Simlångsdalen har skett i syfte att lättare kunna
erbjuda mark för verksamhet som vill etablera sig i Simlångsdalen.
Planläggning för nya bostäder är på gång i Harplinge tätort

Framtidsbeskrivning
Syftet är att underlätta för verksamheter att etablera sig. Detta är en förutsättning för att skapa
arbetstillfälle.
Bostäder och arbetstillfällen på orten är i sin tur är en förutsättning för att kunna rekrytera
deltidsbrandmän till den lokala räddningsstyrkan i berörda tätorter.
Målet är långsiktigt. Arbetet måste pågå med uthållighet för att ge resultat.

Nyckeltal
Nyckeltalet är Tillgänglig planlagd mark för verksamheter och bostäder i de aktuella
orterna. Det finns inga siffror på nyckeltalet. Dock kan konstateras att en ökning, om än
marginell, har skett eller är på gång.

Målområde Demokrati och dialog
Viktiga händelser
Politiker bl a har deltagit i samband med uppvisningar i bostadsområden, deltagit vid
utrymningsövningar i samband med brandskyddsutbildning för grundskolans skolans åk 8,
aktivt följt ny verksamhet ”räddningstjänst på väster” genom att åka med enheten i dess dagliga
verksamhet samt besökt skadeplatser i samband med insats eller efter insats.
Under året har strukturen för kommunens hemsida beslutats. Under senhösten har redaktörer
utbildats.
Räddningsnämnden har under året beslutat om tre serviceåtaganden.
Nationell annonsering har genomförts där det framgått att förvaltningen eftersträvar mångfald.
Samtliga kvalificerade kvinnliga sökanden (6 personer) i senaste rekryteringsomgången har
kallats till intervju och anställningstester. Endast en man med invandrarbakgrund kvalificerade
sig för att bli kallad till anställningstesterna.
Reklambroschyrer riktade till framtida deltidsbrandmän har delats ut i kommunens yttre tätorter i
syfte att locka fler sökande till deltidsbrandmannayrket.
Brandingenjör samt kvinnlig brandman har informerat vid arbetsmarknadsdagar för
skolungdomar i syfte att informera om Räddningstjänsten som arbetsplats.
Framtidsbeskrivning
Rutiner för att politikerna ska bli inbjudna till de arrangemang där räddningstjänsten medverkar
samt rutiner för hur detta skall redovisas skall tas fram.
Räddningstjänsten kommer att utveckla text och komplettera med bilder efter hand.
Avsikten är att lägga ut blanketter och anvisningar för självbetjäning i högre grad.
Ytterligare serviceåtaganden kommer att jobbas fram under de närmsta åren.
Fortsatt marknadsföring av brandmannayrket för att nå vår målgrupp kommer att ske.
Då brandmannayrket kräver eftergymnasial yrkesinriktad utbildning skall fortsatt satsning göras
bland skolungdomar för att få dem intresserade av just denna utbildning och framtida yrke.
Nyckeltal
Räddningstjänsten har deltagit vid 5 arrangemang med tjänstemän, Politiker har deltagit vid 3
arrangemang och besökt 2 st skadeplatser
Antal besökare på respektive sida. Ny hemsida är inte öppnad ännu så frågan om antal
besökare är inte relevant
Inga avvikelser från serviceåtaganden har rapporterats.
Antalet kvinnliga brandmän har under året ökat med 100 % från en till två.

Målområde Miljö och energi
Viktiga händelser
Under 2009 har slangtvätten på Räddnings-BAS bytts ut mot en ny med avsevärd minskad
energi och vattenförbrukning.
Under 2009 har förvaltningen driftsatt tre nya fordon. Samtliga dessa har de energieffektivaste
motoralternativen som är möjliga för verksamhetens genomförande. Detta bidrar till målet att
spara 10 % av bensinförbrukningen jämfört med 2005.
En påtaglig förändring av de dagliga resorna inom centralorten har märkts bland den personal
som har möjlighet att välja färdsätt. Dagtidspersonal cyklar numera i betydligt större
utsträckning än tidigare.

Framtidsbeskrivning
Under 2010 startas en energispargrupp med uppgift att identifiera energisparmöjligheter inom
förvaltningens verksamhetsområde, samt föreslå åtgärder för att genomföra dessa besparingar.
Under 2010 kommer minst två mindre fordon att bytas mot fordon med miljövänligare alternativ.
Räddningstjänsten avser att införskaffa ytterligare cyklar vilka för tjänsteärenden i centrala
Halmstad.
Verksamhetens inriktning att synas och verka mer ute i samhället motverkar tillsammans med
en något större verksamhet dock möjligheterna att uppnå målet.
Nyckeltal
Förbrukning av el

2008: 969 869 kwh
2009: 872 345 kwh t o m 21 dec
Summa: minskning med ca 100 000 kWh
Besparingarna har skett under ca 5 månader.
Förbrukning av vatten

Förbrukning av drivmedel
Drivmedel
95 okt
96 okt
98 okt
Totalt bensin
Diesel
Ecopar (miljödiesel)

2007-01 – 2008-01:
2008-01 – 2009-01:
2009-01 - 2009-12-29
2005
7 341
34
328
7 703
22 542
0

3 019 m3
3 335 m3
3 188 m3
2008
8 638
0
0
8 638
986
25260

Total förbrukning av bensin: 8 046 liter. 9,6 % större förbrukning än 2005.
6,8 % mindre än 2008.

2009
8 046
0
0
8 046
959
25 516

Målområde Näringsliv och arbetsmarknad
Viktiga händelser
För att lyckas med en riktad brandskyddsinformation till invandrare med svårigheter att förstå
svenska har kontakter tagits med arbetslivsförvaltningen och HFAB. Avsikten är att hitta
lämpliga personer som efter egen introduktionsutbildning kan förmedla informationen samtidigt
som de kan få vettig sysselsättning. Ingen matchning har ännu skett.

En lista på ett antal arbetsuppgifter som är lämpade för personer med funktionshinder är
framtagen. Personer från daglig verksamhet har anlitats för ett uppdrag under året, vilket bestod
i ett större utskick till fastighetsägare i kommunen.
En person har under året anställts på en trygghetsanställning gällande t o m den anställdes
allmänna pensionsålder 2011.
Kontakter med kommunens näringslivsbolag har etablerats i syfte att gemensamt verka för
etablering av verksamheter i framförallt tätorterna Simlångsdalen och Harplinge, där det idag är
svårt att rekrytera deltidsbrandmän.

Framtidsbeskrivning
Räddningstjänsten, HFAB, Arbetslivsförvaltningen är överens om att projektet skall dra igång så
snart det finns bidragsberättigade med den bakgrund som vi söker. Tidigare projekt i andra
kommuner visar att framgångsnyckeln är att få ”rätt” personer till informatörer.
Fortsatta kontakter med daglig verksamhet kommer att ske för enskilda uppdrag. Förvaltningen
har långtidssjukskrivningar där sannolikheten att en kan komma att övergå till behov av
arbetsplatsanpassad anställning på grund av funktionshinder är stor. För att inte låsa upp de
eventuella möjligheter till förvärvsarbete inom förvaltningen som finns för redan anställd
personal, avvaktar förvaltningen med andra större åtaganden vad gäller anpassning av arbete
för funktionshindrade.
Syftet är att skapa arbetstillfälle för att räddningstjänsten skall få ett större rekryteringsunderlag
för deltidsbrandmän till den lokala räddningsstyrkan.
Detta är en förutsättning för att räddningstjänstservicen skall kunna finnas kvar på dessa orter.
Målet är långsiktigt. Arbetet måste pågå med uthållighet för att ge resultat.

Nyckeltal
Ingen har tagit del av riktad brandskyddsutbildning för invandrare.
Det finns en anställd med funktionshinder.
Inga nya arbetstillfälle har tillkommit i Simlångsdalen eller Harplinge till följd av tagna kontakter
med näringslivsbolaget.

Målområde Omsorg och stöd
Viktiga händelser
Räddningstjänsten och byggnadskontoret har vid några tillfällen lyckats påverka byggherrar att
skapa utrymningssäkerhet även för funktionshindrade t.ex. ingen fönsterutrymning utan endast
utrymning via dörrar, hissar som anpassats för att kunna fungera även vid utrymningsfasen av
en brand, även om inte detta varit ett direkt krav i Boverkets byggregler.
I de brandutbildningar där hemvårdsförvaltningen och socialförvaltningen anlitar
räddningstjänsten har ett utbildningsblock lagts in för att personalen skall kunna göra en första
bedömning av om brukaren själv klarar en brandsituation.
Dessutom får hemtjänstpersonal en särskild 2 timmars information med inriktning på
brandskydd i hemmet.

Framtidsbeskrivning
Politisk dialog för att få till ett beslut att samtliga kommunala fastigheter skall ha fullgod
utrymningssäkerhet även för funktionshindrade. Därefter kan man påverka även privata
byggherrar att följa efter.
Då dessa såväl hemvårdsförvaltningen som socialförvaltningen skickar 1/5 av sin personal på
brandutbildning årligen, räknar man med att i princip all personal har fått denna utbildning 2012.

Nyckeltal
Brunnsåkersskolan och Rådhuset har fått hissar som fungerar i utrymningsfasen av en brand.
Vid ett flertal tillfällen har fönsterutrymning ersatts med dörrar i samband med nyproduktion.
Vid några enstaka tillfällen har fönsterutrymning ersatts med dörrar i befintliga byggnader, bl.a.
Söndrums bibliotek.
Under 2009 har 144 av personalen vid socialförvaltning och 690 av hemvårdsförvaltningen
personal utbildtas, varav ca 100 personer arbetar inom hemtjänsten.

Målområde Resor och trafik
Viktiga händelser
Vikariatsrekrytering av ny insatsledare vid flygplatsen är genomförd med gott resultat. En av
förvaltningens deltidsbrandmän är anställd och målet är en tillsvidareanställning. Anledningen
till vikariatet är den ekonomiska situation som rått under året på förvaltningen, där en
neddragning på fyra tjänster ingår i budgetplanen för 2010.
Två personer har förlängt certifiering för insatsledning vid flygplatsen under året. Ytterligare en
förman har utbildats under året och kommer att användas för vakanstäckning under 2010.
För att korta tiden för en skadad vid trafikolycka till dess denne är under kvalificerad vård har i
samverkan med SOS-Alarm larmhanteringstider (tid från inkommet larm till SOS till första enhet
ut) kortats ned med i genomsnitt ca 2 minuter.
Anskaffning av två bärbara hydraulpumpar med tillhörande kombinationsverktyg har verkstälts.
Dessa kommer i samband med fordonsomflyttningar att placeras på två deltidsstationer.

Framtidsbeskrivning
En insatsledare vid flygplatsen går i särskild avtalspension 2010-01-31. Kvarstående personal
svarar inledningsvis för vakanstäckningen.
Under 2010 skall ytterligare en person få certifiering för att kunna verka som insatsledare på
flygplatsen. Under 2010, finns utrymme för extern rekrytering
För att ytterligare förbättra möjligheterna att minst 80% av olyckoffer med livshotande skador
efter en trafikolycka är omhändertagna på lasarett inom 60 minuter (”Gyllene timmen”) från
upptäckt av olyckshändelsen kommer under 2010 tas fram alternativ metod och utrustning för
losstagning att tas fram.
Nyckeltal
Det finns idag sju tillsvidareanställda och certifierade insatsledare till flygplatsen, samt en
anställd på längre vikariat.
Tid från larm till patient med livshotande skador omhändertagits på lasarett och andel av
olycksoffer med livshotande skador som omhändertas på lasarett inom 60 minuter från det larm
inkommer till SOS har inte kunnat mätas på ett tillfredställande sätt, eftersom svårigheter
förelegat att få fram ankomsttid till lasarett. En uppskattning är dock att målet nåtts under 2009.
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Målområde Trygghet, säkerhet och folkhälsa
Viktiga händelser
Den 1/6 startade ny verksamhet ”Räddningstjänst på väster” upp med en framskjuten enhet och
tre brandmän.
Brandmännen på denna enhet har arbetat inom de 11 målområden som RN beslutat om inför
uppstart.
En helt ny verksamhet innebär en hel del ”barnsjukdomar” som fått lösas efter hand.
Verksamheten utvecklas hela tiden.
I samband med att utökad räddningstjänstservice i centralortens västra delar startar upp, skall
allmänheten erbjudas hembesök av räddningstjänsten för att på plats ge råd om utformning av
det egna brandskyddet.

Framtidsbeskrivning
Under februari 2010 startar projekt ”flerbostadshus”. I detta skall enheten som verkar på väster
besöka alla fastigheter med fyra våningar eller mer i sitt distrikt. Detta skall genomföras under
ett antal år framåt. I samband med dessa tillsyner har vi en förhoppning om att träffa ca 20 % av
de boende i husen.
Erbjudande om hembesök för att ge råd om brandskyddet i bostaden kommer då att erbjudas.

Nyckeltal
Under 2011 kommer en utvärdering av den genomsnittliga insatstiden i verksamhetsområdet
”väster” att göras, för att jämföra med genomsnittlig tidigare insatstider.
Antal hembesök – verksamheten kommer inte att komma igång på ett organiserat sätt förrän
under våren 2009.
Antal lämnade råd till allmänheten – har varit många i samband med att enheten träffar folk på
olika platser eftersom de arbetar mycket av sin tid aktivt ute i insatsområdet.
Rutiner för att registrera antal lämnade råd har ännu inte införts.
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Målområde Uppleva och göra
Viktiga händelser
Marinfestivalen, UEFA U21-EM, Beachwolleyturneringen på stora torg och Ladies night har
genomförts under året.

Framtidsbeskrivning
Räddningstjänsten deltar redan i diskussioner kring genomförandet av Tall-Ship race och Oringen.

Nyckeltal
Antal arrangemang som inte kunnat genomföras pga säkerhetsfrågor är noll.

