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§ 7 
 
Tjänsteskrivelse Tillsynsplan 2023 
 
Beslut 
Att Direktionen beslutar att anta Tillsynsplan 2023. 
 
Ärendebeskrivning 
En tillsynsplan tas fram som styrdokument för tillsynsverksamheten varje år. 
Tillsynsplanen 2023 har reviderats och anpassats utifrån MSBFS 2021:8  
”Myndigheten för samhällsskydd och beredskapsföreskrifter och allmänna råd 
om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt lagen (2003:778) om 
skydd mot olyckor”. 
 
 
Bilaga 
Tillsynsplan 2023 
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§ 8 
 
Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2022 
 
Beslut 
Direktionen godkänner upprättad årsredovisning 2022 för Bergslagens 
Räddningstjänst. 
 
Ärendebeskrivning 
Bergslagens räddningstjänst har upprättat årsredovisning per 2022-12-31. 
Årets verksamhet har återgått till det normala efter pandemin och dess 
restriktioner.  
Sjukfrånvaron var något högre än föregående år, men är fortsatt låg. 
På grund av personalomsättning har målet för både de externa utbildningarna 
och tillsynerna inte varit möjligt att uppnå under året. 
Antalet larm under året har ökat något i jämförelse med föregående år. 
 
Den samlade bedömningen för måluppfyllelsen är god, både när det gäller mål 
kopplade till god ekonomisk hushållning samt verksamhetsmål. Under 2021 
infördes rutiner för måluppföljning och det är fortfarande vissa justeringar som 
behöver göras för att kunna genomföra mätningarna på ett bra sätt.  
Inför det nya handlingsprogrammet 2024–2028 kommer samtliga mål att ses 
över för att kunna ha mätbara mål och som med fördel även kan jämföras med 
andra verksamheter. 
 
Årets resultat blev ett underskott på -142 tkr (471 tkr), vilket beror på reavinster 
vid försäljning av anläggningstillgångar samt orealiserade vinster/förluster för  
kortsiktiga placeringar. Återbetalning av trygghetslarmstaxa 121 tkr (101 tkr) och  
medlemsbidrag 453 tkr (649 mkr) har gjorts i samband med bokslut. 
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§ 9 
 
Internkontroll 2023 
 

Beslut 

Att Direktionen efter att ha sett över internkontrolldokumentet fattar beslut att 

för BRT skall internkontroll 2023 omfatta: 

 

Punkt 28: Brist i uppföljning av anställdas bisysslor 

Punkt 36: Brister i kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv 

 

Ärendebeskrivning 

Räddningstjänstförbundet har antagit ett dokument för hur den interna 
kontrollen av förbundets verksamhet skall ske. Av dokumentet framgår att 
direktionen efter riskbedömning årligen skall anta ett besluta om ett antal 
verksamhetsområden där internkontroll skall utföras. Av beslutet skall framgå 
beslutat verksamhetsområde, kontrollmetod, begränsningar samt vem som skall 
utföra den interna kontrollen. 
 
Direktionen skall inför valet av punkter för varje års internkontroll göra en 
bedömning av risker inom förbundets verksamheter som kan vara föremål för 
internkontroll. Förbundsledningen har tagit fram en sammanställning av 
tänkbara punkter för internkontroll med värdering av sannolikhet och påverkan 
för respektive punkt. Då lagkrav och verksamheten förändras utifrån hur 
samhället förändras bör det göras en översyn om nya punkter bör läggas till eller 
inaktuella punkter måste tas bort. 
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§ 10 
 
Internkontrollrapport 2022 
 
Beslut  
Att Direktionen beslutar godkänna internkontrollrapport 2022. 
 
Ärendebeskrivning  
Räddningstjänstförbundet har antagit ett dokument för hur den interna 
kontrollen av förbundets verksamhet skall ske. Av dokumentet framgår att 
direktionen efter riskbedömning årligen skall anta ett besluta om ett antal 
verksamhetsområden där intern kontroll skall utföras. Av beslutet skall framgå 
beslutat verksamhetsområde, kontrollmetod, begränsningar samt vem som skall 
utföra den interna kontrollen. 
 
Internkontrollpunkt 2022 
 
Punkt 42: Brister i tillgänglighet för larmmottagande 
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§ 11 
 
Systematisk arbetsmiljöplan 2023 
 
Beslut 
Att Direktionen fastställer förbundets systematiska arbetsmiljöplan för 2023. 
 
Ärendebeskrivning 
Som stöd för arbetsmiljöarbetet inom BRT tas en arbetsmiljöplan fram för varje 
år. Planen innehåller det kontinuerliga systematiska arbetsmiljöarbetet som 
genomförs under året. 
 
De delar som ingår är: 
Rullbandstest 
Internkontroll AFS 
Arbetsplatsträffar 
Hälsokontroller 
Arbets-EKG 
Skyddsrond 
Jämställdhet och mångfald arbete 
Skyddsombudsträff 
Utvecklingssamtal 
Lönekartläggning 
Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
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§ 12 
 
Sotningstaxa 
 
Ärendet utgår.  
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§ 13 
 
Ny vision BRT 
 
Beslut 
Att Direktionen fastställer förslaget till ny vision för Bergslagens Räddningstjänst 
”Ett olycksfritt samhälle för alla”. 
 
Ärendebeskrivning 
En vision är någonting mycket större än ett mål. Den ska ge en tydlig bild av vart 
man är på väg och varför. Förbundets nuvarande vision är lång, svår att komma 
ihåg och omodern.  
 
Visionen för Bergslagens Räddningstjänst idag är: 
 ”Människor som bor eller vistas i våra kommuner skall känna sig trygga och 
säkra i förhållandet till risker och olyckor som de kan utsättas för samt känna 
förtroende för Bergslagens Räddningstjänst som organisation. För att 
Bergslagens Räddningstjänst ska kunna medverka till att skapa ett samhälle där 
olyckor som påverkar människor, egendom och miljö minskas, måste 
olycksriskerna identifieras och kommuninnevånarna medvetandegöras om dessa 
risker.” 
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§ 14 
 
Handlingsprogram - diskussion 

Diskussion gällande nytt handlingsprogram. Remissförslag kommer tas fram till 
nästa direktionsmöte. 
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§ 15 
 
Rapporter 
 
Ekonomi månadsrapport jan-feb 2023 
Inför 2023 ökade förbundets hyreskostnader med över 10 % vilket kommer att 
bli en utmaning under året. Ledningen har uppmanat till återhållsamhet för att 
klara av de ökade hyreskostnaderna.  
Beroende på leveranser för årets investeringar kan avskrivningskostnaderna bli 
något lägre än budget för året. 
Budgeten för pensionskostnader 2023 är lagd utifrån den beräkning som KPA 
gjorde i april 2022. Den senaste prognosen från KPA i december visar att 
pensionskostnaderna beräknas bli ytterligare 2,6 mkr högre på grund av 
inflationen. 
Förbundet har budgeterat med ett underskott på 3 mkr som ska finansiera de 
ökade pensionskostnaderna med anledning av det nya pensionsavtalet AKAP-KR. 
Ytterligare 4,2 mkr ska finansieras inom eget kapital för projektet ”Dagtidsstyrka 
med beredskap” som pågår under 2023–2024. För att prognosen ska hålla 
förutsätter det att inga större och mer omfattande händelser som  
kräver stor personell insats inträffar. 
 
Personal 
Information kring nya dygnsviloregler. 
Sommarens personal på brandmannasidan är klar. Av 9 nya vikarier är 4st tjejer. 
 
Skyddsavdelningen 
En person på skyddsavdelningen kommer påbörja utbildningen Tillsyn A. 
 
Brandstationen Kristinehamn 
Stationschefen i Kristinehamn informerar om hur brandstationen i Kristinehamn 
mår och vilka utmaningar som vi står inför. 
 
Räddningsavdelningen 
Nya resursfordonet i Lesjöfors är på väg att levereras. 
 
Larmcentralen 
Sommarrekrytering pågår. 
Utbyte av trygghetslarm pågår, beräknas vara klart under 2025. 
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Civilt försvar 
Information kring MSB:s rapport gällande vad räddningstjänsten ska klara år 
2033. 
 
Information från Östra Värmlandsgruppen 
BRT ska tillsammans med medlemskommunernas ekonomichefer ta fram en ny  
budget för år 2024. 
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