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Verksamhet och arbetsmiljö vid räddningstjänsten 

Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Kalix kommun granskat 

samhällsbyggnadsnämnden, SBN, vad gäller kommunens räddningstjänst-

verksamhet. Det huvudsakliga syftet med granskningen har varit att bedöma om 

SBN:s styrning och uppföljning av räddningstjänsten är ändamålsenlig utifrån 

verksamhet, ekonomisk tillfredställelse och arbetsmiljöarbete. I granskningen 

har vi biträtts av sakkunniga från PwC.  

Vi bedömer att: 

 styrning, ledning och uppföljning av räddningstjänstverksamheten har 

utvecklats i positiv riktning efter organisationsförändringen 2014, 

baserat på den utvärdering och medarbetarenkäter kommunen 

genomfört.  

 verksamheten till övervägande del bedrivas på ett ändamålsenligt sätt 

samt med tillräcklig styrning, ledning och uppföljning. Vi kan emellertid 

konstatera att vissa brister finns gällande avsaknad av tvärsektoriell 

samverkan inom kommunen, att uppföljning av handlingsprogrammet 

inte sker samt att återrapporteringen till SBN är otydlig. 

 räddningstjänstens systematiska arbetsmiljöarbetet uppnår målnivån i 

begränsad utsträckning. Bedömningen baseras på bristande systematik 

kring löpande arbetsmiljöåtgärder, samt att anvisningarna i kommunens 

arbetsmiljöpolicy delvis uppnås. Vi noterar brister såsom avsaknad av 

delegerat arbetsmiljöansvar, bristande systematik gällande arbetsplats-

träffar och medarbetarsamtal, vissa ekonomiska hinder för löpande 

arbetsmiljöåtgärder samt avsaknad av krav på återrapportering av 

tillbud och olyckor till SBN. 

 räddningstjänstverksamheten till övervägande del bedrivs på ett ur 

ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Samtidigt noteras vissa 

brister gällande bl.a. att ekonomin för verksamheten inte är i balans, 

men att detta till stor del härleds till händelser utom verksamhetens 

kontroll. Av granskningen framkommer också att räddningstjänsten står 

inför ekonomiska utmaningar i närtid i form av nödvändiga 

investeringar och utgående lokalhyresavtal. 
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Med utgångspunkt i ovanstående bedömningar rekommenderar vi SBN att: 

 se över delegationen av arbetsmiljöansvar, alternativt bevakar frågan om 

ett kommuncentralt beslut är att vänta.  

 tydliggöra vilken uppföljning som efterfrågas avseende den samlade 

räddningstjänstverksamheten, och att denna uppföljning även bör 

omfatta arbetsmiljöfrågor såsom tillbud och eventuella olyckor. 

 

Kalix kommuns revisorer 

 

 

 

Eskil Johansson Åke Bäckman Maj-Lis Gustavsson 

 

 

 

 Jan-Åke Johansson   Bror Olofsson 
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