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Granskning av direktionens styrning och uppföljning av räddningstjänsten.  
 
Västra Mälardalens kommunalförbunds förtroendevalda revisorer har genomfört en 
granskning av direktionens styrning och uppföljning av räddningstjänsten. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019. 
Syftet med granskningen är att bedöma om direktionen har en tillfredställande 
styrning och uppföljning av räddningstjänsten.  
Under 2018 gjorde Arbetsmiljöverket tillsyn på räddningstjänsten i Västra 
Mälardalens kommunalförbund. Tillsynen föranleddes av ett tillbud och i samband 
med det noterade Arbetsmiljöverket flera brister inom räddningstjänsten som de 
förmedlade till Västra Mälardalens kommunalförbund. Då vissa brister inte åtgärdats 
för olika arbetsmiljöinsatser inkom vitesföreläggande i december 2019. 
Det har förts diskussioner inom förbundet om eventuellt samgående med annat 
förbund. Mot bakgrund av förfrågan om samgående med Mälardalens Brand- och 
Räddningstjänstförbund (MBR) beslutades det i augusti 2019 att MBR skulle få 
uppdrag att utreda förutsättningarna för ett sådant tillträde vad gäller 
ambitionsalternativ för räddningstjänsten och medlemsbidrag. Utredningen från 
MBR färdigställdes under februari 2020 och visar på stora brister inom i stort sätt 
alla verksamhetsområden inom räddningstjänsten. 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är direktionen inte har 
haft en tillfredställande styrning och uppföljning av räddningstjänsten.  
Vi gör bedömningen att: 

 direktionen inte styr räddningstjänsten på ett tillfredsställande sätt utifrån 
förbundsordning och delegationsordning. 

 direktionen inte har en tillfredsställande uppföljning av verksamheten. 
Vår uppfattning utifrån granskningen är att:  

 vissa av direktionens ledamöter anser att direktionen haft en 
tillfredsställande styrning och uppföljning av räddningstjänsten, medan vissa 
ledamöter i direktionen anser att de inte haft en tillfredsställande styrning och 
uppföljning av räddningstjänsten. 

 direktionens ledamöter i stort inte anser sig ha fått tillfredställande 
information om räddningstjänsten. 

Vår uppfattning är att det funnits otydligheter i styrning och ledning av direktionen. 
Enligt delegationsordningen har direktionen det övergripande ansvaret för 
verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet som inte kan delegeras.  
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Vi gör dock också bedömningen att räddningstjänstens uppföljning i till exempel 
delårs- och årsbokslut inte gett en tillfullo rättvisande bild av verksamheten utifrån 
de brister som identifierats av Mälardalens Brand- och Räddningstjänstförbund. 
Däremot har direktionen vid upprepade tillfällen fått rekommendationer från 
revisionen att stärka processen kring måluppfyllelse, men inte agerat tillräckligt 
utifrån dessa rekommendationer anser vi. 
Bedömningen huruvida direktionen har känt till brister i Västra Mälardalens 
räddningstjänstförbund som till exempel MBR har påvisat eller inte är svår att göra 
utifrån direktionsprotokollen då innehållet i informationspunkterna om 
räddningstjänstens verksamhet inte protokollfördes. Dock har räddningstjänsten 
påtalat vissa brister i fordonsflotta, bemanning och övningsområde i årsredovisning 
som direktionen bör ha fått information om.  
Direktionen har tidigare fått rekommendationer från revisorer att stärka den interna 
kontrollen genom att tillse att ytterligare kontrollmoment införs, men 
internkontrollmoment från 2018 och 2019 är mycket sparsamma.  
Vi har emellertid noterat att direktionen har fattat beslut om åtgärder under 2019 till 
exempel vad gäller initiativ till samgående med Nerikes brandkår respektive MBR. 
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi direktionen att: 

• Säkerställa fler kontrollmoment i verksamheten för att åtgärda relevanta 
kvalitetsbrister och göra erforderliga åtgärder enligt identifierade brister. 

• Säkerställa formell struktur och transparens av räddningstjänstens och 
direktionens styrning och ledning. 

• Säkerställa att återrapportering från verksamheten speglar verksamheten på ett 
rättvisande och transparant sätt.  

Revisorerna emotser direktionens yttrande senast den 31 maj 2020. 
 
 
För revisorerna 
 
 
Lars Wigström   Per Jörgensen 
Revisor, Kungsör   Revisor, Surahammar   
 
 
Göran Nilsson   Bertil Bresell  
Revisor, Köping   Revisor Arboga 
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1 Sammanfattning 
Vi har av Västra Mälardalens kommunalförbunds revisorer fått i uppdrag att granska 
direktionens styrning och uppföljning av räddningstjänsten. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2019. 
Syftet med granskningen är att bedöma om direktionen har en tillfredställande styrning 
och uppföljning av räddningstjänsten.  
Under 2018 gjorde Arbetsmiljöverket tillsyn på räddningstjänsten i Västra Mälardalens 
kommunalförbund. Tillsynen föranleddes av ett tillbud och i samband med det noterade 
Arbetsmiljöverket flera brister inom räddningstjänsten som de förmedlade till Västra 
Mälardalens kommunalförbund. Då vissa brister inte åtgärdats för olika 
arbetsmiljöinsatser inkom vitesföreläggande i december 2019. 
Det har förts diskussioner inom förbundet om eventuellt samgående med annat 
förbund. Mot bakgrund av förfrågan om samgående med Mälardalens Brand- och 
Räddningstjänstförbund (MBR) beslutades det i augusti 2019 att MBR skulle få 
uppdrag att utreda förutsättningarna för ett sådant tillträde vad gäller 
ambitionsalternativ för räddningstjänsten och medlemsbidrag. Utredningen från MBR 
färdigställdes under februari 2020 och visar på stora brister inom i stort sätt alla 
verksamhetsområden inom räddningstjänsten. 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är direktionen inte har haft 
en tillfredställande styrning och uppföljning av räddningstjänsten.  
Vi gör bedömningen att: 

 direktionen inte styr räddningstjänsten på ett tillfredsställande sätt utifrån 
förbundsordning och delegationsordning. 

 direktionen inte har en tillfredsställande uppföljning av verksamheten. 
Vår uppfattning utifrån granskningen är att:  

 vissa av direktionens ledamöter anser att direktionen haft en tillfredsställande 
styrning och uppföljning av räddningstjänsten, medan vissa ledamöter i 
direktionen anser att de inte haft en tillfredsställande styrning och uppföljning av 
räddningstjänsten. 

 direktionens ledamöter i stort inte anser sig ha fått tillfredställande information 
om räddningstjänsten. 

Vår uppfattning är att det funnits otydligheter i styrning och ledning av direktionen. 
Enligt delegationsordningen har direktionen det övergripande ansvaret för 
verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet som inte kan delegeras.  
Vi gör dock också bedömningen att räddningstjänstens uppföljning i till exempel delårs- 
och årsbokslut inte gett en tillfullo rättvisande bild av verksamheten utifrån de brister 
som identifierats av Mälardalens Brand- och Räddningstjänstförbund. Däremot har 
direktionen vid upprepade tillfällen fått rekommendationer från revisionen att stärka 
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processen kring måluppfyllelse, men inte agerat tillräckligt utifrån dessa 
rekommendationer anser vi. 
Bedömningen huruvida direktionen har känt till brister i Västra Mälardalens 
räddningstjänstförbund som till exempel MBR har påvisat eller inte är svår att göra 
utifrån direktionsprotokollen då innehållet i informationspunkterna om 
räddningstjänstens verksamhet inte protokollfördes. Dock har räddningstjänsten påtalat 
vissa brister i fordonsflotta, bemanning och övningsområde i årsredovisning som 
direktionen bör ha fått information om.  
Direktionen har tidigare fått rekommendationer från revisorer att stärka den interna 
kontrollen genom att tillse att ytterligare kontrollmoment införs, men 
internkontrollmoment från 2018 och 2019 är mycket sparsamma.  
Vi har emellertid noterat att direktionen har fattat beslut om åtgärder under 2019 till 
exempel vad gäller initiativ till samgående med Nerikes brandkår respektive MBR. 
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi direktionen att: 

— Säkerställa fler kontrollmoment i verksamheten för att åtgärda relevanta 
kvalitetsbrister och göra erforderliga åtgärder enligt identifierade brister. 

— Säkerställa formellt struktur och transparens av räddningstjänstens och direktionens 
styrning och ledning. 

— Säkerställa att återrapportering från verksamheten speglar verksamheten på ett 
rättvisande och transparant sätt.  
 

2 Inledning/bakgrund 
Vi har av Västra Mälardalens kommunalförbunds revisorer fått i uppdrag att granska 
direktionens styrning och uppföljning av räddningstjänsten. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2019. 
Revisorerna genomförde en granskning 2017 avseenden räddningstjänsten inom 
Västra Mälardalens kommunalförbund. I granskningen konstaterade revisorerna att 
direktionens styrning och uppföljning av räddningstjänsten var för svag. Vidare har vid 
granskningar av delårsrapport och årsredovisning framförts att det saknas mål för 
räddningstjänsten samt att den interna kontrollen behöver stärkas. 
Under 2019 har det varit en personalomsättning inom räddningstjänstens 
ledningsorganisation. Revisorerna bedömer att det finns en risk att det påverkat 
verksamheten på ett negativt sätt. 
Med anledning av ovanstående har förbundets revisorer dragit slutsatsen i sin 
riskanalys, att direktionens styrning och uppföljning av räddningstjänsten behöver 
granskas. 
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2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Syftet med granskningen är att bedöma om direktionen har en tillfredställande styrning 
och uppföljning av räddningstjänsten. 
 
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

 Styr direktionen räddningstjänsten på ett tillfredsställande sätt utifrån 
förbundsordning och delegationsordning? 

 Har direktionen en tillfredsställande uppföljning av verksamheten? 

 Anser direktionens ledamöter att direktionen haft en tillfredsställande styrning 
och uppföljning av räddningstjänsten? 

 Anser direktionens ledamöter att de som ledamöter har fått en tillfredställande 
information om räddningstjänsten? 

Granskningen avser direktionens övergripande styrning och uppföljning av 
räddningstjänsten. 
 

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

 Kommunallagen 6 kap. 6 §  
 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
 Övriga tillämpbara interna regelverk, policys och beslut 

 

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

 Dokumentstudie av direktionens protokoll, delårsbokslut och relevanta underlag 
för beslut under 2018 och 2019. 

 Dokumentstudie av Förbundsordning för Västra Mälardalens kommunalförbund 
och delegationsordning. 

 Intervjuer med ordinarie ledamöter i direktionen i Västra Mälardalens 
kommunalförbund. Vid granskningens genomförande har vi informerats om att 
ledamot från Surahammars kommun inte deltar vid direktionens sammanträden 
på de punkter som avser räddningstjänsten. Vi har därför inte intervjuat denna 
ledamot. 

Alla intervjuade har haft möjlighet att faktakontrollera rapporten och merparten av de 
intervjuade har faktakontrollerat den.  
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3 Resultat av granskningen 
3.1 Organisation  

Medlemskommuner i Västra Mälardalens kommunalförbund utgörs av Arboga 
kommun, Kungsörs kommun, Köpings kommun och Surahammars kommun och syftet 
med förbundet är att säkra kompetensförsörjningen, bibehålla en hög kvalitet samt att 
effektivisera och minska den totala kostnaden för medlemskommunerna. 
Kommunalförbundet, med ca 115 anställda, utgår från Köping. Västra Mälardalens 
kommunalförbund är organiserat i två förvaltningar; räddningstjänst och administrativ 
förvaltning.  
Förvaltningarna styrs av direktionen enligt organisationsskiss nedan:  
Organisationsskiss: 

 
Källa: http://vmkfb.se/om-oss 

 

3.1.1 Räddningstjänst 
Räddningstjänstdelen i förbundet bildades formellt 2004. Räddningstjänsten inom 
VMKF ansvarar för att bedriva räddningstjänst i Köping kommun, Arboga kommun och 
Kungsörs kommun. Räddningstjänsten i Surahammars kommun bedrivs av  
Mälardalens Brand- och Räddningstjänstförbund (MBR). 
Det finns olika samarbeten med närliggande stationer. Till exempel beslutade 
direktionen att fråga Nerikes Brandkår och MBR om det fanns möjlighet att ingå i deras 
kommunalförbund i maj 2019.  Ett av samarbetena formaliserades med Nerikes 
räddningstjänst sommaren/höst 2019 då Nerikes Brandkår tog över ledningsfunktionen 
inom räddningstjänsten i Västra Mälardalens kommunalförbund i samband med bortfall 
i ledningen. Nerikes brandkår startade redan i juni 2019 en utredning av 
räddningstjänsten enligt intervjuer, men sedermera har Nerikes brandkår formellt tackat 
nej till ett samgående med VMKF. Däremot kvarstår förfrågan om samgående till 
Mälardalens Brand- och Räddningstjänstförbund (MBR) och ledning från MBR stöttar 

http://vmkfb.se/om-oss/raddningstjanst
http://vmkfb.se/om-oss/administrativ-forvaltning
http://vmkfb.se/om-oss/administrativ-forvaltning
http://vmkfb.se/om-oss/direktion---politisk-ledning
http://vmkfb.se/om-oss
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sedan januari 2020 VMKF med ledningsfunktioner efter förfrågan och beslut från 
direktionen.  
Mot bakgrund av förfrågan om samgående beslutades det i augusti 2019 att MBR 
skulle få uppdrag att utreda förutsättningarna för ett sådant tillträde vad gäller 
ambitionsalternativ för räddningstjänsten och medlemsbidrag. Utredningen, som enligt 
intervjuer har föredragits för direktionen under 2019 och färdigställdes/offentliggjordes 
under februari 2020, påvisar stora brister inom i stort sätt alla verksamhetsområden 
inom räddningstjänsten. 

3.2 Direktionens styrning av räddningstjänsten utifrån 
förbundsordning  
Förbundsordningen är ett av styrdokumenten för räddningstjänsten. Enligt 
förbundsordningen ansvarar förbundet för en gemensam organisation för  
förbundsmedlemmarna för den räddningstjänst som enligt lagen om skydd mot olyckor 
med följdförfattningar åvilar var och en av förbundsmedlemmarna.  
Direktionen ska bestå av 10 ledamöter och 10 ersättare.  
Förbundsordningen beskriver vidare att medlemskommunerna ska inrätta en 
ledningsgrupp bestående av kommundirektörer/chefer från respektive kommun. 
Uppdraget innebär att samordna budgetprocess, bereda ärenden samt vara den 
sammanhållande instansen för att samordna dialog och kommunikation mellan 
medlemskommunerna och förbundet. Kommundirektören/chefen i 
ordförandekommunen ska ha ett särskilt ansvar att förbereda ärenden till direktionen 
tillsammans med förvaltningscheferna inom förbundet.  
Det framgår i intervjuer att kommunstyrelsens ordförande i de tre kommunerna som 
delar räddningstjänst haft separata avstämningar mellan direktionsmöten där ärenden 
beretts, och i vissa fall har kontakter tagits med Räddningstjänst. Det uttrycks i 
intervjuer att vissa ärenden har känts färdigdiskuterade när de lyfts på direktionsmöten. 
Förbundet är huvudman för verksamheterna och ska både enligt förbundsordningen 
och enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor upprätta handlingsprogram för 
förebyggande verksamhet och för räddningstjänst. Handlingsprogrammen skall antas 
av den beslutande församlingen för varje ny mandatperiod. I maj 2017 lämnade 
räddningstjänsten ett förslag till reviderad handlingsplan för räddningstjänsten och 
samma månad beslutade direktionen att anta föreliggande utgåva av den reviderade 
handlingsplanen för den operativa verksamheten/räddningstjänsten. I april 2016 
lämnade räddningstjänsten förslag till reviderad handlingsplan för den förebyggande 
verksamheten till direktionen vilken antogs av direktionen samma månad. Dock har inte 
hemsidan uppdaterats med de nya versionerna av handlingsprogrammen. 
Direktionsmöten hålls ungefär fyra gånger per år. Det framgår i vår granskning att vissa 
ledamöter i direktionen tycker detta är ett för litet antal möten för att kunna ha kontroll 
och leda verksamheten på ett ändamålsmässigt sätt. 
Förbundsordningen medger också initiativrätt, det vill säga ärenden i direktionen får 
väckas av ledamot i direktionen samt förbundsmedlem genom framställning av 
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. 
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3.2.1 Bedömning: 
Vår bedömning är att det finns otydligheter i styrning och ledning av direktionen. Antal 
direktionsmöten under året upplevs i granskningen vara för få och vi anser att 
direktionen skulle kunna stärka sin uppföljning av räddningstjänsten genom att till 
exempel efterfråga mer uppföljningsunderlag från räddningstjänsten och eventuellt fler 
direktionsmöten för att stärka styrningen. 
Vi gör bedömningen att initiativrätten som uttrycks i förbundsordningen utgör en viktig 
möjlighet för direktionens ledamöter att initiera ärenden till direktionen vid behov.  
Av protokollen framgår det att det finns nyare antagna handlingsplaner än vad som 
framgår på hemsidan för Räddningstjänst, vilket vi bedömer vara vilseledande.  
Sammantaget gör vi bedömningen att direktionen inte styr räddningstjänsten på ett 
tillräckligt tillfredsställande sätt utifrån förbundsordningen. 

3.3 Direktionens styrning av räddningstjänsten utifrån 
delegationsordning 
Direktionens huvuduppdrag är att fastställa budget, fastställa övergripande mål för 
förbundets verksamhet, besluta i ärenden av större vikt och leda och samordna 
planeringen och uppföljningen av förbundets ekonomi och verksamheter. Enligt 
delegationsordningen får direktionen uppdra åt en ledamot eller ersättare eller åt 
anställda hos kommunalförbundet att besluta på direktionens vägnar i ett visst ärende 
eller en viss grupp av ärenden. Dock får ärenden som rör punkterna nedan inte 
delegeras: 

a) verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,  
b) framställningar eller yttranden till fullmäktige,  
c) ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 
beskaffenhet eller av större vikt, 
d) vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 

Under tidigare års granskning av räddningstjänsten har revisorernas sammanfattande 
bedömning varit att det saknas en ”röd tråd” mellan respektive kommuns övergripande 
mål och uppdrag och förbundets räddningstjänst. Revisorerna har också gjort 
bedömningen att styrdokument och styrkedja mellan förbundet och 
medlemskommunerna måste aktualiseras och förstärkas samt att ytterligare 
kontrollmoment bör upprättas för räddningstjänsten. Utifrån det har förbundet fått 
rekommendationer att se över processen för att bedöma måluppfyllelsen kopplat till de 
övergripande målen så att de kan utgöra ett stöd för direktionen i dess målstyrning vid 
helår/delårsbokslut.  
 

3.3.1 Bedömning 
Enligt delegationsordningen har direktionen det övergripande ansvaret för 
verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet som inte kan delegeras.  
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Utredningen från MBR pekar på stora brister inom i stort sätt alla verksamhetsområden 
inom räddningstjänsten. Utifrån de identifierade kvalitetsbristerna inom verksamheten 
gör vi bedömningen att direktionen har brister i sin styrning av räddningstjänsten utifrån 
delegationsordningen. 
 

3.4 Direktionens löpande styrning och uppföljning av 
verksamheten 
Direktionen ska leda och samordna planeringen och uppföljningen av förbundets 
ekonomi och verksamheter. Det framgår i vår granskning att den löpande styrningen 
och uppföljningen av verksamheten framförallt görs utifrån direktionsmöten, 
delårsrapporter och årsbokslut.  
I rapporteringen i delårsuppföljningen april 2018 rapporterades till exempel för den 
förebyggande enheten och driftavdelningen följande: 

 ”den förebyggande verksamheten ska verka för att tillsynsärenden enligt LSO 
och LBE har en hög kvalitet, följer MSBs metodhandbok och utförs på ett 
rättssäkert sätt  ur kundens perspektiv – Bedömning: målet har inte kunnat 
bedömas 

 ”att tillgodose en god fysisk och psykisk arbetsmiljö inom 
räddningstjänstensarbete – minst 80% uppfyllt 

 ”att material/fordon underhålls och fungerar för att möjliggöra en snabb och 
säker instans” – Bedömning: uppfyllt 

 ”att ge kommunens invånare bästa möjliga förutsättningar för att bedriva ett 
eget brandskyddsarbete” – Bedömning: minst 80% uppfyllt 

 ”att rätt numerär gällande personal hålls i enlighet med gällande 
handlingsprogram.” – Bedömning: ej uppfyllt  

Målen för räddning i delåret 2018 indikerade att samtliga mål var minst 80% uppfyllt. 
Behovet av en ändamålsenlig övningsanläggning lyftes också i delårsrapporteringen 
för augusti 2018.  
Det enda verksamhetsmålet i årsbokslutet för 2018 som inte ansågs vara uppfyllt 
gällde personalbemanningen. Övriga mål, till exempel kring fungerande material och 
fordon samt arbetsmiljö bedömdes vara uppfyllt till mer än 80%. Tillsynsmålet kring 
LSO och LBE saknade dock bedömning.   
I delårsuppföljningen 2019 ansågs mål för rätt numerärt antal enligt gällande 
handlingsplan och mål  för att bedriva externa utbildningar ej vara uppfyllda. Något mål 
ansågs ha varit helt uppfyllt, men i stort hänvisade måluppföljningen till att 
målaktiviteterna inte kunnat utföras i ordinarie utsträckning då det varit omsättning av 
personal. 
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3.4.1 Styrning och uppföljning av inventarier och utrustning 
Enligt rapporten från MBR saknas antagen utbytesplan inom räddningstjänsten vilket 
lett till att fordon inte bytts ut när den ekonomiska livslängden varit uppnådd. MBR 
anser att Västra Mälardalens kommunalförbund har en stor och omfattande vagnpark 
där många av fordonen uppnått en betydande ålder.   
Enligt MBR har räddningstjänsten i dagsläget materiel för i stort sett alla typer av 
insatser inom kommunen. Materielen är till största delen fördelad på de fordon som 
finns för utryckning inklusive efterfordon och MBR bedömer att mycket av materielen är 
ålderstigen och behöver utbytas.  

Enligt förbundsordningen ska direktionen årligen fastställa budget för förbundet 
inom den ram för respektive enhet som förbundsmedlemmarnas 
kommunfullmäktige enats om och som de angivit före juni månads utgång. 
Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret 
samt en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden. Nedanstående 
investeringsbudget antogs av direktionen i februari 2018.  

RÄDDNINGSTJÄNSTEN  

Släckbil Arboga 4000 tkr 

Ledningsfordon 750 tkr 

Kommunikationsutrustning 250 tkr 

Räddningstjänstutrustning 100 tkr 

Källa: Investeringsbudget 2018, Direktionens sammanträdesprotokoll 2018-02-24 
 

Vid direktionens sammanträde 2018-05-22 redovisade räddningschefen att det fanns 
behov av utökad driftsbudget under 2019 på grund av ökade materialkostnader/ökat 
behov av skyddsutrustning i samband med ökat antal skogsbränder. Räddningschefen 
framförde också att materialinköpet inte skulle rymmas inom befintlig budget. Av 
protokollet framgår att direktionen tackade för informationen. 
I årsredovisningen 2018 beskrev Räddningstjänst att behovet av en ändamålsenlig 
övningsanläggning var större än någonsin då samhället, och även olyckor som sker, 
blivit mer komplexa. De beskrev också att fordonsparken börjar bli för gammal då 
räddningstjänsten har släckbilar som är 18 år gamla och behöver bytas ut samt att det 
fanns behov av ett nytt ledningsfordon som också behövde prioriteras.  
I investeringsbudgeten för 2019 fanns det ingen investeringspost knutet till 
räddningstjänst. 

3.4.2 Styrning och uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete  
Enligt arbetsmiljölagen har arbetsgivaren alltid ansvaret för arbetsmiljön. I februari 
2018 gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion hos Västra Mälardalens kommunalförbund 
med anledning av ett tillbud på grund av icke-funktionell kommunikationsutrustning 
mellan rökdykarledare och rökdykarpar. Vid inspektionen såg Arbetsmiljöverket även 
andra brister i arbetsmiljön. Trots upprepade kontakter och inspektioner på 
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räddningstjänstförbundet kvarstod vissa brister. Brandmännens Riksförbund har också 
vid två tillfällen kontaktat Arbetsmiljöverket angående förbundets organisatoriska och 
sociala arbetsmiljö.  
Arbetsmiljöverket gjorde december 2019 bedömningen att Västra Mälardalens 
kommunalförbund inte har kunnat påvisa systematiskt arbete med arbetsmiljö eller 
någon rutin för kommande arbete med arbetsmiljö. De bedömde också att det finns 
brister i arbetsmiljö som kan leda till att någon blir sjuk eller skadar sig. I samband med 
dessa vitesförläggande identifierade de ett antal åtgärder som Västra Mälardalens 
kommunalförbund behöver åtgärda.  
Räddningstjänsten har redovisat på direktionsmöten att systematiskt arbetsmiljöarbete 
har skett både under 2017 och 2018 till exempel vad gäller arbetsmiljö, arbetsskador 
och tillbud, sjukfrånvaro, medarbetarsamtal och kompetensutveckling. Det 
systematiska arbetsmiljöarbetet under 2018 redovisades på direktionsmötet i februari 
2019. Efter det mötet inkom fackförbunden med en skrivelse där de bland annat 
efterfrågade en revision av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Direktionen beslutade 
med att avvakta beslut om detta till oktobermötet, men det framgår inte i det diarieförda 
protokollet från det mötet om denna punkt diskuterades då. 
Enligt vad som framkommer i MBRs granskning har olika typer av revisionsbesiktningar 
och service på materiel inte skett enligt vad som är brukligt och skapar en stor 
osäkerhet i arbetsmiljön. Utbildning så att personalen korrekt kan utföra reparationen 
och service saknas enligt uppgift och dokumentation kring dessa frågor är till stora 
delar oklar. 
Enligt förbundsordningen kan stödfunktioner såsom HR-stöd samordnas via 
medlemskommunerna och de framkommer i intervjuerna att räddningstjänsten har fått 
visst stöd avseende HR-frågor.  
I direktionsmötet i maj 2019 redogjorde räddningstjänsten att arbetet med den fackliga 
samverkansgruppen inte fungerat under våren vad gäller räddningstjänsten och att 
samverkansavtalen avsågs att sägas upp och att VMFK skulle återgå till traditionella 
fackliga förhandlingar. 
Under bland annat 2018 hade stationen i Kungsör problematik med att upprätthålla 
numerärt antal enligt handlingsprogrammet vilket räddningstjänsten redovisade i 
bokslut. 
 

3.4.3 Styrning och uppföljning av internkontroll 
De förslaget som räddningstjänst lämnade för internkontroll moment 2018 rörde endast 
personalkapacitet, där de hänvisade att praxis finns men rutin saknas. I 
internkontrollplanen för 2019 tillkom även punkt rörande ”möjligheter till insats flera 
larm samtidigt”. Förslag för internkontrollmoment har således inte behandlat risker i 
arbetsmiljö eller risker i materialhantering/fordonspark. 
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3.4.4 Direktionens bedömning av styrning och uppföljning 
Enligt vår granskning anser vissa ledamöter i direktionen att det funnits 
tillfredsställande styrning och uppföljning av räddningstjänsten utifrån den information 
de fått från verksamheten. De menar också att de aktivt vidtagit åtgärder för att styra 
upp situationen/verksamheten när de insett behoven av det genom att till exempel 
verka för samgående och anpassning till större förbund. Enligt intervjuer med några 
direktionsmedlemmar arbetade ordförande och beredningsutskott intensivt under 2019 
med situationen på räddningstjänsten och att direktionen informerades om arbetet. 
Vissa ledamöter anser dock att direktionen, mot bakgrund till exempel av de brister i 
verksamheten som identifierats i MBRs rapport samt utifrån de vitesförelägganden  
som finns från Arbetsmiljöverket, inte haft en tillfredsställande styrning och uppföljning 
av räddningstjänsten.  

3.4.5 Bedömning 
Utredningen från MBR visar på stora brister inom i stort sätt alla verksamhetsområden 
inom räddningstjänsten. Vi gör bedömningen att vissa brister inte avspeglats i den 
verksamhetsuppföljning som räddningstjänst gjort under 2018 och 2019 i delårs- 
respektive årsbokslut. Däremot anser vi att Räddningstjänsten har flaggat för vissa 
brister vad gäller till exempel övningsanläggning och fordonspark i årsredovisning.   
Revisorerna har också vid tidigare granskningar gett förbundet rekommendationer att 
se över processen för att bedöma måluppfyllelsen kopplat till de övergripande målen så 
att de kan utgöra ett stöd för direktionen i dess målstyrning vid helår/delårsbokslut. 
Vi gör vidare bedömningen att behov av investeringsmedel har varit otydliga att följa. I 
investeringsbudgeten för 2018 framgår det att direktionen antog en investeringsbudget 
med poster för räddningstjänsten bland annat avseende släckbil och ledningsbil. I 
årsredovisningen 2018 påtalades att räddningstjänsten hade behov av ny 
övningsanläggning, att släckbilar behövs bytas ut och att de hade behov av nytt 
ledningsfordon. I VMKF:s investeringsbudget 2019 finns inga budgeterade 
investeringar avseende räddningstjänsten. Således gör vi bedömningen att det finns 
stor otydlighet kopplat till investeringsbehoven och vi anser att större investeringar i 
fordonspark och dylikt har en påverkan på verksamhetens kvalitet. 
I vilken omfattning som brister i verksamheten har följts upp på direktionsmötena är 
svår att avgöra då dokumentation i stort saknas i direktionsprotokollen avseende vad 
informationen från räddningstjänsten handlade om.  
Rapporteringen av arbetsmiljön i februari 2019 följdes av önskemål från fackförbund att 
en revision på arbetsmiljön skulle göras. Detta bedömer vi kan tyda på att 
räddningstjänstpersonal inte tyckte den uppföljning som gjorts inom arbetsmiljö varit 
tillfredsställande. 
Administrativa dokument och kontrollplaner inom räddningstjänst för till exempel 
fordon, revisionsbesiktningar, service på materiel och systematiskt arbetsmiljöarbete 
verkar saknas i verksamheten, vilket vi bedömer har försvårat uppföljningen av 
verksamheten. Enligt delegationsordningen är direktionen ansvarig för verksamhetens 
mål, inriktning, omfattning och kvalitet som inte kan delegeras. Utifrån det gör vi 
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bedömningen att direktionen borde tillsett att det fanns mer uppföljningar inom 
verksamheten som kunde underlättat uppföljningen av deras ansvarsområden. 
Uppföljningen av räddningstjänsten i internkontrollplan bedömer vi har varit svag då till 
exempel punkter angående arbetsmiljön eller andra verksamhetsrelaterade brister med 
fördel hade kunnat komplettera de 1-2 riskmomenten som redovisats där under 2018 
och 2019. Kritik för svag uppföljning av risker har lyfts tidigare från revisorer. 
 

3.5 Informationsflöde mellan räddningstjänsten och direktionen  
Informationen mellan räddningstjänsten och direktionen har enligt vår granskning 
främst skett på direktionsmötena där räddningstjänsten haft återkommande 
informationspunkt. Under direktionsmötena har chef för räddningstjänsten informerat 
om verksamheten. Dock framgår det i vår granskning att informationen i stor 
utsträckning handlat om återberättelser från insatser under perioden. Det framkommer i 
vår granskning att ledamöter anser att de ställt frågor till direktionen om olika områden, 
och att frågeställningarna ofta bemötts med svaret att ”det jobbas med det” från 
räddningstjänst. Innehållet av informationen finns dock inte protokollförd i 
direktionsprotokollen. Många ledamöter i direktionen beskriver att de fått signaler från 
arbetstagare i verksamheten att inte allt stått rätt till, men fått till sig att ”allt är bra” från 
uppföljningen på direktionsmötena.  
Enligt vår granskning förekommer det också fall där vissa punkter inte protokollförts 
trots att yrkanden bett om det. Det förekommer också fall enligt vår granskning där 
synpunkter lyfts på direktionsmöten, där hänvisning skett att svar ska komma vid annat 
direktionsmöte, men inte protokollförts på det avsedda mötet.  
Delårsrapporteringen och årsbokslutsrapporteringen har också utgjort 
informationsflöde mellan räddningstjänsten och direktionen. 

3.5.1 Bedömning 
Direktionsprotokollen beskriver inte innehållet i räddningstjänstens informationspunkt 
vilket försvårar uppföljningen om vad som räddningstjänsten informerat direktionen om. 
Dels menar vi att detta försvårar extern bedömning av verksamheten, men det minskar 
även möjlighet för insyn både hos direktionen om någon ledamot inte varit närvarande, 
samt medborgarnas möjlighet till insyn i verksamheten på en rimlig nivå. 
MBRs bedömning av verksamheten, som visar stora brister inom i stort sätt alla 
verksamhetsområden inom räddningstjänsten, avspeglas inte till fullo rapporteringen av 
måluppfyllelsen i delåren 2018 och 2019. Detta är också en bild som delas av 
direktionen, då direktionens ledamöter i stort inte anser sig ha fått tillfredställande 
information om situationen på räddningstjänsten. Direktionen har vid upprepade 
tillfällen fått rekommendationer från revisionen att stärka processen kring 
måluppfyllelse och intern kontroll. I årsredovisningen har påtalats brister i fordonsflotta, 
bemanning och övningsområde. Vi bedömer att direktionen borde ha agerat mer på 
revisorernas rekommendationer och de brister i verksamheten som identifierats. 
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4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är direktionen inte har haft 
en tillfredställande styrning och uppföljning av räddningstjänsten. Vår uppfattning är att 
det funnits otydligheter i styrning och ledning av direktionen. Enligt 
delegationsordningen har direktionen det övergripande ansvaret för verksamhetens 
mål, inriktning, omfattning och kvalitet som inte kan delegeras.  
Vi gör dock också bedömningen att räddningstjänstens uppföljning i till exempel delårs- 
och årsbokslut inte gett en tillfullo rättvisande bild av verksamheten utifrån de brister 
som identifierats av Mälardalens Brand- och Räddningstjänstförbund.  
Revisionen har dock tidigare rekommenderat direktionen och räddningstjänst att se 
över processen för att bedöma måluppfyllelsen kopplat till de övergripande målen så 
att de kan utgöra ett stöd för direktionen i dess målstyrning vid helår/delårsbokslut. 
Dessutom har räddningstjänsten påtalat brister i fordonsflotta, bemanning och 
övningsområde i årsredovisning som direktionen bör ha känt till. 
Bedömningen huruvida direktionen har känt till alla brister i Västra Mälardalens 
räddningstjänstförbund som MBR har påvisat eller inte är svår att göra utifrån 
direktionsprotokollen då innehållet i informationspunkterna om räddningstjänstens 
verksamhet inte protokollfördes. Direktionen har tidigare fått rekommendationer från 
revisorer att till exempel ytterligare kontrollmoment borde upprättas för 
räddningstjänsten; internkontrollmoment från 2018 och 2019 är dock mycket 
sparsamma för räddningstjänsten.  
Mot bakgrund av ovanstående gör vi bedömningen att direktionen inte gjort tillräckliga 
insatser för att leda och styra verksamheten utifrån de kvalitetsbrister som Mälardalens 
Brand- och Räddningstjänstförbund har identifierat. 
 

4.1 Rekommendationer 
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi direktion i Västra Mälardalens 
kommunalförbund att:  

— Säkerställa fler kontrollmoment i verksamheten för att åtgärda relevanta 
kvalitetsbrister och göra erforderliga åtgärder enligt identifierade brister. 

— Säkerställa formellt struktur och transparens av räddningstjänstens och direktionens 
styrning och ledning. 

— Säkerställa att återrapportering från verksamheten speglar verksamheten på ett 
rättvisande och transparant sätt.  
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