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Datum

Diarienummer

2019-01-29

KS 2018/985

Revision: slutgiltig rapport - granskning av
räddningstjänsten till Kommunstyrelsen för
svar senast mars 2019 och Kommunfullmäktige
för kännedom.

Hösten 2018 granskade KPMG kommunens räddningstjänst och kom fram till
följande rekommendation till kommunstyrelsen:
-

Säkerställa att arbetet med nytt handlingsprogram fortlöper och att beslut
om nytt handlingsprogram fattas samt att uppföljning av
handlingsprogrammet sker enligt fullmäktiges beslut.

-

Tydliggöra hur målstyrningen avseende räddningstjänsten ska utformas
med beaktande av dels de målsättningar som finns i handlingsprogrammet
och dels de målsättningar som finns formulerade för kommunstyrelsen
inom ramen för kommunens målstyrningsmodell.

-

Säkerställa att den interna kontrollplanen och tillhörande riskanalys i
tillräckligt hög grad belyser och hanterar de risker som är kopplade till
räddningstjänstens verksamhet.

-

Tillse att den dokumenterade vidaredelegeringen ut i verksamheten är
uppdaterad och tydlig.

-

Se över och tydliggöra vilken återrapportering som ska gå till
kommunstyrelsen avseende räddningstjänsten.

Beredning
Kommunstyrelsen utsåg under förra mandatperioden ett räddningsutskott som
skulle fördjupa sig i räddningstjänstens ansvarsområde och sedan bereda ärende till
kommunstyrelsen.
Räddningsutskottet har under mandatperioden fått regelbundna uppföljningar och
är mycket väl insatta i ansvarsområdet.
Handlingsprogrammet som styr verksamheten förlängdes efter beredande i
räddningsutskottet och sedan beslut i KS 2015-05-12 Dnr 2015/314 enligt
-att gällande plan för extraordinära händelser och handlingsprogrammet enligt
skydd mot olyckor fortsätter att gälla fram till dess att ny plan och
handlingsprogram tagits fram samt,
-att ge räddningstjänsten i uppdrag att ta fram ny plan och nytt handlingsprogram.
Ett ärende liknande detta med en tidplan är på väg upp till KS för beslut.

Kommunledningsförvaltningen
E-post trelleborgs.kommun@trelleborg.se
Webb www.trelleborg.se

Besöksadress Algatan 13
Postadress 231 83 Trelleborg
Telefon 0410-73 30 00

Fakturaadress
Box 173, 231 23 Trelleborg
Org.nr 212000-1199
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Det är av yttersta vikt att tydliggöra hur målstyrningen skall se ut nu under denna
mandatperiod då inget räddningsutskott finns. Detta arbete är nu påbörjat och
kommer först att innebära avstämningar med KSAU. Utvärderingen enligt det
beslutade handlingsprogrammet är under framtagande och kommer vara klart på
förvaltningen under februari. Räddningstjänsten gör årligen en utvärdering av sin
del av verksamheten och kommer att fortsätta att göra det tills nytt
handlingsprogram är antaget.
Arbetet med internkontrollplan görs gemensamt inom kommunstyrelsen,
räddningstjänsten har enligt LSO (Lagen om Skydd mot Olyckor ) en skyldighet att
vid varje räddningsinsats göra en riskbedömning innan arbetet påbörjas.
I det kommande handlingsprogrammet skall en intern kontrollplan finnas för att
kunna följa upp räddningstjänstens risker.
Vidare delegeringen idag är i vissa delar styrda till funktioner och till vissa delar
styrda till personer efter erforderlig kompetens, vidaredelegeringen uppdateras när
någon slutar.
Räddningstjänsten återkopplar i delårsboksluten och efter året i enlighet med beslut
i Handlingsprogrammet. KS AU kommer bestämma vilka fler rapporter som skall
gå till KS
2019-01-23
Kent Naterman
Räddningschef

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen
besluta
att anta yttrandet till granskningsrapporten.

