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Dagordning 

Paragraf Innehåll 
17 § Sammanträdets öppnande, dagordningens fastställande och val av 

justeringsperson 

18 § Föregående protokoll 
19 § Information om coronasituationen 

20 § Beslut om delårsrapport 1 2020 

21 § Beslut om kommentarer till rekommendationer med anledning av 
revisionens granskning av inköps- och upphandlingsprocessen 

22 § Beslut om skrivelse till ägarkommunerna med anledning av särskilda 
medel från regeringen från och med 2021 för utökat åtagande angående 
övergripande ledning av räddningstjänsten samt information om Räddsam 
Västernorrland och Räddsregion Nord 

23 § Beslut om sammanträdesplan 2021 

24 § Information om arbetsmiljöfrågor 
25 § Information om händelseutredningar 
26 § Information från ägarrådet den 24 april 2020 

27 § Information om revisionsberättelse 2019 och revisionens granskning av 
årsredovisning 2019 

28 § Information om Pandora 

29 § Övriga frågor 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justering 
Att jämte ordförande Åke Nylén justera dagens protokoll valdes Anders Mjärdsjö. 
 
 
Dagordningen fastställdes. 
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17 § Sammanträdets öppnande, dagordningens fastställande och 
val av justeringsperson 

Ordförande öppnade mötet.  
 
Dagordningen fastställdes. Punkten anmälan om myndighetsbeslut utgår och 
redovisas vid nästa sammanträde med direktionen. 
 
Till justeringsperson valdes Anders Mjärdsjö. 
 

18 § Föregående protokoll 

Det fanns inga synpunkter på föregående protokoll. Protokollet lades till 
handlingarna. 

19 § Information om coronasituationen 

Mats Bergmark redogjorde för hur förvaltningen arbetar med anledning av 
coronasituationen. 
 
Medelpads räddningstjänstförbund (MRF) har en gemensam stab tillsammans 
med Räddningstjänsten Höga-Kusten Ådalen. Mats Bergmark och Per Silverliden 
är stabschefer för varsin grupp som turas om att arbeta i staben, varannan vecka. 
Detta för att vara uthålliga. 
 
En viktig arbetsuppgift för staben är kontinuitetsplanering, både vad gäller 
personal och material. Staben samverkar också med Brand och Säkerhet 
Örnsköldsviks kommun. 
 
Syftet med staben är att säkerställa att tillräckliga åtgärder vidtas och beslut fattas, 
kopplat till risken för smittspridning hos personalen och att räddningstjänstens 
uppdrag fortsatt kan genomföras. 

 
Målen med stabens arbete är att: 
• Upprätthålla förmåga att genomföra räddningsinsatser och annan  
myndighetsutövning som inte kan avvakta 
• Minska risken för smittspridning hos personalen i anslutning till arbetet 
• Genomföra kontinuitetsplanering avseende personal 
• Hålla en detaljerad och aktuell bild av personalbortfall  
• Följa händelseutvecklingen och värdera åtgärder för personal och  
verksamhet 
• Omvandla nationella och regionala inriktningar/riktlinjer till egna 
 åtgärder  
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• Upprätthålla ett nödvändigt administrativt stöd 
 

En bemanningsgrupp har i uppdrag att hålla koll på personalfrånvaron i båda 
räddningstjänsterna och rapporterar regelbundet till staben.  
 
Förvaltningen ger stöd och coachar alla tre ägarkommunerna i krisledning och 
stabsarbete. 
 
Personal från MRF medverkar i länsstyrelsens analys och ISF-stöd samt bevakar 
och medverkar i samordningsmötena med MSB. 
 
Region Västernorrland har frågat räddningstjänsterna i länet om personal som kan 
jobba extra som ambulansförare i händelse av personalbrist. Förvaltningen har 
fått in många intresseanmälningar tillsammans med Räddningstjänsten Höga 
Kusten - Ådalen. 
 
Fråga ställdes av direktionsledamot om förvaltningen har gjort någon 
medarbetarundersökning kring medarbetarnas oro med anledning av 
coronasituationen?  
 
Förvaltningen genomför en enkät angående organisatorisk och social arbetsmiljö 
(OSA) de närmaste två veckorna. Förvaltningen tar med sig frågan till staben om 
det dessutom ska genomföras en undersökning särskilt kopplad till 
coronasituationen. Idag finns det en e-postadress till staben där alla medarbetare 
kan ställa frågor. 
 
Workshop med smittskyddsläkare Hans Boman; 
En preliminär analys visar att vi kommer att behöva hantera coronafrågor med 
omfattande konsekvenser resten av året.  
 
Smittskyddsläkaren tror inte på en topp, däremot en platå – vilket betyder en 
utdraget förlopp. Restriktionerna kommer förmodligen att behöva kvarstå resten 
av året.  
 
Hur djup lågkonjunkturen blir beror på hur bra vi är på att anpassa oss.  
Region Västernorrland använder sig av Linköpings universitet för analysstöd. 
 
Förvaltningen förbereder sig för en plötslig insjuknande i en grupp. 
Möjligheterna till provtagning av personal som har symptom undersöks. 
  

20 § Beslut om delårsrapport 1 2020 

Direktionen beslutar 
att godkänna delårsrapport 1 2020, se bilaga 1 
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Bakgrund 
MRF är enligt kommunalförbundslagen (1985:894) jämfört med kommunallagen 
(2017:725) rättsligt att betrakta som en egen kommun. Lagen (2018:597) om 
kommunal bokföring och redovisning ska då tillämpas fullt ut. Delårsrapporter 
och årsbokslut ska upprättas och följa de redovisningsbestämmelser som anges i 
lagen. 

Ärendet 
Det är fråga om ett förslag till beslut om delårsrapport 1 2020.  

Ärendets tidigare handläggning 
Det är den första delårsrapporten för 2020 som ska beslutas. Det senaste 
bokslutet som beslutades när det gäller verksamhet och ekonomi samlat är 
årsbokslutet för 2019 som beslutades vid direktionssammanträdet den 7 februari 
2020. 

Förvaltningens övervägande 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till delårsrapport 1 2020. 

Förslag till uppföljning 
Delårsrapport 2 2020 ska beslutas per den 31 augusti 2020. 

Arbetsutskottet 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förvaltningens förslag.   

Under mötet 
Förvaltningen presenterade delårsrapporten. Ekonomin är en utmaning. 
Förvaltningen kommer inte att klara de ekominska målen utan att låna till 
investeringar. Detta om MRF ska bibehålla nuvarande förmåga. Riskbilden i 
Medelpad är en av de mest komplicerade i landet och den kommer också att öka 
med de industriella investeringarna i regionen. 
 
Kolada-siffrorna ger inte en rättvis bild av verkligheten. Pensionskostnaderna de 
senaste två åren samt många skogsbränder gör att siffrorna heller inte går att 
jämföra.  
 
Nya lagkrav på starkare operativ ledningsförmåga kommer inom kort. Det 
kommer att innebära ökade kostnader för många räddningstjänster. MRF har en 
tillräckligt stark operativ ledning idag när det gäller vardagshändelser och kommer 
att klara det nya lagkravet bra i denna del. När det inträffar flera större händelser 
samtidigt eller en mycket stor händelse, behöver MRF ytterligare stärka sin 
förmåga tillsammans med andra räddningstjänster i regionen för att klara kravet 
på en ständigt fungerande övergripande ledning.  
 
Om förvaltningen får ökade besparingskrav, utöver att inte få täckning för årliga 
driftkostnadsökningar, kommer delar av produktionen att behöva avvecklas. Det 
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betyder en kraftigt minskad förmåga och inget likvärdigt skydd mot olyckor för 
medborgarna i Medelpad. 
 
Inom en nära framtid står MRF inför nya utmaningar. Förmodligen kommer ett 
ökat krav på kommunerna att kunna klara av samhällskriser och vi står inför att 
bygga upp ett nytt civilt förvar där räddningstjänsten är en viktig del. 
 

21 § Beslut om kommentarer till rekommendationer med anledning 
av revisionens granskning av inköps- och upphandlingsprocessen 

Direktionen beslutar 
att godkänna kommentarer till rekommendationer i anledning av 
revisionens granskning av inköps- och upphandlingsprocessen, se 
bilaga 2 

 
 

Bakgrund  
Revisionen har granskat MRF:s inköps- och upphandlingsprocess. I missiv daterat 
den 30 mars 2020 har revisionen bett direktionen att senast den 9 juni 2020 
kommentera angivna rekommendationer. 

Ärendet  
Det är fråga om ett förslag till beslut om kommentarer till rekommendationer i 
anledning av revisionsrapport avseende förbundets inköps- och 
upphandlingsprocess.  

Ärendets tidigare handläggning 
Ärendet har inte handlagts tidigare.  

Förvaltningens övervägande 
Förvaltningen har tagit fram förslag på kommentarer till de angivna 
rekommendationerna. 

Förslag till uppföljning 
Det finns skäl för förvaltningen att återkomma till direktionen med information 
om hur arbetet med att hantera rekommendationerna fortskrider. I detta 
sammanhang är det lämpligt att direktionen tar ställning till hur den i 
fortsättningen önskar hålla sig informerad om arbetet med inköp och 
upphandling. 

Arbetsutskottet 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förvaltningens förslag. 
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22 § Beslut om skrivelse till ägarkommunerna med anledning av 
särskilda medel från regeringen från och med 2021 för utökat 
åtagande angående övergripande ledning av räddningstjänsten 
samt information om Räddsam Västernorrland och Räddsregion 
Nord 

Direktionen beslutar 
att godkänna hemställan till ägarkommunerna om hantering av 
särskilda medel från regeringen från och med 2021 för utökat 
åtagande angående operativ ledning av räddningstjänsten, se bilaga 3 

 

Bakgrund  
Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2020 att kommunerna tilldelas 45 
miljoner kronor i extra medel från och med 2021 för utökat åtagande när det 
gäller operativ ledning av räddningstjänsten. MRF arbetar tillsammans med övriga 
räddningstjänster i länet för att stärka den operativa ledningen i enlighet med de 
lagkrav som föreslås införas i lagen om (2003:778) skydd mot olyckor (LSO). 
Detta samarbete benämns Räddsam Västernorrland.  
 
Det har även inletts ett samarbete över hela norra Sverige, kallat Räddningsregion 
Nord, för att samordna operativa ledningsresurser vid räddningsinsatser i 
samband med mycket stora och allvarliga händelser.  

Ärendet  
MRF kommer att ha extra kostnader för att förbundet ska kunna leva upp till det 
utökade lagkravet på en operativ ledningsfunktion med ett ständigt 
upprätthållande av en övergripande ledning av räddningstjänsten. Det är därför 
viktigt att förbundet får ta del av de extra medlen. En skrivelse bör därför 
översändas till ägarkommunerna om detta behov. 

Ärendets tidigare handläggning 
Ärendet har inte handlagts tidigare.  

Förvaltningens övervägande 
Förvaltningen anser att ägarkommunernas del av de extra medlen i sin helhet ska 
disponeras av förbundet för det utökade åtagandet. Medlen får inte räknas med i 
beräkningen av medlemsbidraget. Eftersom MRF:s arbete med att stärka den 
operativa ledningen i första hand utgår från ett länsperspektiv, bör användningen 
av medlen redovisas utifrån ett sådant perspektiv. 

Förslag till uppföljning 
Förvaltningen återkommer med information till direktionen angående 
ägarkommunernas svar på skrivelsen. 
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Arbetsutskottet 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förvaltningens förslag.   

Under mötet 
Förvaltningen redovisade aktuellt läge angående arbetet med att införa Räddsam 
Västernorrland. Förstudien är klar och förslag på en gemensam 
ledningsorganisation har tagits fram samt ett förslag på en kostnadsfördelning 
mellan parterna.  
 
Viktiga effekter av en gemensam ledningsorganisation: 
• Enhetlig ledningsstruktur vilket är en förutsättning för bra samarbete 
• Gemensamt resursnyttjande 
• Bredare rekryteringsbas ”högre kompetens” och övriga funktioner 
• Skalbart från det lilla  stora 
• Bättre förutsättningar för attraktiva tjänster ur ett regionalt och nationellt 
perspektiv 
• Tillgång till kraftfullare utbildningssystem 
• Gemensamma tekniska system 
• Mer uthållig organisation vid fler samtidiga händelser som pågår över tid 
personalbrist till exempel vid sjukdomar ta emot hjälp från andra 
 
Räddningschefernas syn på samarbetet 
• Operativ förmåga stärks 

• Delaktighet från samtliga räddningstjänster är en förutsättning 

• Tjänster tillsätts från alla organisationer 

• Den totala kompetensen stärks 

• Hänsyn till dagens organisation behöver tas 

• Rimlig rättvisa mellan organisationerna 
 
För att sjösätta samarbetet krävs facklig samverkan och en utökad riskbedömning 
tillsammans med arbetstagarna. Referensgruppen sammanträder igen efter 
sommaren.  
 
LSO kommer att skärpas och ställa högre kvar på ledningsförmåga hos alla 
räddningstjänster. Remissen föreslår att den nya lagen träder i kraft den 1 januari 
2021. Remissen behandlar också ökade krav på handlingsprogrammen samt det 
förebyggande arbetet. 
 
Nästa steg är att hitta samarbetsformer i hela Norrland – Räddningsregion Nord. 
Avsikten är att hitta en gemensam ledningsuppbyggnad med samma arbetssätt, 
termer och utbildning.  
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Viktigt är att de extra statliga medlen för detta, som kommer att skickas till 
kommunen, verkligen går till räddningstjänsten för att kunna utveckla 
verksamheten enligt de nya lagkraven. 
 

23 § Beslut om sammanträdesplan 2021 

Direktionen beslutar 
att godkänna sammanträdesplan för 2021, se bilaga 4 

 

Bakgrund 
Direktionen beslutar om sin egen sammanträdesplan, se 14 § Reglemente för 
direktionen vid Medelpads Räddningstjänstförbund (senast fastställt 2015-01-01). 

Ärendet 
Ärendet avser sammanträdesplan 2021. 

Ärendets tidigare handläggning 
Direktionen har den 27 september 2019 godkänt sammanträdesplan för 2020.   

Förvaltningens övervägande 
Förslaget är att sammanträdesplan 2021 ska vara upplagd på i stort samma sätt 
som de senaste årens grundplanering när det gäller tidpunkt, längd och 
genomförandeort avseende sammanträdena. Skälet är att upplägget fungerar bra 
kopplat till bland annat olika styrdokument som ska beslutas. 
 
Fredagar föreslås även fortsättningsvis vara sammanträdesdag, eftersom omdömet 
avseende genomförande på denna veckodag generellt upplevs som positivt.  
 
De föreslagna ändringarna i förhållande till sammanträdesplan 2020 är att årets 
första sammanträde flyttas två veckor framåt i tiden för att få tillräckligt med 
arbetstid för att ta fram årsbokslut 2020 och höstsammanträdet flyttas en vecka 
framåt för att få tillräckligt med tid att ta fram delårsrapport 2 2021. 

Förslag till uppföljning 
Uppföljning av detta beslut görs löpande om behov skulle uppkomma av 
revidering av sammanträdesplanen. 

Arbetsutskottet 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förvaltningens förslag.   
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24 § Information om arbetsmiljöfrågor 

Ärendet 
Förvaltningen berättade om arbetsmiljögruppens arbete. Ett årshjul över 
arbetsmiljöarbetet löper. En enkät om OSA kommer att skickas ut till 
medarbetarna de närmaste två veckorna. Från förra årets medarbetarenkät pågår 
arbeten enligt en handlingsplan på de områden som kan förbättras. 
 
Förvaltningen har stärkt kompetensen med en HR-specialist.  
 

25 § Information om händelseutredningar 

Ärendet 
Förvaltningen redovisade aktuella händelseutredningar. En händelseutredning 
angående en olycka med en vattentank till lastväxlare ska sändas till direktionen 
f.k. 
 

26 § Information från ägarrådet den 24 april 2020 

Ärendet 
Ordförande redovisade vad som togs upp på ägarrådet den 24 april 2020. 
Utmaningen kring ekonomin upptog största delen av mötet. 
 
Mycket av det förebyggande arbetet ger en marginell ökad kostnad för 
räddningstjänsten då detta också genomförs tillsammans med andra 
organisationer. Syftet med det förbyggande arbetet är att ge effekter som totalt 
sett sparar samhället pengar. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det 
förebyggande arbetet väldigt lönsamt. 
 

27 § Information om revisionsberättelse 2019 och revisionens 
granskning av årsredovisning 2019 

Ärendet 
Förvaltningen redovisade revisionsberättelse 2019 och revisionens granskning av 
årsredovisning 2019. 
 
Ernst & Young (EY) har granskat MRF:s bokslut och årsredovisning för 2019. 
Bedömningen är att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad enligt lag om 
kommunal bokföring och redovisning samt god redovisningssed, så som den 
definieras av Rådet för kommunal redovisning. 
 
EY har lämnat rekommendationer till förbättringar som förvaltningen avser att 
genomföra. 
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28 § Information om Pandora 

Ärendet 
Förvaltningen redogjorde för läget kring Pandora. En förstudie tillsammans med 
MSB är uppstartad för att se vilka statliga medel som finns. Det kan till exempel 
handla om ytor för att stärka det civila försvaret. Sundsvalls kommunfullmäktige 
behöver fatta beslut om att avsätta medel till projektering. Ärendet behandlas i 
fullmäktige i juni 2020. De övriga ägarkommunerna har fattat sedan tidigare 
nödvändiga beslut i frågan.   
 

29 § Övriga frågor 

Ärendet 
Diskussion kring provtagning med anledning av covid-19. Finns det definierat vad 
som är samhällsviktig verksamhet angående provtagning för covid-19? MSB och 
Folkhälsomyndigheten har tagit fram definition och prioritering för provtagning. 
Räddningstjänst är samhällsviktig verksamhet och ingår i prioriteringsgrupp 3. 
Förvaltningens personal kan provas vid symtom, när logistiken har kommit på 
plats i regionen. På vissa hälsocentraler har det börjat fungera. 



 
 
 
 
  

Delårsrapport 1 2020 
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1 Inledning 
Medelpads räddningstjänstförbund (MRF) är ett kommunalförbund som omfattar 
Sundsvall, Timrå och Ånge kommuner.  
 
Förbundets verksamhet utgår ytterst från lagar och förordningar. Den viktigaste lagstift-
ningen inom räddningstjänstens område är lagen (2003:778) om skydd mot  
olyckor (LSO). 
 
Ägarkommunerna har beslutat om ägaruppdrag för åren 2020 – 2023 som anger vision 
och målsättning samt inriktningen för verksamheten. Dessa kommuner har formaliserat 
styrningen av förbundet genom att besluta om en förbundsordning, vilken styr MRF:s 
verksamhetsområde, beslutsbefogenheter med mera samt ett reglemente som hanterar 
utformning av och arbetsområde för förbundsdirektionen.  
 
Direktionen har beslutat om ett gemensamt handlingsprogram för räddningsinsats och 
förbundets olycksförebyggande verksamhet för åren 2020 – 2023. Respektive ägarkom-
mun har olycksförebyggande handlingsprogram inom sina geografiska områden. 
 
Gällande verksamhetsplanering på förbundsnivå finns angiven i mål- och resursplan 
(MRP) för 2020. Denna är beslutad av direktionen. MRF:s olika arbetsenheter har brutit 
ner innehållet i MRP:n i verksamhetsplaner. 
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2 Sammanfattning 
Verksamheten vid MRF har genomförts enligt planeringen i MRP 2020. Därtill har olika 
uppdrag genomförts som är reglerade i lag. Dessa uppdrag framgår av ägaruppdrag 
2020 – 2023. 
 
Arbetet med projekt Pandora har fortsatt under perioden. Det handlar om att utveckla 
en samverkansmodell samt ett lokalsamarbete tillsammans med ägarkommuner och 
andra myndigheter. Nya lokaler avses byggas för bland annat MRF i Sundsvall, Timrå 
och Liden. Beslut om medel för projektering för nya lokaler i Timrå är fattat av kom-
munfullmäktige i Timrå kommun. Avseende medel för projektering av nya lokaler i 
Sundsvall och Liden så beräknas frågan behandlas vid Sundsvalls kommuns fullmäktige-
sammanträde i juni 2020. 
 
Arbetet med att genomföra förstudien avseende Räddsam Västernorrland har avslutats. 
Det gäller ett länsgemensamt samarbete kring operativ verksamhet bl.a. när det gäller 
olika ledningsfunktioner. En beslutsprocess har inletts om genomförande av modellen. 
Som en del av hanteringen av riktigt stora händelser har ett operativt samarbete inom 
hela norra Sverige startats upp inom ramen för inrättande av Räddningsregion Nord. 
  
Inom det förebyggande verksamhetsområdet har arbetet fortsatt med att vara ett stöd 
för ägarkommunerna i processen kring att stärka krisberedskapsarbetet och bygga upp 
det civila försvaret.   
 
Inom verksamhetsstöd har ett arbete inletts med att effektivisera lönehanteringen. Vi-
dare pågår ett arbete med att ta fram e-tjänster. Detta i syfte att underlätta för både all-
mänheten i kontakten med MRF och för förbundets medarbetare. 
 
Periodens resultat är – 1 279 tkr. Årets prognos är 460 tkr och budgeterat resultat är 0 
tkr, vilket ger en differens på 460 tkr. 
 
Direktionen har fattat beslut om fortsatta åtstramande ekonomiska åtgärder för 2020. 
Beslutet handlar om restriktivitet gällande konferens- och utbildningskostnader samt in-
köp av materiel och olika tjänster. 
 
År 2020 har direktionen fattat beslut om att det finansiella 2 % - målet för året ska ersät-
tas med lägst ett nollresultat. MRF har budgeterat för ett nollresultat och inriktningen är 
att MRF ska nå det målet. Förhoppningen är därför att förbundet når en god ekono-
misk hushållning för 2020. 
 
För att klara 2 % - målet på sikt kommer det inte att räcka med fortsatta åtstramande 
ekonomiska åtgärder utan en ramjustering är framöver nödvändig. En viktig del i en så-
dan justering är behovet av täckning för årliga kostnadsökningar inom driften. Om inte 
detta sker kan tydligt märkbara neddragningar på produktionen behövas genomföras 
inom de närmaste åren.   
 
Målet om prognossäkerhet kan inte bedömas innan årsredovisningen är upprättad. 
 
MRF har stärkt kompetensen inom HR-området i vilket bland annat arbetsmiljö, mång-
fald och jämställdhet, rekrytering, kompetensutveckling samt arbetsrättsliga frågor ingår.   
  



Medelpads Räddningstjänstförbund  Delårsrapport 1 2020   

 

  Sidan 3 av 24 
 

3 Förvaltningsberättelse 
Inom MRF:s verksamhet ingår förebyggande och operativ verksamhet. Ett verksam-
hetsstöd ser till att kärnverksamheten får det stöd som behövs. Förbundet bedriver 
också verksamhet enligt särskilda uppdrag. I uppdragen ingår samordning av krisbered-
skap och civilt försvar samt funktionen som dataskyddsombud inom GDPR.  
 
I den förebyggande verksamheten ingår bland annat myndighetsutövning inom till-
ståndsgivning och tillsyner. MRF bedriver en stor mängd utbildning riktade mot andra 
offentliga organ och företag. Skolundervisning i brandskydd och annan förebyggande 
utåtriktad verksamhet genomförs enligt en planering som gällt under många år. Förbun-
det deltar även i samhällsplanering, både när det gäller brandskydds- och klimatperspek-
tiven.   
 
Operativt bedriver MRF verksamhet på ett antal orter. Heltidsverksamhet utgår från 
Sundsvall och Timrå. Räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB) utgår från Ånge, 
Fränsta, Stöde, Matfors, Liden, Söråker, Alnö och Kvissleby (styrkan benämnd 
Njurunda). En RIB-styrka är också kopplad till företaget Nouryon i Stockvik. En frivil-
ligbrandkår finns i Ljustorp. Förstärkta medmänniskor finns i tio byar varav några av 
dessa byar är materialförstärkta. 
 
MRF har en utbildnings- och övningsanläggning främst för den interna utbildningen 
inom förbundet, MRF Skyddscenter Fillan. Därifrån bedrivs en stor del av förbundets 
interna kompetensutveckling. De olika funktionsområdena vid förbundet ansvarar för 
att metodarbetet över tid skapar förutsättningar för att uppdragen som MRF utför är av 
tillräckligt hög kvalitet. Två av områdena som det, med hänsyn till riskbilderna, krävs en 
bra förmåga att hantera är skogsbränder och kemiska olyckor.  
 

3.1 Händelser av väsentlig betydelse 
Coronasituationen har medfört betydande konskvenser för verksamheten. Ett stabsar-
bete pågår sedan början av mars månad för att säkerställa den samhällsviktiga verksam-
het som förbundet bedriver. Kontinuitetsplanering både vad gäller personal och mate-
riel är viktiga delar av arbetet i staben. Schemaändringar av större omfattning har ge-
nomförts vilket påverkar personalens tjänstgöringsförhållanden. Rutiner för verksam-
heten och i MRF:s lokaler har ändrats väsentligt. Säkerheten inom ett stort antal områ-
den har höjts.  
 
Extra kostnader som inte är budgeterade har uppkommit när rutinerna skärpts och sä-
kerheten höjts. Till stora delar handlar detta om inköp av skyddsutrustning. Positivt är 
att personalfrånvaron har varit ganska låg under hela perioden.  
 
Ur ekonomiskt perspektiv är det mest allvarliga att MRF har varit tvunget att ställa in i 
stort sett all utbildning som förbundet tar betalt för att genomföra. Uteblivna intäkter 
för sådana utbildningar är hittills flera hundra tusen kronor och kommer att avse mil-
jonbelopp om inte utbildningarna kan genomföras som vanligt efter sommarsemester-
perioden. 
 

3.2 Förväntad utveckling 
Goda förutsättningar att lösa uppgifterna 
MRF har goda förutsättningar att långsiktigt lösa sina uppgifter på ett bra sätt. Förbun-
det har en stabil organisation och skicklig personal. Det är generellt personer med hög 
kompetens – såväl för yrkesuppgifterna som socialt – som söker anställning vid MRF. 
Trots dessa omständigheter föreligger svårigheter att till exempel rekrytera brandingen-
jörer till förbundet. Även när det gäller brandmän på heltid, som har genomgått utbild-
ningen Skydd mot olyckor, har det blivit tuffare under senare år att anställa tillräckligt 
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många av för att verksamheten ska kunna fungera på ett bra sätt. Personal till RIB-verk-
samheten (räddningstjänstpersonal i beredskap) har gått att finna i tillräcklig utsträck-
ning trots att många räddningstjänster har vakanser över tid inom denna verksamhet. 
MRF lyckas vid rekryteringsinsatserna att bemanna RIB-stationerna, även om dessa in-
nebär ett ständigt pågående arbete. 
 
Personalens vardag viktig 
Det är viktigt att den goda anda som generellt råder hos personalen kan fortsätta. I sam-
manhanget är utvecklingsinsatserna inom värdegrunds-/arbetsmodellerna Vår Viktiga 
Vardag (VVV) och Vår Viktiga Framtid (VVF) viktiga att fortsätta genomföra. Att nå 
delaktighet kring de frågor som bedrivs på arbetsplatsen, och i övrigt ha ett öppet ar-
betsklimat, är angelägenheter att kraftsamla kring.  
 
Gott samarbete regionalt och nationellt främjar en bättre verksamhet 
Samarbetet med ägarkommunerna och andra samverkanspartners är bra. MRF har ett 
gott förtroende hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges 
kommuner och regioner (SKR) samt andra räddningstjänster. Inte minst  
gäller detta den metodutveckling som förbundet i flera fall har kommit långt med.  
 
MRF driver på arbetet med att utöka samarbetet främst med övriga räddningstjänster i  
Västernorrland och med räddningstjänsterna i Jämtland. Arbete pågår med att förbereda 
för en gemensam operativ ledningsmodell för hela länet benämnd Räddsam Västernorr-
land. Under det andra tertialet 2020 inleds arbetet med att förbereda för ett närmare 
operativt samarbete med räddningstjänsterna i Jämtlands län. Ett arbete är även på gång 
att starta upp gällande ett operativt ledningssamarbete inom hela norra Sverige be-
nämnd Räddningsregion Nord. 
 
Förbundet har genomfört en översyn av den operativa verksamheten under 2016-2017. 
En huvudrapport har slutförts och denna har behandlats av direktionen. Rapporten be-
rör verksamhet, ekonomi och lokaler. För närvarande pågår, som nämnts ovan, en be-
slutprocess när det gäller utvecklande av samverkansmodell och lokalsamarbete inom  
ramen för projekt Pandora.   
 
MRF strävar efter närmare samverkan med andra samhällsaktörer. Bland annat gäller 
detta lokalsamverkan. Förbundets verksamhet har mycket att vinna på att arbeta när-
mare till exempel polis, ambulans, SOS Alarm samt ägarkommunernas skolor och indi-
vidomsorg. 
 
Personalomsättningen innebär utmaningar 
Utmaningar som MRF har är att klara av den stora personalomsättning som väntar när 
många medarbetare inom de närmaste åren går i pension. Förbundet behöver också en 
personalsammansättning som bättre speglar befolkningens. När det gäller RIB-verksam-
heten förväntas det blir svårare framöver att rekrytera nya medarbetare. Detta med an-
ledning av minskat befolkningsunderlag på landsbygden där RIB-stationerna är place-
rade och att färre bedöms ha sin huvudanställning på orten. En lösning kan vara att 
andra kommunalt anställda kompletterar sin huvudanställning med RIB-uppdrag. En 
annan är att det finns tillgängliga kontorsutrymmen på RIB-stationerna för RIB-perso-
nal att kunna använda för distansarbete i sina huvudanställningar och då samtidigt ha 
RIB-beredskap.   
 
Hantering av olyckor och andra allvarliga händelser 
Den största utmaningen är att på ett effektivt sätt kunna leda och hantera insatser vid 
större olyckor eller andra allvarliga händelser. Det är inte frågan om, utan när, den här 
typen av utmaningar drabbar Medelpad. Och då behöver MRF vara förberett. Västman-
landsbranden 2014 samt de många och stora skogsbränderna 2018, visar tydligt på att 
det blir vanligare med större händelser där det ställs höga krav på omfattande och kraft-
full ledning och samverkan. 2018 drabbades inte MRF av någon av de största skogs-
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bränderna. Periodvis var läget även här mycket ansträngt med många små och medel-
stora skogsbränder samtidigt som andra typer av händelser inträffade. Det är också vik-
tigt att förbundet kan stödja andra räddningstjänster vid stora räddningsinsatser, som 
MRF till exempel gjorde vid Västmanlandsbranden och vid flera större skogsbränder 
sommaren 2018.  
 
Riskbilderna i Medelpad för att olyckor och andra allvarliga händelser ska inträffa, är ut-
över faror för skogsbränder, högre än i många andra områden. I landskapet finns till ex-
empel ett stort antal industrier och andra anläggningar som i sin verksamhet hanterar 
farliga ämnen, så kallade SEVESO-anläggningar. Det är endast Göteborgsområdet samt 
området kring Linköping och Norrköping som har ungefär lika många sådana anlägg-
ningar. 
 
Personal- och ekonomifrågor prioriteras 
Internt är det viktigt att MRF fortsätter arbeta med att HR, ekonomi och övrig  
administration har en långsiktig stabilitet över tid.   
 
För att skapa förutsättningar för en positiv utveckling ska MRF fortsätta prioritera 
chefs- och ledarutveckling samt annan kompetensutveckling inkluderande satsningar på 
kompetensutvecklingsplattformen MRF-akademin, gott samarbete med olika samver-
kanspartners, struktur i arbetet och återkommande uppföljning.  
 
En väl fungerande ekonomiförsörjning med tydlig ansvarsfördelning, god framförhåll-
ning och bra internkontroll är avgörande för att utveckla verksamheten.   
 
Osäkerhet angående ekonomin 
MRF har begränsade möjligheter att med nuvarande verksamhetsnivå ytterligare kunna 
minska kostnaderna. Efter flera års stram ekonomihushållning återstår endast mindre 
delar att göra. Eftersom förbundet inte får kostnadstäckning för årliga ökningar avse-
ende driftkostnader, minskar MRF:s ekonomiska stabilitet kännbart för varje år. Förut-
sättningarna att kunna öka intäkterna ytterligare är väldigt begränsade. Den pågående 
coronasituationen har dessutom tillfälligt väsentligt försämrat förbundets intäktsmöjlig-
heter. Det är viktigt att förbundet får ta del av extra medel som tillförs kommunerna 
med anledning av coronasituationen. 
 
För att ytterligare ett antal år kunna upprätthålla nuvarande verksamhetsnivå, operativt 
och förebyggande, kommer det krävas stora uppoffringar och alla delar av ekonomin 
behöver genomlysas. Dessutom kommer förbundet inom ett eller några år att behöva 
börja låna till mer kostsamma investeringar som till exempel tunga fordon. MRF har un-
der 2020 fattat ett beslut om fortsatt åtstramande ekonomiska åtgärder och gör vad som 
är möjligt för att hålla kostnaderna nere.  
 
Förbundet har under många år genomfört effektiviseringar som har haft direkt ekono-
miska effekter. MRF har under tidsperioden 1990-2016 på olika sätt genomfört en rad 
rationaliseringar gällande fordonsparken. Utifrån dagens penningvärde har MRF mins-
kat sina fordonskostnader med drygt 30 miljoner kronor på nyanskaffningsvärdet. Be-
sparingar har skett avseende tjänster. Sedan 2015 har antalet heltidstjänster minskat med 
fyra stycken.  
 
Sammanfattningsvis är den ekonomiska situationen bekymmersam och skapar osäker-
heter inför framtiden. MRF har under de senaste månaderna tagit fram ett omfattande 
ekonomiskt underlag med bland annat jämförelsematerial i förhållande till andra rädd-
ningstjänster. Sundsvalls kommun har också i sitt arbete med besparingsprogrammet 
P300 givit förbundet i uppgift att inkomma med underlag kring hur kostnaderna för 
räddningstjänst i kommunen ska kunna belysas i förhållande till jämförbara kommuner. 
I detta sammanhang beaktas också riskbilderna som nämnts ovan.  
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MRF har givit ägarkommunerna förslag på möjliga effektivseringar och besparingar som 
inte försämrar förbundets operativa förmåga. Föreslagna förändringar i LSO, bland an-
nat angående krav på förstärkt operativ ledningsförmåga och införande av nationellt mål 
för olycksförebyggande verksamhet, kommer att ställa högre krav på räddningstjäns-
terna att lösa sina uppgifter. Då är det viktigt att förbundet får behålla sina nuvarande 
medel och även får täckning för årliga driftskostnadsökningar för att kunna bedriva 
verksamheten. 

3.3 God ekonomisk hushållning 
God ekonomisk hushållning präglas av redovisningslagens krav på en rättvisande  
redovisning samt kommunallagens krav på budget i balans och god ekonomisk hushåll-
ning (ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet). MRF:s finansiella mål är viktiga för att 
bedöma god ekonomisk hushållning. 

3.3.1 Finansiella mål 
Ett av de finansiella målen är att MRF ska nå ett resultat beräknat på 2 % av grundra-
men sett i ett 3-årsperspektiv. Ägarkommunerna har ställt detta mål bland annat för att 
MRF ska kunna finansiera sina egna investeringar. För 2020 har direktionen beviljat 
MRF att nå ett nollresultat och därmed frångå det finansiella målet till viss del.  
Medlemsbidragen beräknas procentiellt utifrån hur stor folkmängden är i ägarkommu-
nerna tillsammans med löneökningarna för förbundet och detta är grundramen. 
 
MRF har en förhoppning om att nå god ekonomisk hushållning under 2020.  
 
Ett annat finansiellt mål är att årets utfall av verksamhetens nettokostnad inte får  
avvika mer än 1 % vid delårsrapporterna, per 30 april och 31 augusti. Det är först vid 
årsbokslutet som detta mål kan avläsas.  
 

3.4 Kort sammanställning av alla mål 
 

Prognos per 31 december 2020 Nuläge 
 Målet kommer att vara uppfyllt   Målet är uppfyllt 

 Målet kommer delvis att vara uppfyllt  Målet är delvis uppfyllt 

 Målet kommer inte att vara uppfyllt   Målet är inte uppfyllt 

 
 

Mål Nuläge 
per 30 april 

Prognos  
per 31 dec 

Utvecklad samverkan i Pandora   

Effektiva och kvalitetssäkrade räddningsinsatser    
Utveckla trygghetsarbetet    
Effektivt tillstånds- och tillsynsarbete   
Bra riskarbete i samhällsbyggnadsprocessen   
Uppbyggnad av ett nytt civilt försvar   
Ansvarsfullt miljöarbete   
Tydlig styrning och ledning av verksamheten   
Personalpolitik i framkant.   
God ekonomisk hushållning.   
Förebyggande arbetsmiljöarbete.   
Framgångsrikt jämställdhets- och likabehandlingsarbete   

Internkontrollarbete som en del i 
verksamhetsutvecklingen 
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3.5 Mål och aktiviteter 

3.5.1 Utvecklad samverkan i Pandora 
 

- Beslut för att gå vidare med projektering för nya lokaler väntas tas i början av år 
2020.  
 

- Bidra i utvecklingen av samverkansmodellen. 
 

Kommentarer: 
Beslut om medel för projektering för nya lokaler i Timrå är fattade av kommunfullmäk-
tige i Timrå kommun. Avseende medel för projektering av nya lokaler i Sundsvall och 
Liden så beräknas frågan att behandlas i Sundsvalls kommuns fullmäktigemöte i juni. 
 
Ett utkast till projektdirektiv är framtagit och en dialog med länsstyrelsen är inledd. På 
grund av coronasituationen under våren så beräknas dialogen att återupptas till hösten. 
 

3.5.2 Effektiva och kvalitetssäkrade räddningsinsatser  
 

- De mål som beskrivs i det nya handlingsprogrammet för räddningstjänst ska 
konkretiseras och implementeras. 

 
- Besluta om den framtida inriktningen för utökat operativt samarbete mellan 

samtliga tre räddningstjänster inom Västernorrlands län. 
 

- Utreda möjligheter för en framtida inriktning om samverkan för gemensam 
övergripande ledning för de sex nordligaste länen.  

 
- Presentera en fordonsplan för perioden 2021 till 2030. 

 
Kommentarer: 
De resultatmål som finns beskrivna i handlingsprogrammet håller på att konkretiseras 
genom mer detaljerade förmågebeskrivningar inom de dimensionerade händelsetyperna 
som anges i handlingsprogrammet. Arbete kommer att fortgå under hela 2020. 
 
Arbete med beslutsunderlag för ett framtida samarbete i Räddsam Västernorrland håller 
på att tas fram, och målet är att politska beslut i ärendet kan fattas under hösten 2020. 
 
Namnet för samverkan inom gemensam övergripande ledning är Räddningsregion 
Nord. Den är inledningsvis uppdelad i tre mindre geografiska områden, och för MRF 
sker närmast ett arbete att tillsammans med räddningstjänsterna i Västernorrland och 
Jämtland ta fram lösningar på ledningssamverkan inom det området. Senare kommer 
samverkan för hela Räddningsregion Nord att inkluderas i arbetet.   
 
Arbete med framtagande av fordonsplan 2021 till 2030 har påbörjats och kommer att 
bli klar under hösten 2020. 
 

3.5.3 Utveckla trygghetsarbetet 
 

- Ta fram beslutsunderlag för ett nytt handlingsprogram för MRF, samt med-
lemskommunerna 2020-2023. 
 

- Utveckla samverkan med andra aktörer i trygghetsarbetet, bland annat genom 
”Ett Sundsvall som håller ihop”. 
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Kommentarer: 
MRF har antagit ett handlingsprogram enligt LSO som omfattar både det förebyggande 
och det operativa arbetet. Arbetet pågår med att ta fram planer tillsammans med kom-
munerna där olyckstyperna suicid, fallolyckor och naturolyckor kommer att ingå. 
 
En första milstolpe är passerad i ”Ett Sundsvall som håller ihop” genom att en områ-
desplan är framtagen för Kvissleby, vilket är det område som MRF jobbar med. Andra 
aktiviter, så som till exempel projektet ”Together” i Bredsand och TUFF , har tyvärr 
fått ställas in eller skjutas upp på grund av coronapandemin. 
 

3.5.4 Effektivt tillstånds- och tillsynsarbete   
 

- Vidmakthålla och säkerställa en snabb hantering av tillståndsärenden.  
 

- Utveckla vår hantering av de krav som ställs vid tillsyner så att det sker på ett 
rättssäkert sätt. 
 

Kommentarer: 
Av tio undersökta ärenden i en stickprovskontroll är det endast ett som har en hand-
läggningstid längre än två veckor. Utifrån denna kontroll bedöms att MRF har en till-
räckligt snabb handläggningstid i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser. 
 
Att hantera tillsynsärenden med brister på ett rättsäkert sätt betyder att när större brister 
finns behöver beslut om föreläggande fattas, vilket i sin tur betyder att den andra parten 
har möjlighet att överpröva saken. Därför har antalet förlägganden och förbud under 
senare tid ökat betydligt.   
 

3.5.5 Bra riskarbete i samhällsbyggnadsprocessen 
 

- Verka för att vi blir inblandade på ett tidigt stadium i olika planprocesser, i syfte 
att påverka dessa ur ett riskreducerande perspektiv. 
 

- Medverka till att klimatanpassningsarbete i ägarkommunerna bedrivs på ett bra 
sätt och som även omfattar brandspridningsrisker från tätortsnära skog. 
 

Kommentarer: 
Under 2020 kommer arbetet med ny översiktsplan för Sundsvall för 2022 – 2026 att in-
tensifieras. Här kommer MRF verka för att vara med tidigt och tillvarata relevanta frå-
gor i ett brett perspektiv. Detta arbete har dock inte påbörjats från MRF:s del. Detta är 
en kvarstående punkt att arbeta med under resten av året. 
 
En ansökan om projektmedel från Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU:s) forskningsan-
slag har lämats in tillsammans med MSB och Sundsvalls kommun. Projektet blir en pi-
lotstudie i Sverige king riskreducerande och förebyggande åtgärder avseende brand-
spridningsrisker från skog till bebyggelse. 
 

3.5.6 Uppbyggnad av ett nytt civilt försvar 
- Planera för krigsorganisation, krigsplacering samt fortsätta arbeta med utbild-

ning och kompetenshöjande åtgärder rörande totalförsvar. 
 
Kommentarer: 
Pågår enligt plan. 
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3.5.7 Ansvarsfullt miljöarbete  
 

- Införa fler möten/utbildningar via digitala videotekniker för att minska miljö-
påverkan på grund av resor. 

 
- Säkerställa och arbeta in en rutin för att begränsa användandet av skum vid 

räddningsinsatser. 
 

- Öka vår kompetens och förmåga att minimera miljöskador av förorenande 
släckvatten. 

 
- Öka vår, och bidra till andras kompetens, kring effekter av klimatförändringar. 

 
- Öka antalet miljöfordon. 

 
- Under 2020 ska MRF:s medarbetare få kunskaper om avsikten med agenda 

2030.  
 

Kommentarer: 
Coronapandemin har inneburit en kraftfull ökning av använandet av videoteknik för 
möten, utbildningar och även i övrigt vid kommunikation i det dagliga arbetet.  
 
Skumstrategin är reviderad och organinsationen kommer att informeras om det nya  
rutinerna som beskrivs i strategin.  
 
En ansvarig för att utveckla vår förmåga om att minimera miljöskador till följd av föro-
renande släckvatten håller på att rekryteras internt. Första steget därefter är att finna 
goda exempel från övriga räddningstjänster i Sverige, som kan bidra till vår egen ut-
veckling. Arbete inom detta kommer att pågå under några år framåt. 
 
Samtlig operativ heltidpersonal kommer att få en utbildning om klimatförändringar, 
samt den utrustning som MRF har för att begränsa skador till följd av väderrelaterade 
insatser. 
 
För två miljöfordon har leasingavtal tecknats, och dessa har tagits i bruk under april  
månad. 
 
Agenda 2030 kommer att vara tillgänglig som internutbildning i vår utbildningsplatt-
form ”MRF akademin” under hösten. 
 

3.5.8 Tydlig styrning och ledning av verksamheten 
 

- Fortsätta satsningen på att utveckla färdigheter för chefer och ledare. 
 

- Ta fram en ny styrmodell i vilken både verksamhet samt resurserna personal 
och ekonomi ingår. 

 
- Ta fram en ny kommunikationspolicy med de fyra hörnstenarna; medarbetarna 

är våra viktigaste ambassadörer, omvärldsbevakning, klarspråk och kriskommu-
nikation. Kommunikationspolicyn kompletteras med riktlinjer för sociala me-
dier, webb, grafisk profil och värdskap. 

 
Kommentarer: 
Chefs- och ledarutvecklingen har fortsatt under perioden. Samtliga chefer har deltagit 
vid Sundsvalls kommuns Chefsarena i februari. MRF var en av arrangörerna för arenan. 



Medelpads Räddningstjänstförbund  Delårsrapport 1 2020   

 

  Sidan 10 av 24 
 

Därefter har planering pågått för fortsatt chefs- och ledarutveckling. På grund av coro-
nasituationen inriktar sig arbetet för närvarande mot grupparbetsuppgifter och även en-
skilda uppdrag vilka sedan kommer att sammanställas. 
 
Arbetet med att ta fram en ny styrmodell har skjutits fram i tiden några månader på 
grund av coronasituationen. En arbetsgrupp har inrättats för uppdraget att ta fram ett 
förslag till en ny sådan modell. Ett referensmaterial har samlats in för att kunna beakta 
delar av strukturer på styrmodeller som redan finns för andra verksamheter. 
 
Ett utkast till ny kommunikationspolicy har tagits fram. En vidare bearbetning av detta 
kommer att genomföras under sommaren och planeringen är att dokumentet kommer 
att beslutas av direktionen i september. 
 

3.5.9 Personalpolitik i framkant 
 

- MRF:s värdegrundsarbete Vår Viktiga Vardag ska få en nystart. 
 

- Se över rekryteringsprocessen. 
 

- Tydliggöra strukturen för löneöversyn. 
 

- Se över rehabiliteringsprocessen för att få medarbetare snabbare tillbaka i  
arbete. 

 
- Implementera kompetens- och kvalitetsplattformen MRF Akademin. 

 
Kommentarer: 
En arbetsdag med MRF:s värdegrundsarbete Vår Viktiga Vardag (VVV) genomfördes 
under våren 2020 för all heltidspersonal. Detta för att bland annat tydliggöra det fort-
satta arbetet med den egna värdegrundsmodellen. En viktig del i detta arbete är att lyfta 
fram dialogen när det gäller ”mjuka frågor” i tvärgrupper. Frågeställningarna under da-
gen innefattade till exempel vad MRF och dess medarbetare ska tänka på i framtiden. 
Allt ifrån arbetsklimat till rekrytering av nya medarbetare. MRF fick in många syn-
punkter och de ligger nu som del av underlag till kommande enkät inom organisatorisk 
och social arbetsmiljö.  
 
Verksamhetsplanen för samtliga arbetsenheter belyser att MRF:s grundläggande arbete 
inom VVV ska fortgå och kopplas till att: 

• Förhållningsreglerna ska implementeras hos personalen. 
• Frågor och tankar kring VVV ska genomsyra verksamheten och löpande följas 

upp av respektive chef. 
 
Rekryterings- och rehabiliteringsprocesserna ska ses över under året. 
 
MRF håller på att införa sitt eget utbildningskoncept, benämnt MRF-akademin. Genom 
ett modernare upplägg för olika utbildnings- och utvecklingsområden, nås bättre struk-
tur på inlärningsprocessen. Förutsättningar ges för personalen att nå bättre kunskap 
inom olika områden. Ett digitalt stöd finns för att underlätta för inlärningsprocessen 
som bland annat håller reda på när nya utbildningsinsatser behövs för den enskilde 
medarbetaren. IT-systemet innehåller även möjligheter till kunskapstest för att säker-
ställa tillräcklig kompetensnivå. Flertalet aktiviteter/utbildningar är under produktion i 
akademin. MRF har påbörjat träffar med olika personalgrupper för att informera om 
konceptet. Samverkan med två andra räddningstjänster är påbörjat samt rutiner för ad-
ministration, uppföljning och registrering håller på att skapas. 
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3.5.10 God ekonomisk hushållning 
 

- MRF ska uppnå minst ett nollresultat. 
 

- Verksamhetens nettokostnad inte får avvika mer än 1% per 30 april och 31 au-
gusti. 

  
- Översyn av användande av avtal vid inköp av varor eller tjänster. 

 
- Upprätta en långsiktig fordonsförsörjningsplan. 

 
- Genomföra kvalitetssäkring av anläggningstillgångarna. 

 
Kommentarer: 
MRF:s aktiva arbete med ekonomiförsörjningen inkluderande en stram linje vad gäller 
kostnadsutvecklingen, visar på att det fortfarande är möjligt att vid kalenderårets slut nå 
minst ett nollresultat. Detta trots ett negativt resultat efter första tertialet. När det gäller 
prognosmålet kan ingen bedömning göras förrän vid årsbokslutet.  
  
En översyn av förbundets inköps- och upphandlingsprocess kommer att genomföras 
under året. En tillräcklig upphandlingsfunktion ska genom detta arbete säkerställas. Er-
forderliga riktlinjer inom området ska revideras. 
 
MRF ser över hanteringen av anläggningsregistret. Planen är att identifiera och utran-
gera gamla försäljningar samt att lägga in nya anläggningar för korrekt hantering.  
 

3.5.11 Förebyggande arbetsmiljöarbete 
 

- Tydliggöra processen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.  
  
- Ta fram en arbetsmiljöplan för 2020 som anger aktiviteter för att förbättra det 

systematiska arbetsmiljöarbetet.  
 

- Utveckla uppföljningen av arbetsmiljöarbetet.  
 

- Utforma en medarbetarenkät gällande organisatorisk- och social arbetsmiljö. 
 

- Ta fram en långsiktig struktur för kompetensutveckling inom arbetsmiljö- 
området för chefer och skyddsombud. 

 
Kommentarer: 
Ett utkast till arbetsmiljöpolicy är framtaget och beslut i direktionen kommer att fattas 
under året.  
 
Ett årshjul och riktlinjer för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) håller på att tas 
fram. Årshjulet kommer bli ett stöd gällande utveckling av uppföljning av arbetsmiljöar-
betet. En arbetsmiljöplan för 2020 är beslutad av förvaltningen. 
 
En medarbetarenkät gällande organisatorisk och social arbetsmiljö förbereds och kom-
mer att genomföras i början av juni månad.  
 
Det har planerats för en partsgemensam utbildning tillsammans med den fackliga orga-
nisationen Kommunal men är framskjuten i tiden på grund av coronasituationen.  
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3.5.12 Framgångsrikt jämställdhets- och likabehandlingsarbete 
 

- Genomföra fortsatta VVV-aktiviteter inom ramen för jämställdhets- och  
likabehandlingsarbetet. 
 

- Ta fram en likabehandlingsplan för 2020. 
 

- I större omfattning inkludera Barnkonventionen i MRF:s arbete  
 

- Öka antalet kvinnliga brandmän. 
 

- Vara aktiv i kvinnliga nätverk inom räddningstjänsten. 
 

Kommentarer: 
Vid den genomförda VVV-dagen under våren 2020 var temat bland annat fortsatt ar-
bete med jämtställdhet och mångfald. Repetition genomfördes avseende kunskapsde-
larna inom jämställdhet och mångfald. En sammanställning av de synpunkter som läm-
nades vid VVV-dagen i fjol presenterades. Dialog genomfördes angående hur MRF går 
vidare med synpunkterna och hur ytterligare utveckling i verksamheten ska genomföras. 
Under 2020 kommer fortsatta VVV-aktiviteter att genomföras inom ramen för jäm-
ställdhets- och likabehandlingsarbetet.  
 
En prova-på-dag för kvinnor som är intresserade av att arbeta inom räddningstjänsten 
genomfördes under internationella kvinnodagen. 
 
MRF är fortsatt medlem i organisationerna Nätverket jämställd räddningstjänst (NJR) 
och Kvinnor inom räddningstjänsten (KIRtj). 
 

3.5.13 Internkontrollarbete som en del i verksamhetsutvecklingen 
 

- Ta fram rutiner för att integrera det interna kontrollarbetet i verksamheten och 
i större delaktighet med personalen. 

 
- Ta fram en internkontrollplan för 2020. 

 
- Prioritera interna kontrollfrågor som har med följande av olika regelverk att 

göra och då främst sådana som har med personalens säkerhet att göra. 
 

Kommentarer: 
Planering inför årets internkontrollarbete har genomförts. I arbetet kommer delaktig-
heten att öka tillsammans med personalen. Fler kommer att involveras i de olika kon-
trollerna och ett bättre lärande eftersträvas. Det handlar också om att bättre kommuni-
cera internkontrollarbetet och dess vinster för verksamheten.  
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3.6 Balanskravsresultat  
Enligt kommunlagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning. Ett minimikrav 
för detta är balanskravet. Enligt balanskravet ska förbundet budgetera för intäkter som 
minst uppgår till nivån på de budgeterade utgifterna under året. Ett eventuellt under-
skott måste täckas av överskott de följande tre åren. Men om ett överskott uppstår vid 
årets slut får det inte användas för att kompensera för framtida underskott. 
Huvudprincipen är att en realisationsvinst inte ska räknas in i balanskravet. Årets  
resultat reduceras därför med -196 tkr. Det negativa balanskravsresultatet är beräknat att 
återställas under året då det förväntande resultatet enligt prognosen är 460 tkr.  
 
 
Balanskravsutredning, Tkr Utfall Prognos 
  2020-04-30 2020-12-31 
Årets resultat -1 279 460 
Reducering av samtliga realisationsvinster -196 -200 
Justering av realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter   
Justering av realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter  
Orealiserade förluster i värdepapper   
Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper  
Årets resultat efter balanskravsjusteringar -1 475 260 
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv   
Användning av medel från resultatutjämningsreserv   
Balanskravsresultat -1 475 260 

   
Tidigare räkenskapsårs negativa balanskravsresultat uppgår till 0 kr. 
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3.7 Väsentliga personalförhållanden 
MRF hade den 30 april 2020 276 tillsvidareanställda medarbetare varav 29 är kvinnor. 
Ökningen av antalet heltidsanställda med fyra stycken under det senaste året beror på 
säkerställande av bemanning inom RIB-verksamheten. Av de tillsvidareanställda har 15 
stycken både en heltidsanställning och en RIB-anställning vid förbundet. 
 
Den totala sjukfrånvaron har ökat något i förhållande till motsvarande tertial i fjol och 
kan ses som ett resultat av coronasituationen. Sjukfrånvaron har jämfört med annan of-
fentlig förvaltning under coronaperioden varit låg. Beredskapen för att säkra verksam-
heten har därför under årets första månader varit god. MRF har ett antal pågående lång-
tidssjukskrivningar varav några medarbetare är på väg tillbaka i arbete.   
 
Sjukfrånvaro och antal anställda 
 
Sjukfrånvaro totalt 2020-04-30 2019-04-30 
Sjukfrånvaro jan-april (%) 3,4% 3,2% 
      
Sjukfrånvaro i timmar 2 873 2 672 
Arbetad tid i timmar 84 914 82 803 

   
Sjukfrånvaro kvinnor 2020-04-30 2019-04-30 
Sjukfrånvaro jan-april (%) 5,1% 3,9% 
      
Sjukfrånvaro i timmar 635 418 
Arbetad tid i timmar 12 350 10 759 

   
Sjukfrånvaro män 2020-04-30 2019-04-30 
Sjukfrånvaro jan-april (%) 3,1% 3,1% 
      
Sjukfrånvaro i timmar 2 238 2 255 
Arbetad tid i timmar 72 564 72 044 

   
Antal anställda   
Personal 2020-04-30 2019-04-30 
Tillsvidareanställda 276 272 
Visstidsanställda 6 7 
Inhyrd personal 0 0 
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3.8 Ekonomisk ställning 
Periodens resultat 
Utfallet för första tertialet visar ett underskott på -1 279 tkr. Budgeten för samma  
period ligger även den med ett underskott –1 949 tkr. Då vi har sammanfallande in- 
tjänandeår och semesterår tjänar man in sin semesterlön samma år som man tar ut den 
vilket gör att resultatet påverkas på detta sätt. MRF bokar upp semesterskulden löpande 
och när semester tas ut, främst i juli och augusti kommer lönekostnaden att minska  
vilket gör att vi då hamnar i ett positivt resultat i budgeten. Vi har även periodiserat  
intäkter som kommer att faktureras senare i år. Då vi har en budget med ett nollresultat 
blir det tillfälligt att budgeten visar på ett underskott.  
 
Verksamhetens intäkter 
Verksamhetens intäkter uppgår till 10 395 tkr vilket är en minskning med 326 tkr mot  
föregående år och en minskning med -718 tkr mot budget. På grund av coronasitua- 
tionen har till exempel inga tillsyner och utbildningar utförts vilket minskar de tilltänkta 
intäkterna med -467 tkr. Intäkterna för automatlarm har ett underskott med -239 tkr.  
 
Medlemsbidragen från ägarkommunerna är förbundets största intäktspost genom vilka 
bidragen för grundramen uppgår till 39 574 tkr. Medlemsbidraget gällande  
löneökningen påverkar budgeten med -791 tkr då det inte faktureras förrän i slutet på 
året på grund av att löneöversynen för året planeras genomföras till hösten. 
 
Verksamhetens kostnader 
Verksamhetskostnaderna uppgår till -10 927 tkr vilket är en minskning på 217 tkr mot 
föregående år och 205 tkr mot budget. På grund av coronasituationen håller förbundet 
nere bland annat rese- och representationskostnader.  
 

 
 
Personalkostnader 
Personalkostnaderna uppgår till -38 460 tkr vilket är en ökning med -1 362 tkr mot före-
gående år men en minskning mot budget på 1 842 tkr.  
 
MRF har en kollektivavtalad pension där den avgiftsbestämda delen avser 4,5% av 
pensionsgrundande lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30% på belopp därutöver 
som står för den förmånsbestämda delen. 2020 är inkomsbasbeloppet 66 800 kr och 7,5 
inkomstbasbelopp är totalt 501 000 kr vilket motsvarar en månadslön om 41 750 
kr/månad.  
 
Sundsvalls kommun har beslutat att både den avgifts- och förmånsbestämda delen ska 
beräknas på lönen vilket resulterar i att uppbokningen blir för hög. Den avgifts- 
bestämda delen är den del personalen väljer att placera själva medan den förmåns- 

Driftredovisning
Verksamhet, tkr 2020 Budget 2019 2020 Budget 2019 Intäkter Kostnader
10 Gemensam, ej medlemsbidrag 5 363 5 440 4 943 -7 448 -7 264 -7 594 -77 -185
20 Räddningsavdelning 1 028 1 200 751 -21 725 -22 116 -19 468 -171 391
30 Förebyggande avdelning 2 571 2 915 2 944 -4 752 -5 552 -5 382 -344 800
40 Verksamhetsstöd 201 1 637 -2 188 -2 457 -2 055 200 269
50 Drift Sundsvall 65 156 279 -2 428 -2 323 -3 029 -91 -105
51 Drift Timrå 18 37 26 -636 -648 -806 -19 12
52 Alnö 5 16 12 -913 -908 -795 -11 -5
53 Njurunda 5 23 8 -1 454 -1 504 -1 380 -18 50
54 Matfors 5 21 4 -802 -1 008 -858 -16 206
55 Stöde 21 24 23 -1 395 -1 277 -1 260 -3 -118
56 Liden 4 19 40 -1 033 -1 103 -1 175 -15 69
57 Söråker 13 47 24 -1 187 -1 296 -1 131 -34 109
58 Ljustorp 0 7 5 -17 -26 -25 -7 8
59 Nouryon 972 1 032 959 -552 -770 -567 -60 217
61 Ånge Deltidsstation 99 121 64 -1 565 -1 692 -1 520 -22 128
62 Fränsta Deltidsstation 25 54 1 -1 291 -1 441 -1 196 -29 150
Verksamhetens intäkter & 
kostnader enligt resultaträkning -718 1 996

Intäkter - 30 april Kostnader - 30 april Budgetavvikelse

10 395 11 112 10 721 -49 387 -51 383 -48 242
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bestämda är en del som tillhör pensionsavsättningen. I årsbokslutet för 2019 gjorde 
MRF en uppskattning av justeringen av den uppbokning som gjorts och i juni 2020 när 
den sista fakturan kommer kan en korrekt justering genomföras.  
 
Investeringsredovisning 
 
För 2020 uppgår förbundets investeringsbudget till 8 767 tkr. 
 
Pågående nyanskaffningar av personalbilar/lätta lastbilar samt en sexhjuling, en snösko-
ter och ett terrängflak som uppgår till 1 784 tkr tillhör budgeten från 2019 som har flytt-
tas över till 2020 då de beräknas tas i bruk under första halvåret. 
 
Investeringsbudgeten för fordon flyttas ofta över till nästkommande år då det tar lång 
tid att utrusta fordonen och då främst de tyngre fordonen. I budgeten för 2020 har det  
budgeterats totalt 7 000 tkr för tunga fordon. Ett släckfordon samt ett fordon för trafik-
säkerhet med Truck Mounted Attenuator (TMA), på svenska lastbilsmonterad dämpare, 
och med utrustning för tung räddning på samma fordon. Fordonen kommer att fär-
digsställas under 2021 då det är förseningar i leveransen eftersom leverantörerna har 
många beställningar på fordon av dessa typer.  
 
 
Pågående nyanskaffningar, tkr Utfall  
Benämning 2020-04-30 
Korrigering av anläggning 10105 460 
ZAG 12M, Transportbil 108 232 
ZRH 12T, Transportbil 128 234 
JHU 71A, Fipbil 1060, installationskit Rakel 482 
CKD 22X, Fipbil 7070,  installationskit Rakel 478 
Terrängflak DCMF-7000X 83 
JRD 49W, Skoter Ski-doo 134 
UBF 48A, Sexhjuling Polaris 141 
Personsökare & sambandsmaterial 443 
Inredningshuset, receptionen 96 
Kemskyddsdräkt 30 
Summa 2 813 

  
Investeringsbudget 2020, tkr 
Brandfordon 4 500 
Tung räddning 2 500 
Andningsskydd 667 
Övrig investeringar 1 100 
Summa 8 767 
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4 Resultat- och balansräkning tkr 
 
Resultaträkning, tkr Not Utfall 

2020-04-30 
Utfall 

2019-04-30 
Prognos 

2020 
Budget 

2020 
      

Verksamhetens intäkter 2 10 395 10 721 32 523 33 692 
Verksamhetens kostnader 3 -49 387 -48 242 -147 125 -148 656 
Avskrivningar 5-6 -1 859 -1 853 -6 031 -6 128 
Verksamhetens nettokostnader  -40 851 -39 374 -120 633 -121 093 

      
Medlemsbidrag 4 39 574 39 035 121 093 121 093 
Verksamhetens resultat  -1 278 -339 460 0 

      
Finansiella intäkter   0 0 0 
Finansiella kostnader  -1 -1 0 0 
Resultat efter finansiella poster  -1 279 -340 460 0 

      
Extraordinära poster  0 0 0 0 
Årets resultat  -1 279 -340 460 0 
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Balansräkning, tkr 

Not 
Utfall             

2020-04-30 
Utfall           

2019-04-30 
    

TILLGÅNGAR        
Materiella anläggningstillgångar    
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 5 394 416 
Maskiner och inventarier 6 34 747 39 172 
Övriga materiella anläggningstillgångar 6 2 813 873 
Summa materiella anläggningstillgångar  37 953 40 461 

    
Finansiella anläggningstillgångar    
Fordringar pension medlemskommuner  97 536 84 145 
Summa finansiella anläggningstillgångar  97 536 84 145 

    
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  135 489 124 606 

    
Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar 7 10 873 13 578 
Kassa och bank  31 690 31 449 
Summa omsättningstillgångar  42 563 45 027 

    
SUMMA TILLGÅNGAR  178 053 169 633 

    
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER      
Eget kapital 8 -32 883 -32 276 
Årets resultat  1 279 340 

    
Övrigt eget kapital    
Avsättningar                 
Avsättningar för pensioner inkl löneskatt 9 -107 917 -94 526 
Summa avsättningar  -107 917 -94 526 

    
Andra avsättningar    
Skulder    
Långfristiga skulder 10 -370 -430 
Kortfristiga skulder 11 -38 163 -42 741 
Summa skulder  -38 533 -43 171 

    
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR     
OCH SKULDER  -178 053 -169 633 
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4.1 Noter, tkr 
 
Not 1 - Redovisnings- & värderingsprinciper 
   
Redovisningsprinciper   
Årbokslutet är upprättat i enlighet med den nya kommunallagen (2018:597) om  
kommunal bokföring och redovisning som gäller från 2019. Förbundet följer i all  
väsentlighet rekommendationerna från Rådet för kommunal redovisning (RKR).  
 
Jämförelsestörande poster 
Dessa särredovisas när de förkommer i not till respektive post i resultaträkningen 
och i den ekonomiska ställningen. Det är poster som påverkar jämförelsen mot 
föregående år och budget som t ex korrigeringar som härleder från tidigare år eller  
betydande poster som är sällan förekommande.     
Materiella anläggningstillgångar   
Den ekonomiska livslängden för en anläggningstillgång ska uppgå till minst tre år och  
anskaffningsvärdet till minst ett halvt prisbasbelopp. Från och med 2019 bedöms  
anläggningstillgångar efter nyttjandeperiod och vid anskaffningstillfället fastställs en  
plan för hur en anläggningstillgång med begränsad nyttjandeperiod ska skrivas av  
och avskrivningen börjar när anläggningarna tas i bruk.  I normalfallet tillämpas linjär  
avskrivning, dvs. lika stora nominella belopp varje år. Eventuellt restvärde utgör inte  
något underlag för avskrivning. Under 2019 har inga förändringar i avskrivnings-  
perioden utförts vilket innebär att jämförelsetalen inte har förändrats.    
Komponenter 
MRF har valt att det lägsta värdet för en komponentavskrivning ska vara 100 tkr.  
   
Omsättningstillgångar 
Omsättningstillgångar värderas enligt lägsta värdets princip till det lägsta av 
 anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen.  
   
Fordringar   
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.      
Intäktsredovisning   
Verksamhetens intäkter ska redovisas i den period de hänför sig till, i den mån det är 
 möjligt.       
Pension 
Förpliktelser för pensionsåtagande för anställda i kommunen är beräknade enligt 
riktlinjer för beräkning av pensionsskuld, RIPS, och redovisas enligt den så kallad  
blandmodellen i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning. 
Pensionsskulden inklusive särskild löneskatt redovisas som dels kortfristig skuld,  
dels som avsättning och dels som ansvarsförbindelse.  
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Not 2 - Verksamhetens Intäkter 2020-04-30 2019-04-30 
Verksamhetens intäkter 10 199 10 321 
Reavinster, försäljning av tillgångar 196 400 
SUMMA Verksamhetens intäkter 10 395 10 721 

 
  

Not 3 - Verksamhetens Kostnader 2020-04-30 2019-04-30 
Lön, jour, beredskap, övertid etc. -20 881 -20 142 
Arvoden samt förlorad arbetsförtjänst, kommunala reviso-
rer -137 -171 
Semesterlönekostnader -2 165 -2 147 
Sjuklön -212 -188 
Kostförmån och ersättningar -469 -415 
Sociala avgifter / PO -8 412 -8 238 
Pension -6 181 -5 797 
Personalrekrytering -4 0 
Kostnad revision Ernst & Young -130 -130 
Övriga verksamhetskostnader -10 797 -11 013 
SUMMA Verksamhetens kostnader -49 387 -48 242  

  
Not 4 - Bidrag ägarkommunerna 2020-04-30 2019-04-30 
Medlemsbidrag Sundsvalls kommun 30 344 29 553 
Medlemsbidrag Timrå kommun 5 545 5 392 
Medlemsbidrag Ånge kommun 3 685 3 615 
Medlemsbidrag löneökningar 0 475 
SUMMA Bidrag ägarkommunerna 39 574 39 035 

 
  

Not 5 - Byggnader, mark och Tekniska anläggningar 2020-04-30 2019-04-30 
Ingående anskaffningsvärde 729 729 
Inköp 0 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 729 729    
Ingående avskrivningar -328 -306 
Årets avskrivningar -7 -7 
Utgående ackumulerade avskrivningar -335 -313    
Redovisat värde byggnad 394 416    
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga byggnader, mark och tekniska   
Anläggningar 
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Not 6 - Inventarier och maskiner 2020-04-30 2019-04-30 
Ingående anskaffningsvärde 100 970 96 656 
Pågående investeringar 2 813 873 
Inköp 0 6 141 
Försäljningar/utrangeringar/korrigeringar -1 221 -3 010 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 102 562 100 661    
Ingående avskrivningar -64 372 -61 780 
Försäljningar/utrangeringar 1 221 3 010 
Årets avskrivningar -1 852 -1 846 
Utgående ackumulerade avskrivningar -65 003 -60 616    
Redovisat värde inventarier och maskiner 37 560 40 045    
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga maskiner och inventarier.   

  
Not 7 - Kortfristiga fordringar 2020-04-30 2019-04-30 
Kundfordringar 4 607 4 693 
Skattekonto 393 403 
Moms 1 501 3 082 
Förutbetalda kostnader 3 506 3 486 
Interimsfordringar 866 1 913 
SUMMA Fordringar 10 873 13 578  

  
Not 8 - Eget kapital 2020-04-30 2019-04-30 
Eget kapital Sundsvall -8 155 -8 155 
Eget kapital Timrå -2 439 -2 439 
Eget kapital Ånge -1 166 -1 166 
Balanserat resultat -21 123 -20 516 
Årets resultat 1 279 340 
SUMMA Eget kapital -31 604 -31 936  

  
Not 9 - Avsättningar pension 2020-04-30 2019-04-30 
Ingående balans, Avsatt till pension -85 184 -74 461 
Avsättningar -1 664 -1 610 
SUMMA Avsättningar pension -86 847 -76 071 
Löneskatt avsättningar pension -21 069 -18 455 
SUMMA Avsättningar pension inkl löneskatt -107 916 -94 526 

 
  

Not 10 - Långfristig skuld 2020-04-30 2019-04-30 
Investeringsbidrag översvämningscontainer -600 -600 
Upplösning av investeringsbidrag 230 170 
SUMMA Långfristig skuld -370 -430 
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Not 11 - Kortfristig skuld 2020-04-30 2019-04-30 
Leverantörsskuld -1 701 -2 975 
Mervärdesskatt -245 -259 
Personalens källskatt -1 598 -1 787 
Arbetsgivaravgift -1 695 -1 728 
Införsel 0 -1 
Okompencerad övertidsskuld -405 -377 
Semesterlöneskuld -5 956 -5 829 
Upplupna sociala avgifter -1 954 -2 431 
Upplupen särskild löneskatt -2 341 -2 062 
Debiterad preliminärskatt 3 029 2 435 
Gruppliv TGA-KL 3 4 
Trygghetsförsäkring FORA -20 2 
Upplupen löneskatt pension -1 236 -1 312 
Upplupen lönekostnad pension -2 070 -5 164 
Interimsskuld -21 975 -21 257 
SUMMA Kortfristig skuld -38 163 -42 741 
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Vår vision: 
 

Ett tryggt, säkert och  
hållbart samhälle 

 
Vår verksamhetsidé: 
 
Skydd mot olyckor utgör grunden för vår verksamhet. Vi har en  
väl fungerande utryckningsverksamhet och genom ett brett  
förebyggande arbete bidrar vi till att minska antalet olyckor för  
de som bor och vistas i ägarkommunerna. 
 
Vi är en aktiv part i kommunerna och nyttjar de personella och  
materiella resurserna på ett effektivt sätt i arbetet för en säkrare  
och tryggare kommun. 
 
Vi arbetar för en utökad samverkan med andra kommuner och  
organisationer i regionen för att uppnå största möjliga nytta för  
medborgarna.   
 
Vi har en ambition att anses vara en av Sveriges ledande  
räddningstjänster. 
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Medelpads Räddningstjänstförbunds 
revisorer 

 
 

 

Kommentarer till rekommendationer med 
anledning av revisionens granskning av inköps- 
och upphandlingsprocessen 
Direktionen har tagit del av revisionens granskning av inköps- och 
upphandlingsprocessen samt kommer att följa upp att rekommendationerna 
genomförs.  
 
 
 
Åke Nylén 
Direktionens ordförande   Per Silverliden 
    Förbundschef 
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   Sundsvalls kommun 
   Timrå kommun 
   Ånge kommun 
 
 
 
 

Hemställan om hantering av särskilda medel 
från regeringen från och med 2021 för utökat 
åtagande angående operativ ledning av rädd-
ningstjänsten 
Direktionen för Medelpads Räddningstjänstförbund (MRF) skriver till ägar-
kommunerna och hemställer om hantering av särskilda medel från regeringen 
från och med 2021 för utökat åtagande angående operativ ledning av rädd-
ningstjänsten enligt vad som följer nedan.   
 
Av lagrådsremissen En effektivare kommunal räddningstjänst, överlämnad till lagrå-
det den 7 maj 2020, ges ett antal förslag, som om de resulterar i lagstiftning, får 
direkta konsekvenser för räddningstjänsterna i landet.  
 
Ett av förslagsområdena avser en starkare statlig styrning av kommunernas fö-
rebyggande verksamhet och räddningstjänst genom ett nytt nationellt mål för 
den förebyggande verksamheten, tydligare handlingsprogram samt utökad före-
skriftsrätt för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Ett annat 
avser en tydligare operativ ledningsorganisation med krav på kommunerna att 
ständigt upprätthålla en övergripande ledning av räddningstjänsten.  
 
Därutöver ges förslag om förstärkt tillsyn av räddningstjänsten och stöd genom 
en koncentration till MSB med möjlighet att förelägga kommunerna att av-
hjälpa brister. Samt också möjligheter för MSB att under vissa förhållanden 
kunna prioritera och fördela tillgängliga förstärkningsresurser ur ett nationellt 
perspektiv. 
 
Förslaget om krav på tydligare operativ ledningsorganisation innebär kostnads-
ökningar för såväl MRF som övriga räddningstjänster i länet. Kostnadsökning-
arna blir, i förhållande till storleken på räddningstjänstorganisationen, mindre 
för MRF än för länets övriga räddningstjänster. Anledningen till detta förhål-
lande är att MRF idag har en mer heltäckande operativ ledningsfunktion sett 
med hänsyn till vilka roller och vilka kompetenser som finns i denna. Funkt-
ionen räcker ändå ur flera avseenden inte till för att tillgodose de förväntade 
lagkraven inom detta område. 
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För att stärka den operativa ledningsförmågan som MRF har tillgång till och 
för att förbundet ska vara en del av en övergripande ledning som klarar av att 
hantera flera samtidiga vardagshändelser eller en större händelse, har ett opera-
tivt ledningssamarbete tillsammans med övriga räddningstjänster i länet inletts. 
Detta samarbete benämns Räddsam Västernorrland.  
 
För att kunna leda och genomföra räddningsinsatser i samband med mycket 
stora och allvarliga händelser, avser MRF att vara en del i uppbygganden av 
Räddningsregion Nord. Räddningsregionen avses, när den är fullt utbyggd, 
kunna hantera sådana räddningsinsatser från Gävleborgs län i söder och hela 
vägen norrut i Sverige. Motsvarande räddningsinsatser inom delar av Dalarnas 
län avses också ingå i regionens arbete. Enligt planeringen kommer räddnings-
tjänsterna i Västernorrlands län att utgöra ett samarbetskluster inom regionen 
tillsammans med räddningstjänsterna i Jämtlands län. Regionen kommer också 
att arbeta för en gemensam nivå när det gäller kvaliteten på det operativa led-
ningsarbetet inkluderande stabsarbetet.  
 
Enligt den kommunala finansieringsprincipen ska staten finansiera nya åliggan-
den och ambitionshöjningar för kommunerna från grunden, det vill säga kom-
pensation ska utgå även för de kommuner som frivilligt har byggt upp för-
mågan. Den nya regleringen innebär ett tydligt krav som inte tidigare funnits på 
kommunerna när det gäller ökade krav på operativ ledning. Förslaget får därför 
anses innebära en statlig ambitionshöjning.  
 
Räddningstjänstutredningen har beräknat att kostnaderna för förslagets ge-
nomförande uppgår till ca 45 miljoner kronor per år för samtliga kommuner i 
Sverige, det vill säga även för de som redan byggt upp förmågan. För att kom-
pensera kommunerna för det utökade åtagandet har regeringen i budgetpropo-
sitionen för 2020 beräknat att kommunerna, i enlighet med den kommunala 
finansieringsprincipen, ska kompenseras genom att anslaget 2:4 Krisberedskap 
minskas med 45 miljoner kronor från och med 2021 och att anslaget 1.1. Kom-
munalekonomisk utjämning under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kom-
munerna ska ökas med motsvarande belopp (prop. 2019/20:1, utg. omr. 6, av-
snitt 4.5.4, bet. 2019/20:FiU1, rskr. 2019/20:59).  
 
Genomförande av Räddsam Västernorrland innebär att det från och med år 
2021 kommer att finnas en gemensam operativ ledning för räddningstjänsterna 
i länet. De tillkommande kostnaderna för de nya operativa lagkraven kommer 
därför vara en del i denna länsorganisation. Det handlar framförallt om att in-
rätta organisationen ur personellt hänseende samt genomföra kompetensut-
veckling och göra erforderliga tekniska installationer. Satsningar behöver göras 
på att höja kompetensnivåer inom operativa lednings- och stabsfunktioner. 
Räddningstjänsterna i länet behöver inrätta en gemensam funktion för att driva 
arbetet inom Räddsam Västernorrland och hantera frågor inom Räddningsreg-
ion Nord. 
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Direktionen hemställer att ägarkommunerna hanterar dessa nya medel 
så de disponeras av MRF, utan att de räknas in i beräkningen av med-
lemsramen till förbundet, och att redovisning av användningen tillåts 
göras ur ett Räddsam Västernorrland-perspektiv.      
 
 
 
Åke Nylén 
Direktionens ordförande   Per Silverliden 
    Förbundschef 
 
 
 



 Sammanträdesplan 2021  
 Medelpads Räddningstjänstförbunds direktion, arbetsutskott & ägarråd   
 Antagen av direktionen den 29 maj 2020 § 23 
 
 
 

 

 
 

Arbetsutskott Direktion Arbetsdag direktion Ägarråd Övrigt 

2021-02-05   09.00 - 12.00 
Sundsvalls brandstation 

2021-02-19   09.00 – 12.00 
Timrå kommunhus 

   
 
Initiering av ärenden, 
beredningsmöten, m.m. 
genomförs enligt planering av 
ordförande och förbundschef. 
 
Direktionen heldag i 
september med anledning av 
arbete med ny mål- och 
resursplan inkl. budget. 
 
  

 
 

 2021-04-16   09.00 - 12.00 
Sundsvalls brandstation 

2021-05-14   09.00 - 12.00 
Sundsvalls brandstation 

2021-05-28   09.00 – 12.00 
MRF Skyddscenter Fillan 

  

2021-09-17  09.00 – 12.00 
Sundsvalls brandstation 

2021-10-01   09.00 – 16.00 
Ånge brandstation 

  

   2021-10-15   09.00 - 12.00 
Sundsvalls brandstation 

  2021-11-05  09.00 – 12.00 
Återkommer 

 

2021-11-26   09.00 - 12.00 
Sundsvalls brandstation 

2021-12-10   09.00 -12.00 
Sundsvalls brandstation  
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