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Förbundsdirektören har ordet 

Första tertialet 2021, Direktionen har fastslagit att Räddningstjänsten Dala Mitt ska 

redovisa uppföljning av verksamhet och ekonomi tertialvis. Tertialrapport 1 (T1) omfattar 

årets fyra första månader och behandlas av Förbundsdirektionen i juni. 

 

Räddningstjänsten Dala Mitt har påbörjat år 2021 med sin verksamhet för trygghet och 

säkerhet i samhället. Vårt arbete med att förebygga olyckor, att leda räddningsinsatser 

och genomföra dem, har under årets första månader genomförts på ett bra sätt. Vi har 

återigen haft problem med att nå upp till våra mål för antal tillsynsbesök, som har sin 

förklaring i Corona pandemin samt i att tillsynspersonal hjälper till i operativ ledning och i 

att den tillsyn vi utför allt oftare rör komplexa och tidskrävande objekt.  

 

Inom Räddningstjänsten Dala Mitt pågår ett intensivt arbete med att starta upp ett 

gemensamt system inom operativ ledning med Gästrike Räddningstjänst, Smedjebackens 

Räddningstjänst och Rättviks Räddningstjänst. Detta är ett arbete som tar enormt med 

tid och kraft från vår personal. Men vårt mål med att skapa RiS, Räddning i samverkan, 

är värt att detta arbete. Vi kommer gemensamt att skapa ett starkt, effektivt och robust 

system som vi kan vara stolta över. 

 

Räddningstjänsten Dala Mitt satte under våren 2020 den nya organisationen. Denna 

börja nu sätta sig och under första Tertialet 2021 var äntligen alla chefer och övrig 

personal äntligen på plats. Det är en klar och tydlig förbundsorganisation med koppling 

från topp till tå. 

 

Vi ser nu fram emot en sommar och höst fylld av arbete, såväl de soliga dagarna som de 

gråkalla och tunga. Vi finns till hands när Dalarnas invånare behöver oss. 

 

Jag vill tacka samtlig personal på Räddningstjänsten Dala Mitt för det fantastiska arbete 

de utför. Jag är enormt stolt över de uppdrag som genomförs och det arbete som 

personal på Räddningstjänsten Dala Mitt utför. 

 

Trevlig Sommar. 

 

 

 

Magnus Håkansson 

Förbundsdirektör 
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God ekonomisk hushållning 

Våra mål består av ett verksamhetsperspektiv och ett finansiellt perspektiv som båda är 

baserade på god ekonomisk hushållning. 

 

 

Statusbedömningen redovisas i form av färgerna grön, gul och röd. Kategoriseringen är 

utifrån följande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det ska förtydligas att statusbedömning inte svarar för helårsresultatet, exempelvis 

innebär inte grönmarkering av målsättning/aktivitet är ”klarmarkerad” utan endast att 

arbetet fortskrider enligt plan.  

  

Arbetet är i fas för att målsättning/aktiviteter ska kunna uppnås under 

verksamhetsåret. 

 

Arbete är påbörjat men ligger efter i förhållande till önskvärd nivå 

vid datum för utvärdering. 

 
Arbete är inte påbörjat, alternativt kraftigt försenat i förhållande till 

önskvärd nivå. 
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Målanalys 

Nedan finns uppföljning av RDM:s förmåga, prioriterade utvecklingsmål samt de 

avdelningsspecifika målsättningarna.   

 

Förmåga 

 

Verksamhet med hög kvalitet 

o RDM genomför fortlöpande räddningstjänstinsatser med hög kvalitet.   

o Övrig verksamhet har dock en fortsatt resursbrist. Detta utifrån att arbetet med 

operativ ledning ännu ej är färdigställt och fördelningen av resurser ännu ej är 

genomförda. Vidare har Coronapandemin lett till att RDM ej kunnat genomföra 

all för året planerad verksamhet. 

 

Utbildning och övning genomförs 

o RDM bedriver en godtagbar utbildnings och övningsverksamhet där planering 

och samordning av intern verksamheten nu utvecklas med ansvariga 

samordnare. Vidare har Bysjöns utbildningsanläggning tagit en aktivare del i 

planering och genomförande av utbildning och övningsverksamhet på 

anläggningen. 

o Befälsutbildningar har under perioden skett sporadiskt i begränsad omfattning 

samt att övning och utbildning mot riskobjekt behövts ställas in pga. 

Coronapandemin. 

 

Lärande av olyckor 

o Ett utvecklingsarbete med utveckling av processer för uppföljning av olycks-

orsak, olycksförlopp och hur insatsen har genomförts behöver färdigställas. I 

nuläget sker framtagande av händelserapporter samt ett begränsat antal 

särskilda olycksuppföljningar då resurser i nuläget är begränsat utifrån att 

arbetet med ny organisation för operativ ledning ännu ej är färdigställd.   
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Prioriterade utvecklingsmål 

 

I samverkan med andra angränsande räddningstjänster etablera en permanent 

organisation för operativ ledning.  

 

o Ett samarbete om övergripande ledning finns sedan tidigare upprättat mellan 

Räddningstjänsten Dala Mitt, Smedjebackens Räddningstjänst samt Rättviks 

Räddningstjänst. Under 2021 planeras även ett utökat samarbete med Gästrike 

Räddningstjänst med start i oktober. Sedan i maj 2021 har ett samarbete med 

en gemensam Vakthavande Räddningschef påbörjats som ett första steg i det 

gemensamma samarbetet. Arbetet släpar dock utifrån tidsplan. 

 
 

Etablera den nya organisationen för RDM som en kostnadseffektiv räddningstjänst-

organisation med god kvalitet.   

 

o Samtliga tjänster i den nya organisationen är nu tillsatta i och med att: 

▪ Räddningstjänstavdelningen har rekryterat personal till samtliga 

befattningar (heltid). Från och med juni finns således samtliga 

områdeschefer och en enhetschef på plats. 
 

▪ Samhällskyddsavdelningen har rekryterat en enhetschef för 

utbildningsenheten. 

 

o Kostnadseffektivisering av RIB organisation utifrån utredning och analys av 

station 2500 ”Grycksbo” är genomförd. Förslag är framtaget på etablerande av 

en 1+1 ”FIP” organisation knuten till station 2300 ”Bjursås”.  

    

o Utveckling av en tydligare ansvarsfördelning mellan verksamhets- och 

stödfunktioner samt effektivare ekonomi- och verksamhetsuppföljning är 

påbörjat.   

 
 

Uppfylla de för räddningstjänsterna nya kraven i Lagen om skydd mot olyckor (LSO) 

samt tillhörande förordningar.  

 

o Arbete pågår med införande av operativt ledningssystem för räddningstjänst. Se 

punkt operativ ledning ovan 
 

o Revidering av handlingsprogram för räddningstjänst samt brandförebyggande 

arbete är påbörjat. Arbetet sker i samverkan med kommunernas arbete med 

revidering av det övergripande handlingsprogrammet. Kommunerna har dock 

meddelat att man inte avser att ha ett färdigt antaget handlingsprogram till 

2022-01-01.      
      

o Samtlig personal med räddningsledardelegation är nu anställda av RDM i och 

med att räddningsledardelegationerna vid station 2500 ”Grycksbo” avslutats.  
 

o RDM begär inte utifrån tidigare krav in skriftlig redogörelse avseende den 

enskildes brandskydd.  

 

o Kraven på RDM avseende höjd beredskap har hittills inte tydliggjorts fullt ut 

varför arbetet med detta inte följt planeringen förutom exempelvis 

krigsplacering, säkerhetsklassning samt utbildning av nyckelfunktioner.    
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Statistik 

Antal larm under första tertialet 

Typ av olycka 2021 2020

Brand i byggnad 91 75

Brand i fordon 30 18

Brand i skog eller mark 20 37

Brand i avfall 6 12

Annan brand 9 10

Automatlarm 170 172

Drunkning 5 8

Sjukvårdsuppdrag 194 193

Trafikolyckor 133 140

Övrigt 177 216

Totalt 835 881  

Medarbetare 

Att rådande situation påverkat personalen råder ingen tvekan. De som haft möjlighet har 

jobbat hemifrån när det varit möjligt att göra det. Personal i jour och beredskap har bytt 

och pusslat för att hålla styrkorna intakta så gott som möjligt. 

 

  2021 2020 

Antal sjuktimmar under första tertialet 3 097 1 358 

 

Årsarbetare 2021 2020 2019 

Förbundsdirektör 1 1 (2) 1 (2) 

Avdelningschef 2,5 3,5 4 

Förbundsledning 3 3 0 

Enhetschef/Chef Ansvar 3 2 6 

Områdeschef 3 3 0 

Yttre befäl/Inre befäl 12 12 12 

Brandingenjör/Brandinspektör 4 3 3 

Drift/verksamhetsstöd 13,5 13,5 18 

Utbildning 5 6 6 

Styrkeledare heltid 15 15 15 

Brandmän heltid 81 81 81 

Brandskyddskontrollant/Sotare 2 5 5 

Driftansvarig RiS 1     

Summa Heltid 145 149 152 

Styrkeledare RiB 64 67 62 

Brandmän RiB 174 169 160 

Brandvärn 19 19 19 

Summa RiB 257 255 241 

TOTALT 402 404 393 
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Förvaltningsberättelse 

Händelser av väsentlig betydelse 

 

RiS 

Ett omfattande och intensivt arbete genomförs för att starta upp ett gemensamt system 

inom operativ ledning under benämningen Räddning i samverkan (RiS). Systemet skapas 

i samverkan med Gästrike Räddningstjänst, Smedjebackens Räddningstjänst och Rättviks 

Räddningstjänst med möjlighet att bjuda in flera räddningstjänster. Vårt mål är att 

tillsammans skapa ett effektivt system för att leda och samordna insatser i flera län. 

 
Covid-19 

RDM har liksom alla övrig drabbats hårt av den rådande pandemin, både vad det gäller 

sjukfrånvaro som i sin tur leder till resursbrist och kostnader på grund av vikariebehov 

och övertid. 

 

Genomförda effektiviseringar 2020–2021 

Ett omfattande arbete med effektiviseringar har genomförts och några kvarstår att 

genomföra under första halvåret 2021. 

 

Nedan specificeras de åtgärder som genomförts: 

 

• Grib-chef (-1 tjänst) 

• Automatlarmstjänst (-1 tjänst) 

• Bysjön (-1 tjänst) 

• RIB-samordnare (-1 tjänst) 

• Brandskyddskontrollant (-1 tjänst) 

• Fd förbundschef (-1 tjänst) 

• Sotning/entreprenad (-2 tjänster) 

• Överbemanning på avdelning Räddningstjänst (-3 tjänster, åtgärdat till 1/6 2021) 

• Avslut stf Räddningschef (besparing förordnande) 

• Avslut stf Förbundschef (besparing förordnande) 

• RIB Grycksbo (besparing 1 miljon) 

• Utbildningsavdelningen till enhet 

• Städ Bysjön + deltid 

• Fordonsförsäljningar 
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Ekonomi 

Periodens resultat 
RDM säkerställer, genom överenskommelser som träffas med medlemskommunerna, att 

förbundet har en ekonomi i balans. Överenskommelserna reglerar uppdraget och den 

ersättning som är förenad med uppdraget. Förbundsdirektionen beslutar om de 

förändringar som eventuellt behöver göras utifrån rådande ekonomisk situation.  

 

RDM har en finanspolicy som är godkänd av förbundsdirektionen.  

 

För tertial 1 (T1) 2021 redovisar förbundet ett resultat på -1,8 mnkr. Föregående år 

redovisades ett överskott för perioden på 2,2 mnkr (total förlust för helåret 2020 -18,7 

mnkr). Siffrorna för T1 2021 och 2020 är inte rakt av jämförbara då många interna 

rutiner kring hantering av månadsbokslut har förändrats under 2021. Till exempel så 

redovisades förbundets pensionskostnader inte jämnt över verksamhetsåret utan 

slutavräknades först vid årsbokslutet. Under 2021 tas pensionskostnaden jämnt med en 

tolftedel varje månad och baseras på KPA:s prognoser. 

 

Kommunbidraget för perioden har ökat med 3,7 mnkr och ska i grunden täcka förbundets 

kostnader.  

 

Periodens budgeterade resultat för T1 uppgick till +0,7 mnkr. Skillnaden mellan utfall och 

budget är således -2,5 mnkr. Vi har under årets första månader haft stor sjukfrånvaro i 

förbundet. En del av de beslutade effektiviseringsåtgärderna får effekt under andra 

halvåret.  

 

Externa intäkter 

Vi ser fortfarande effekter av pandemin avseende våra intäkter. Vi har under T1 fått 

sjukersättning som delvis täcker upp intäktsbortfallet. Vi har höjda taxor som inte får 

effekt förrän till halvårsskiftet samt även nytt avtal gällande IVPA larm (IVPA = i väntan 

på ambulans) som ger något högre intäkter per larm från och med 1 mars. 

 

Under förutsättning att pandemin inte tar omtag i samhället ser vi med försiktig 

optimism på att kunna återgå till en något mer normal verksamhet avseende de övriga 

tjänster vi levererar efter sommaren.   

 

Verksamhetens kostnader 
 

Personalkostnader 

Personalkostnader uppgår till -46 mnkr jämfört med budget på -45 mkr, en skillnad på 

dryga 1 mnkr. Här påverkas utfallet dels av de effektiviseringsåtgärder som först 

kommer att få effekt under andra halvåret, dels av en ökad pensionskostnad.  

Ökningen av pensionskostnaden beror på förändringar som har skett i riktlinjerna för 

beräkning av pensionsskuld (RIPS). Nytt livslängdsantagande är gjort vilket innebär att 

förbundet kommer få ökade pensionskostnader under 2021 med 1,9 mnkr.  

 

Då hanteringen av pensionskostnaden från och med 2021 sker genom en jämn 

periodisering över 12 månader får denna ökning en påverkan i T1 med 0,6 mnkr.  

 

Förändringen påverkar förmånsbestämd pension och får mycket liten effekt på åtaganden 

som inte är livsvariga.  
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Driftskostnader 

Driftskostnaderna uppgår i T1 2021 till -8,8 mnkr. Budgeterade kostnader -7,6 mnkr 

vilket innebär en differens mot budget på 1,2 mnkr. I denna differens ska kostnader 

motsvarande 0,5 mkr räknas bort som avser avräkning av kostnader för brandpostnät. 

Resterande differens mot budget inkluderar kostnader på 0,3 mnkr som avser period 

framåt.  

 

Inköp av arbetskläder sker i början av året varvid större delen av budgeterad kostnad 

belastar resultatet i T1, även utbyte av däck på 0,2 mnkr har gjorts vilket är en post som 

har godkänts utöver budget. T1 belastas också av en kostnad på 0,2 mnkr avser tjänster 

utförda 2020 men där fakturering skett långt in på 2021.  

 
Investeringar 

Förbundets investeringsbudget för 2021 är 22,6 mnkr. Under T1 2021 har förbundet 

investerat sammanlagt 9 mnkr. Den största enskilda investeringen på 7,9 mnkr är det 

nya höjdfordonet som placeras i Borlänge.  

Prognosen för avskrivningar för året är -7,3 mnkr vilken är i enlighet med budget.    
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Resultaträkning 

Belopp i tkr 

Utfall 

 T1 2021 

Utfall  

T1 2020 

Årsbudget 

2021 

Årsprognos 

 2021 

Verksamhetens intäkter 5 574 3 338 14 755 14 700 

Verksamhetens kostnader -59 881 -49 258 -171 713 -175 600 

Avskrivningar -2 249 -2 271 -7 307 -7 310 

Nettokostnader -56 556 -48 191 -164 265 -168 210 

          

Kommunbidrag 55 059 51 286 165 178 165 178 

Verksamhetens resultat -1 497 3 095 913 -3 032 

          

Finansiella intäkter 0 2 0 0 

Finansiella kostnader -296 -889 -913 -920 

Periodens resultat -1 793 2 208 0 -3 952 

 

Balansräkning 

 

Belopp i tkr 2021-04-30 2020-04-30 

Tillgångar     
Anläggningstillgångar     

Materiella anläggningstillgångar    
Mark och byggnader 21 857 16 257 

Maskiner och inventarier 39 751 34 700 

Summa materiella anläggningstillgångar 61 608 50 957 

      

Finansiella anläggningstillgångar     

Finansiella anläggningstillgångar 1 795 1 682 

Summa finansiella anläggningstillgångar 1 795 1 682 

   

Summa anläggningstillgångar 63 403 52 639 

      

Omsättningstillgångar     

Fordringar 28 731 23 706 

Kassa och bank 28 344 30 030 

Summa omsättningstillgångar 57 075 53 736 

   

Summa tillgångar 120 478 106 375 

   

Eget kapital, Avsättningar och Skulder     
Eget kapital 2 853 4 392 

Periodens resultat - 1 793 2 208 

Summa eget kapital 1 060 6 600 

      

Avsättningar     

Avsättningar för pensioner (inkl. löneskatt) 63 760 58 887 

Summa avsättningar 63 760 58 887 

      

Skulder     

Kortfristiga skulder 55 658 40 888 

Summa skulder 55 658 40 888 

      

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 120 478 106 375 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Inga Inga 
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Finansiella mål 

 

Mål 

Utfall  

2021-04-30 

Utfall 

2020-04-30 

Balanslikviditet i % 100 % 103 % 131% 

Soliditet i %  5 % 0,1% 6,2% 

Likviditet 6 mnkr 28 mnkr 30 mnkr 

 
Balanslikviditet – omsättningstillgångar/kortfristiga tillgångar 

Soliditet – eget kapital/ tillgångar 

Investeringar 

Ett stort behov av nyinvesteringar har funnits under de senaste åren som utrymme inte 

funnits till vilket gjort att kostnaderna för underhållet av fordonsflottan har ökat.  

 

Långa leveranstider har gjort att flera investeringar som budgeterats före innevarande år 

kommer att bli klara för aktivering först under 2021.  

 

Belopp i tkr 

Investeringsobjekt 

Utfall  

2021-04-30 

Budget 

2021 

Prognos 

2021 

Investeringsbudget 2021    

Fordon 973 3 850 3 177 

Fordonstillbehör 0 1 480 1 480 

Räddningsmateriel 92 550 660 

Investeringar i lokaler 0 645 920 

Utbildning 0 150 150 

Övrigt 90 310 643 

Summa 1 155 7 030 7 030 

    

Särskilda investeringar    

Fordon Ludvika 0 7 127 15 050 

Hävare Borlänge 7 877 8 500 7 877 

Summa 7 877 15 627 22 927 

    

TOTALT 9 032 22 657 29 957 

 

Pågående nyanläggningar uppgår efter första tertialet 2021 till 6 294 tkr. 
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Räddningstjänsten Dala Mitt 

Lugnetleden 3, 791 38 Falun 

023-48 88 00 

www.dalamitt.se 

info@dalamitt.se 

http://www.dalamitt.se/



