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Vi har nu genomfört vårt andra verksamhetsår i Räddningstjänsten Väst. Det har varit ett händelserikt år där vi tagit 
flera viktiga steg framåt i vårt arbete med att forma förbundet. Efter två år har vi nu halvtid i vår genomförande-
period. Vi har under de två första åren startat upp och skapat grundförutsättningar för våra olika verksamheter. 
Under de kommande två åren behöver vi fokusera på att utveckla strukturerna och rutinerna i vardagen. Samtidigt 
ska vi också arbeta med mångfalds- och värdegrundsfrågor. Räddningstjänsten Väst ska vara en öppen och tolerant 
organisation där vi bejakar olikheter och stödjer varandra i vardagen.

Vår strategi för sambruk av verksamheter som traditionellt inte samordnats väcker ett stort intresse ute i landet 
bland övriga räddningsorganisationer. Även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kom-
muner och landsting (SKL) har under året visat ett stort intresse. 

Vårt samhällsviktiga arbete ”Akta Huvudet” uppmärksammades i december genom Ljungbergska stiftelsen pris 
till projektet! Stiftelsen var imponerad av arbetet och menade att organisationen vågar tänka och prova något nytt, 
utanför boxen.  

Inom den operativa räddningstjänsten har vi fortsatt att implementera alternativa släckmetoder. Försäkringsbolagen 
har visat intresse för detta och vi har inlett ett samarbete med ett bolag om så kallade släckgranater. 

Införandet av SOS Alarms nya utalarmeringssystem, dynamisk resurshantering (DRH), har startats upp under året 
och tagit stora resurser i anspråk. DRH möjliggör sambruk av alarmeringsresurser och blir ett viktigt verktyg framö-
ver för att korta responstiderna vid en oönskad händelse. Enligt SKL:s Öppna Jämförelser 2014 har vi kortat respons-
tiden jämfört med föregående år. Det är glädjande och sporrar oss att arbeta vidare med detta viktiga uppdrag. 

Under sommaren fick vi se hur flera kommuner ute i landet drabbades av väderrelaterade olyckor. Branden i Väst-
manland är den största skogsbranden i modern tid. Ett stort antal räddningstjänster från hela landet deltog i 
släckningsarbetet. Räddningstjänsten Väst deltog med personal i stabsarbetet och för direkta släckinsatser. Ingen 
räddningstjänst är ensam dimensionerad för en skogsbrand av denna storlek. Samverkan tillsammans med nationella 
och internationella resurser var helt avgörande för släckinsatsen. Denna händelse kommer att utvärderas på många 
olika nivåer och lärdomar kommer att dras för framtiden.

Halland drabbades i augusti av kraftiga översvämningar. Varbergs och Falkenbergs kommuner påverkades margi-
nellt, men vårt Trygghetsteam fick transporteras med båt för att nå ut med sitt hemtjänstuppdrag i Slöinge. Ett 
samarbete som underlättas av att tillhöra samma organisation.

Det är helt klart att större väderrelaterade olyckor blir allt vanligare och att vi behöver öka vår krishanteringsförmå-
ga och förbereda oss i samhället för att hantera dessa.

Efter två år gör vi också vissa justeringar i organisationen. Den operativa verksamheten förstärks och får bättre 
förutsättningar att nå sina mål. Vi renodlar vissa tjänster så att dessa medarbetare får bättre förutsättningar att göra 
ett bra jobb. I justeringen har vi också kunnat hantera det effektiviseringskrav på en (1) miljon kronor som vi fick 
från våra medlemskommuner under året.

Avslutningsvis vill jag tacka direktionen och alla medarbetare för ett väl genomfört arbete. Ert engagemang och driv 
är motorn i vår utveckling.

Jan Sjöstedt

Inledning 



Räddningstjänsten Väst

Vision 
Vår vision säger: 
”Ett tryggt samhälle för alla!” 

Verksamhetsidé 
”Vi ska tillsammans med andra skapa 
trygghet genom skydd mot oönskade 
händelser.”

Slogan 
Alltid, tryggt och nära! 

Syfte
Förbundet ska vara en aktiv samhälls- 
aktör som effektivt driver, leder och 
utvecklar det samlade skyddet mot 
oönskade händelser. Verksamheten 
ska bedrivas effektivare än när ansva-
ret var fördelat på flera händer och i 
två kommuner.

Tryggheten ska öka genom att främja 
kunskap och insikt, förebygga oön-
skade händelser samt hantera och 
begränsa konsekvenser av oönskade 

händelser.

Mål
I vårt ägardirektiv framgår tre mål 
som vi arbetar efter: 
• Den enskildes förmåga att före-
       bygga och hantera oönskade 
       händelser ska öka. 
• Antalet oönskade händelser ska 

minska. 
• Responstiderna ska minska. 

Förbundet Räddningstjänsten Väst 
verkar alltså för skydd mot oönska-
de händelser men också för en ökad 
trygghet och säkerhet i Varbergs och 
Falkenbergs kommuner

Vår logga
Vår logotyp består av fyra element: 
Vapenskölden - Skölden symboliserar 
organisationens grundfundament att 
skapa trygghet genom skydd mot 
oönskade händelser.

Stjärnan - Den åttauddiga stjärnan 
symboliserar organisationens grund-
läggande ledord:
Kunskap, Nytänkande, Flexibilitet, 
Inspiration, Omtanke, Öppenhet, Mod, 
Mångfald.

Kikaren - Kikaren symboliserar en 
utåtriktad organisation som är nyfiken 
på vad som händer i omvärlden.

Vågen - Vågen symboliserar kraft och 
förändringsvilja samt vårt läge vid 
västkusten.

Inspiration 

Kunskap

Omtanke

Mod

Mångfald

ÖppenhetNytänkande

Flexibilitet
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Måluppfyllnad

Den enskildes förmåga att förebygga och 
hantera oönskade händelser ska öka. 

7 500 personer har fått utbildning i 
förmågan att förebygga och hantera 
oönskade händelser. Utbildningarna 
som erbjuds är bland andra brand-
skyddsutbildningar, utrymning, heta 
arbeten och föreläsningar.  

Räddningstjänsten har utfört risk-
inventeringar i varje hem i Varbergs 
kommun där det finns trygghetslarm. 
Under inventeringen går handläg-
garen igenom en checklista där de 
vanligaste riskerna finns listade och 
vidtar åtgärder om det behövs. Som 
exempel kontrolleras brandvarnare 
och vid behov byts batterier. Unge-
fär 1 000 riskinventeringar utfördes. 
Detta arbete fortsätter i Falkenbergs 
kommun under 2015.

Den enskildes för-
måga att förebygga 

och hantera oönskade 
händelser ska öka. 

Antalet oönskade händelser ska minska. 

Räddningstjänsten larmas numera på 
suicidlarm och blev larmade åtta gång-
er under 2014. Kommunsamordnings-
centralen har arbetat fram ett tillägg, 
”oönskade händelser”, till verksam-
hetsstödet Daedalos. Via tillägget går 
det att kartlägga oönskade händelser 
och skapa en tydlig nulägesbild för 
Räddningstjänsten Västs geografiska 
yta. 

Alla elever i årskurs nio i Varbergs 
och Falkenbergs kommuner erbjöds 
att delta i antivåldsprojektet Akta 
Huvudet. I projektet arbetar man 
tillsammans med film, föreläsningar, 
dilemmaövningar och diskussioner 
för att öka ungdomars förståelse för 
våldets mekanismer. 

Antalet larm om brand i bostad har 
minskat jämfört med 2012 men det 
har skett en svag ökning under 2014. 
Antalet larm om trafikolyckor har ökat 
knappt sedan 2013.

Responstiderna ska minska. 

Tillägget ”oönskade händelser” till 
verksamhetsstödet Daedalos hjälper 
till att förbereda oss för olika typer av 
situationer genom att vi ständigt har 
en uppdaterad nulägesbild och där-
med kan minska responstiderna.

Utalarmeringssystemet Dynamisk 
resurshantering (DRH) är implemen-
terat och alla 112-samtal utlarmas nu 
via detta system. Genom DRH kan 
SOS larma den resurs som kan vara 
snabbast på plats men också larma så 
att rätt förmåga kommer till platsen 
för att hjälpa de drabbade 

Under året kortade vi responstiderna 
i Varbergs kommun, från 11,3 minuter 
2013 till 9,8 minuter 2014. I Falken-
bergs kommun blev det en förändring 
från 10,7 minter 2013 till 11,4 minuter 
2014

Antalet oönskade 
händelser ska minska.

Responstiderna ska 
minska. 
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Medarbetare

För att nå vår vision; ”Ett tryggt 
samhälle för alla!” är medarbetarnas 
engagemang, kompetens och ansvars-
tagande en av grundpelarna. Rädd-
ningstjänsten Väst strävar efter att 
vara en arbetsplats som förknippas 
med och kännetecknas av arbetsgläd-
je, delaktighet och dialog. Förbundet 
värnar om och vill vara en hälsofräm-
jande arbetsplats med ett välmående 
medarbetare och ett gott arbetsklimat.

Arbetsmiljöarbete
Hanteringen av arbetsmiljöfrågor 
utgår från skyddskommittén. Den ska 
delta i planering och uppföljning av 
arbetsmiljöarbetet. Kommittén har 
också som uppgift att omvärldsbevaka 
utvecklingen av förebyggande arbete 
och skydd för att motverka ohälsa och 
olycksfall. Vidare ska den verka för 
arbetsförhållanden som uppmuntrar 
till en förbättrad hälsa. 

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete 
leder till en bra arbetsmiljö som 
gynnar alla. Som ett led i detta genom-
fördes skyddsronder på samtliga tio 
räddningsstationer i förbundet i våras. 

Under vårkanten gavs samtlig perso-
nal (exklusive brandmän i beredskap) 
möjlighet att delta och medverka i en 
psykosocial arbetsmiljöundersökning. 
Kommunhälsan och en extern konsult 
höll i genomförandet som bestod av 
två moment – en arbetsmiljödialog 
och fokusgrupper. Med utgångspunkt 
i resultatet av undersökningen har 
skyddskommittén under hösten 
arbetat fram olika arbetsmiljöåt-
gärder som är planerade under 2015 
eller redan genomförda. 

Avlastande samtal 
Avlastande samtal eller kamratstöd är 
ett hjälpmedel för att underlätta för/
hjälpa egen personal som deltagit i 
exempelvis räddningsinsatser, andra 
arbetssituationer eller händelser där 
den psykiska/mentala belastning-
en varit stor på berörd personal. I 
Räddningstjänsten Väst finns speciellt 
utbildade samtalsledare.

Rekrytering 
Vid årets slut har Räddningstjänsten 
Väst 147 tillsvidareanställda medar-
betare (exklusive brandmän i bered-
skap) vilket är en person mer än vid 
förra årsskiftet. Fördelningen mellan 
män och kvinnor bland de tillsvidare-
anställda är 50 % kvinnor respektive 
män. Förbundets tillsvidareanställda 
personal består av två stora yrkesgrup-
per, undersköterskor och brandmän. 
Undersköterskorna är 47 till antalet 
och brandmänen 37. Den tredje största 
yrkesgruppen är arbetsledare (sju 
stycken), därefter följer larmmottaga-
re och verksamhetsledare (sex stycken 
vardera).

Under året har 13 personer slutat sin 
tillsvidareanställning, av dessa har 
fyra gått i pension. 14 personer har 
anställts på tillsvidareanställningar, 
sju undersköterskor, fyra brandmän, 
en brandingenjör, en säkerhetssam-
ordnare och en folkhälsoutvecklare. 
Könsfördelningen mellan de nyanställ-
da är åtta kvinnor och sex män. Dessa 
siffror ger en personalomsättning om 
cirka nio procent. 

Förbundet har 16 personer med en 
visstidsanställning med varaktighet på 
mer än tre månader. 

Förbundet värnar om och vill vara en hälso-
främjande arbetsplats med ett välmående 
medarbetare och ett gott arbetsklimat.
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Antalet visstidsanställda har ökat 
vilket delvis beror på studieledighet/
föräldraledighet men också att Trygg-
hetsteamet har en tillfällig utökning 
av antalet patruller och att man be-
mannar olika projekt. 

170 personer är anställda som brand-
män i beredskap. I denna yrkesgrupp 
har 18 personer slutat och 20 personer 
har nyanställts. 

Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron i procent av arbetad tid 
för 2014 är 3,5 procent, vilket är lite 
högre än föregående år (2,8 procent). 
Största ökningen är i åldersgruppen 
upp till 29 år, sjukfrånvaron ökar 
mer bland män än kvinnor. Korta 
sjukskrivningsperioder ökar mer än 
långtidssjukskrivningar.

För jämförelse har personalen i Var-
bergs kommun en sjukprocent på 5,7 
procent och i Falkenbergs kommun 5,2 
procent.

I genomsnitt har en anställd 1,4 sjuk-
tillfällen under 2014 och har varit sjuk 
11,3 kalenderdagar.

Av tillsvidareanställda som har haft 
en anställning under hela 2014 är det 
44,9 % som inte har någon sjukdoms-
dag registrerad



Personal i siffror 2014

Antal anställda 141231        K      M

Tillsvidare 147 74 73

Visstid* 16 10 6

BmiB** 170 3 167

Totalt 333

* mer än tre månader
** Brandman i beredskap

Varav kvinnor 87

Varav män 246

96 timavlönade personer (21 män och 
75 kvinnor) har arbetat under 2014. 
Totalt har de arbetat 26 650 timmar 
vilket motsvarar 13,5 årsarbetare.  

Sjukfrånvaro - % av arbetad tid 2014

Totalt 3,5 %

Åldersgrupp 29 år och yngre 3,4 %

Åldersgrupp 30-49 år 2,8 %

Åldersgrupp 50 år och äldre  4,4 %

Kvinnor 4,1 %

Män 2,9 %

Andel sjukdagar med total varaktighet
60 dagar eller mer 27,2 %
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Personal i siffror 2013

Antal anställda 131231        K      M

Tillsvidare 146 73 73

Visstid* 8 5 3

BmiB** 168 4 164

Totalt 322

* mer än tre månader
** Brandman i beredskap

Varav kvinnor 82

Varav män 240

65 timavlönade personer (10 män och 
55 kvinnor) har arbetat under 2013. 
Totalt har de arbetat 19 590 timmar 
vilket motsvarar 9 årsarbetare.  

Sjukfrånvaro - % av arbetad tid 2013

Totalt 2,8 %

Åldersgrupp 29 år och yngre 1,1 %

Åldersgrupp 30-49 år 2,1 %

Åldersgrupp 50 år och äldre  4,0 %

Kvinnor 4,1 %

Män 2,1 %

Andel sjukdagar med total varaktighet
60 dagar eller mer 28,4 %

Hanne, Malin, Perry och Jennie blev 
tillsvidareanställda under 2014. 



Förebyggande 

Akta huvudet
Akta huvudet är ett projekt som 
vänder sig till ungdomar i årskurs 
9 och belyser våldets konsekvenser 
ur förövar-, offer-, och omgivningens 
perspektiv. Syftet med Akta huvudet 
är att skapa en upplevelse av trygghet 
i att säga nej till våld. 

Samtliga elever i årskurs nio i Var-
bergs och Falkenbergs kommuner har 
genomgått en tvådagarsutbildning. 
Genom det helhetsperspektivet som 
erbjuds får ungdomarna möjlighet att 
reflektera över egna värderingar och 
förhållningssätt.  

I dagsläget har vi samtalsledare i TSI 
och Trygghet och Folkhälsa som ar-
betar med detta projekt i samverkan 
med andra aktörer i samhället.

I december mottog Akta huvudet ett 
stipendie från Ljungbergska stiftel-
sen. Motiveringen var att projektet var 
nytänkande och ”utanför boxen”. 

Trygghet och folkhälsa
Enheten Trygghet och folkhälsa 
samlar arbetet inom folkhälsoarbete, 
brottsförebyggande och krisbered-
skapsarbete. 

På vårkanten genomförde vi en stor 
inspirationsdag för politiker och che-
fer med temat ”Sociala investeringar 
för barn och unga”. Genom att arbeta 
förebyggande och sätta in resurser 
direkt kan man undvika stor del av de 
oerhört höga kostnaderna som social 
utanförskap kostar samhället varje år. 

Under 2014 har utbildningssatsningen 
”Välmående ger resultat” testats på 
ett antal skolor i Halland, varav två i 
Falkenberg. Satsningen vänder sig till 
pedagoger inom förskola/skola/gym-
nasium med syfte att öka elevernas 
välmående och prestation. Satsningen 
utgår från forskningen kring välmå-
ende, hjärnans funktion och vad som 
påverkar inlärning positivt för att 
skapa förutsättningar för fler barn och 
elever att må bra och gå ut skolan med 
hög måluppfyllelse. 

2014 lanserades en webbsida för för-
äldrastöd (www.föräldrarifalkenberg.
se). På sidan finns samlad information 
om det mesta som rör barn och föräld-
rar i Falkenbergs kommun. 

Vi har varit delaktiga i en nationell 
kampanj ”Krogar mot knark” och även 
hållit i en utbildning för krögare i det 
ämnet. 

Krisberedskapsarbete
Inom krisberedskapsarbetet har vi 
haft en stödjande roll gentemot Var-
bergs kommun när de arbetade fram 
”Lednings- och informationsplan inför 
och vid särskilda och extraordinära 
händelser för Varbergs kommun”. 

I december genomfördes en stor regio-
nal samverkansövning, kallad Barbro, 
som var inriktad mot oljeskadeskydd 
där enheten Trygghet och Folkhälsa 
hade en sammanhållande roll

... får ungdomarna möjlighet att 
reflektera över egna värderingar 
och förhållningssätt. 
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Tillsyner
Under året som passerat har perso-
nalen på myndighet yttrat sig cirka 
250 gånger, avseende planärenden, 
bygglov, serveringstillstånd och offent-
liga tillställningar. De har hanterat 
110 tillståndsansökningar inom områ-
dena brandfarliga och explosiva varor 
samt genomfört 70 tillsyner enligt 
lagen om skydd mot olyckor och/eller 
lagen om brandfarliga och explosiva 
varor. Av dessa har fem gått vidare till 
föreläggande. 

Under sommaren gjordes en översyn 
av säkerheten längs kust, vattendrag 
och badplatser i inlandet.

Utöver detta har cirka 200 tillfällen 
för information och rådgivning regist-
rerats. 

Mycket arbetstid har också lagts på 
den kommande järnvägstunneln under 
Varberg. Södra Cells stora utbyggnad i 
Väröbacka har också inneburit en del 
arbete för den förebyggande verksam-
heten. 

Den enskildes förmåga
Vårt Team för särskilda insatser, TSI, 
har i stor utsträckning varit delaktiga 
i att öka den enskildes förmåga genom 
information och utbildning. 

Internskyddsdelen av den förebyggan-
de verksamheten har hållit utbildning-
ar för anställda i Varbergs kommun 
inom hot och våld - att förebygga och 
hantera, skadeförebyggande och syste-
matiskt brandskyddsarbete. 



Kommunsamordningscentralen 

Trygghetslarm 
Tillsammans med båda kommuner-
na har det gjorts en upphandling av 
trygghetslarm som säkerställer att 
vi kan använda oss av digital teknik 
för att övervaka våra trygghetslarm. 
Under hösten har alla trygghetslarm i 
Varbergs kommun, cirka 1 300 styck-
en, blivit utbytta och i samband med 
detta genomfördes en riskinvente-
ring hos kunderna för att förebygga 
eventuella oönskade händelser såsom 
bränder och fallolyckor. Falkenbergs 
kommuns larm byts ut och inventeras 
under inledningen av 2015.

Trygghetsteamens arbete med natt-
hemtjänst och trygghetslarm fortsät-
ter att öka och dialog om detta har 
skett under året med båda kommuner-
na vilket bland annat lett till ett nytt 
avtal mellan räddningstjänsten och 
Varbergs kommuns socialförvaltning.

Internutbildningar 
Arbetet med Trygghetsteamens andra 
delar - förebyggande, trygghetsskapan-
de och första insatsresurs - har omfat-
tat brandutbildning och införande av 
incidentrapport i Falkenberg, så som 
det tidigare funnits i Varberg. I höstas 
genomfördes en utbildning om våld i 
nära relationer för all personal i Trygg-
hetsteamen. 

Nattetid sker fjärrtillsyn åt båda kom-
munerna i KSC där vi kan se att allt är 
väl med kunderna utan att vi behöver 
störa dem med besök.

Säkerhetssamordnararbetet har 
omfattats av bland annat utveckling 
av väktartjänster och kameraövervak-
ning. Delaktighet i teknikupphand-
ling, rådgivning samt information vid 
uppkomna hot- och våldsituationer 
mot kommunanställda är andra vikti-
ga bitar att lyfta fram.

Det förebyggande arbetet mot exem-
pelvis klotter och glaskross, informa-
tion om systematiskt brandskydds-
arbete och samarbete med polisen 
om oroliga grupper ser ut att ge en 
fortsatt nedåtgående skadestatistik. 

Förbundets andra säkerhetssamordna-
re tillträdde sin tjänst i augusti. Detta 
har gett ny fart på säkerhetssamordna-
rarbetet inom olika delar, bland annat 
med uppstart av framtagande av en 
kommunal säkerhetspolicy för Falken-
bergs kommun.

Tib
Tjänsteman i beredskap, Tib, till-
handahålls av Räddningstjänsten Väst, 
dygnet runt, för kommunerna för att 
tidigt kunna initiera deras krisled-
ning och utgöra första stabschef för 
samordningsstaberna. Under året har 
det främst handlat om vädervarningar 
och stormhantering men det har också 
funnits tillfälle för övning som vid den 
regionala oljeskadeövningen Barbro.

Den organisationsjustering som gjor-
des under årets slutskede påverkade 
KSC genom att rollen som driftledare 
inrättades för att bättre motsvara de 
behov vi ser för fortsatt utveckling av 
centralen

Vi har detta året arbetat med teknikskiftet 
från analog till digital teknik för olika larm-
kedjor. 
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Det har varit ett stort tryck på KSC 
under året, både inom teknik- och 
verksamhetsutveckling. De grepp 
som är tagna av förbundet avseende 
Kommunsamordningscentralen och 
Trygghetsteamen väcker stort intres-
se från kommuner och myndigheter 
över hela landet. Det har varit många 
föredrag och besök kring detta vilket 
också gett mycket tillbaka av vad som 
händer i branschen. En del i detta var 
naturligtvis den sambrukskonferens 
som Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, MSB, förlade hos oss i 
våras.

Tekniköversyn 
SOS Alarms nya utalarmeringsteknik 
- Dynamisk resurshantering, DRH, har 
krävt ett ingående arbete av förbun-
det och teknikmässigt för KSC. Rädd-
ningstjänsten Väst är pilotområde för 
DRH i Sverige. För KSC har teknikom-
ställning och hantering för att följa 
DRH varit en av de största posterna 
under verksamhetsåret.

Efter sammanslagningen av utalarme-
ringsteknik i RVäst har KSC arbetat 
mycket med kvalitetssäkring och över-
syn av vår egen teknik. Ett omfattande 
arbete med våra teknikleverantörer 
har skett i det syftet med tyngdpunk-
ten under hösten och årets slut.

Vi har detta året arbetat med tek-
nikskiftet från analog till digital tek-
nik för olika larmkedjor. Tillsammans 
med kommunerna har nästan samtliga 
larmsändare för automatiska brand-
larm bytts ut för att hantera den nya 
tekniken.



Under andra halvåret 2014 har ett 
stort arbete lagts ner på att planera 
och förbereda den omorganisation 
av den operativa verksamheten som 
implementerades i början av 2015. 
Genom organisationsjusteringen får 
den operativa verksamheten bättre 
förutsättningar att nå uppsatta mål.

Övningsverksamheten  
Övningsverksamheten är en central 
och viktig del av vår verksamhet. 
Genom övning utvecklas vi och upp-
rätthåller vår kompetens. Många av 
övningarna är interna men vi försöker 
också att samverka med andra rädd-
ningstjänster, organisationer och ak-
törer dels för att lära av varandra men 
också att lära känna varandra och våra 
respektive arbetssätt. Exempel på 
samverkansövningar under det gånga 
året är med ambulansen, polisen och 
Högskolan i Halmstad (Specialistsjuk-
sköterskeutbildningen med inriktning 
mot ambulanssjukvård), dykövning 
tillsammans med räddningstjänsten 
i Halmstad och befälssövningar på 
Ringhals tillsammans med deras inter-
na räddningsbefäl. 

All operativa jourpersonal ska kunna 
tjänstgöra i båda huvudorterna, Var-
berg och Falkenberg. Under året har 
vi kommit en bra bit på väg. 

Alternativa metoder
Utveckling av alternativa metoder och 
att implementera dem i verksamheten 
är ett ständigt aktuellt arbete. En 
viktig del i detta utvecklingsarbete är 
verktyget ”skärsläckare” som är en 
bra alternativ metod. 

Arbetsmiljöverket lyfter fram skär-
släckaren som en viktig riskreduceran-
de åtgärd innan invändig släckning. 
Utifrån detta började vi att titta på 
möjligheten att eftermontera skär-
släckaren i befintliga nyare släcken-
heter.

Under året har vi, i samarbete med 
Länsförsäkringar Halland, fortsatt och 
genomfört arbetet med att introdu-
cera och placera ut släckgranater på 
samtliga stationers släck- och led-
ningsenheter. All personal som kan 
komma att hantera dessa har också 
fått en utbildning. Även släckgrana-
terna är en bra alternativ metod som 
ger oss möjlighet att släcka invändigt 
fast från utsidan. Släckgranater har 
använts i skarpt läge vid insats under 
året med ett mycket gott resultat. 

Suicidlarm
Suicid – ett ämne som många gång-
er är tabubelagt, är något som våra 
anställda kan komma i kontakt med 
då vi sedan den 1 april åker på dessa 
larm. I våras genomfördes en utbild-
ning med alla teamen i just suicidpre-
vention. Utbildningen aktualiserade 
frågor som: ”hur ska man bemöta en 
människa som bestämt sig för att av-
sluta sin tid på jorden?” ”Vad ska man 
säga och göra?” ”Vad ska man inte 
säga eller inte göra?”. 

Länsgemensam utbildning för BmIB
Under 2014 genomfördes två pre-
parandutbildningar för brandmän i 
beredskap i Halland. För Räddnings-
tjänsten Väst var det hela femton per-
soner som genomförde utbildningen. 

Utbildningen pågår under två veckor 
runt om i Halland. Innehållet är allt 
från sjukvård till omhändertagande 
vid olyckor och bränder. 

De beredskapsavdelningar som fick 
tillskott i personalgrupperna var 
Väröbacka, Veddige, Kungsäter, Två-
åker, Fegen, Ullared och Falkenberg. 

Dynamisk resurshantering 
Räddningstjänsten Väst har under 
första delåret 2014 startat upp pilot-
driften för dynamisk resurshantering. 
DRH är ett helt nytt sätt att larma ut 
räddningstjänstens resurser. Systemet 
bygger på att för händelsen larma 
ut närmsta enhet/enheter med rätt 
förmåga. 

DRH är en viktig komponent i vårt 
arbete att nå ett av våra mål; Att korta 
responstiderna och därmed komma 
fram till de drabbade och ge dem 
hjälp snabbare. 

Piloten driftsattes i juni och kördes 
skarpt i cirka tio dagar. DRH pausades 
under den mest intensiva semester-
perioden då hela systemet är under 
utveckling. I oktober startades DRH 
på nytt och det har varit i drift sedan 
dess. 

Hösten har inneburit en del uppfölj-
ningsarbete av den dynamiska resurs-
hanteringen. Uppföljningen har också 
medfört täta och regelbundna kontak-
ter med SOS Alarm och vår teknik-
leverantör

Operativ

Genom övning utvecklas vi och 
upprätthåller vår kompetens. 
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Insatsstatistik

Räddningsuppdrag 
Under 2014 har Räddningstjänsten 
Väst genomfört 1 317 räddningsupp-
drag. Det är 17 färre än 2013. Nedan 
är de vanligaste händelserna och 
numerären av dem. 

Automatiska brandlarm har ökat med 
23 % jämfört med 2013. Brand i bygg-
nad har minskat andra halvåret 2014 
vilket ger nästan samma antal som 
föregående år. 

Av statistiken går att utläsa att trafiko-
lyckorna oftast sker på måndagar och 
fredagar mellan klockan 12 och 21. 32 
procent av alla trafikolyckorna inträf-
fade på motorvägen, E6. 

Just trafikolyckor är identifierade 
som en övergripnade riskbild i vårt 
Handlingsprogram för båda kommu-
nerna. Stora trafikleder, däribland E6, 
riksväg 41 och länsväg 154, passerar 
genom vårt verksamhetsområde.  

En händelse som sticker ut i statisti-
ken är vattenskada som har ökat med 
230 procent jämfört med förra året. 
Denna ökning  har sin förklaring i 
de skyfall som ägde rum i mitten på 
augusti. Enormt stora regnmängder 
i Falkenbergs kommuns södra delar 
gjorde att Suseån svämmade över och 
havsvattennivåerna var högre än nor-
malt, vilket inte gjorde det lättare för 
Suseån att rinna ut. 

Åkermarker runt Suseån var över-
svämmade med vatten och hotade 
byggnader. Vatten trängde upp bak-
vägen i flertalet fastigheter och fyllde 
många källare. 

Minskade antal
Brand ej i byggnad har minskat med 
42 procent i jämförelse med 2014.

I väntan på ambulans, IVPA, har 
minskat med 41 procent jämfört med 
föregående år.  En orsak till detta är 
att Region Halland har ett nytt dirige-
ringsdirektiv för sina ambulanser som 
ger en bättre beredskap över ytan. 

Larmtypen hjälp till ambulans har 
ökat med 145 procent sett till siffrorna 
för föregående år. 

Under 2014 har de flesta larmen 
inträffat på måndagar och tisdagar 

mellan klockan 12 och 18.

Under året har tre personer omkom-
mit i trafikolyckor och en person 
drunknat. 

Olycksundersökning 
Olycksundersökning är en uppföljning 
efter räddningsinsats där man under-
söker olycksorsak, -förlopp och rädd-
ningsinsats i syfte att lära och att ta 
tillvara på erfarenheter. Omfattningen 
på undersökning varierar beroende på 
räddningsinsatsen. 

RVäst har valt att dela in räddnings-
insatserna i tre olika undersökningsni-
våer. Nivå 1 är insatsrapport, nivå 2 är 
insatsrapport, olycksförloppsundersök-
ning och bilder. Nivå 3 är en fördju-
pad utredning, som görs av särskild 
utredare eller grupp och den redovisas 
i en rapport när den är färdig. 

Nedan går att utläsa hur många un-
dersökningar som gjorts i respektive 
nivå 

Händelse 2014 2013

Automatiska brandlarm 439 356

Trafikolyckor 261 255

Brand ej i byggnad 126 218

Brand i byggnad 113 111

IVPA 85 143

Vattenskada 33 10

Drunkning/tillbud 9 7

Nivå 2014 2013

Nivå 1 1 025 969

Nivå 2 291 362

Nivå 3 1 3

Under 2014 har de flesta larmen inträffat 
på måndagar och tisdagar...
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Ekonomi

Resultaträkning 
Resultaträkningen visar Räddnings-
tjänsten Västs intäkter och kostnader 
under året. Belopp inom parantes 
avser föregående år. 

Resultatet 2014, exklusive jämfö-
relsestörande poster, uppgår till 1,8 
miljoner kronor.  Resultatet motsvarar 
en positiv budgetavvikelse med 1,3 
miljoner kronor och överensstämmer 
med den prognos som redovisades i 
samband med delårsbokslutet. Med 
beaktande av jämförelsestörande pos-
ter (läs nedan) på 6,8 miljoner kronor 
blir det redovisade resultatet 8,6 mil-
joner kronor (11,5 miljoner kronor).  
 
Största orsaken till förbundets positiva 
budgetavvikelse ligger på intäkts-
sidan, framför allt i form av högre 
bidrag än budgeterat, exempelvis 
för projekt Akta huvudet. Men även 
ersättning för larmutbyten med mera 
påverkar intäkterna positivt. Avskriv-
ningarna blev lägre än beräknat, 
främst beroende på att Skatteverket 
till slut godkände våra jämkningar 
men också på att investeringsnivån 
blev lägre än budgeterat. 

Det centrala avtalet för beredskapsan-
ställda brandmän är inte förhandlat 
för 2014. Dessa kostnader kommer att 
belasta 2015.
 
Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovi-
sas på egen rad i resultaträkningen. 
För att en post ska betraktas som 
jämförelsestörande, ska posten uppgå 
till ett väsentligt belopp samt vara 
av sådant slag att den inte förväntas 
inträffa ofta eller regelbundet. 

2014 års jämförelsestörande post 
består av ersättning från Varbergs 
kommun, avseende den del av särskild 
avtalspension (SAP) som ligger som 
ansvarsförbindelse.

Balansräkning
Balansräkningen är en uppställning 
av Räddningstjänsten Västs tillgång-
ar och skulder vid ett givet tillfälle. 
Räddningstjänstens balansomslutning 
(exempelvis summan av tillgångssi-
dan) vid bokslutstillfället uppgår till 
121,8 miljoner kronor (104,2 miljo-
ner kronor). På tillgångssidan är det 
omsättningstillgångarna som ökat, 
framför allt beroende på ett positivt 
kassaflöde. På skuldsidan har det 
egna kapitalet ökat mest, dels genom 
resultatet men också genom att vi 
bokföringsmässigt justerat det egna 
kapitalet som en effekt av att vi nu 
redovisar våra ansvarsförbindelser 
utanför balansräkningen.

Soliditet
Soliditeten visar hur stor andel av 
tillgångarna som har finansierats med 
eget kapital. En god soliditet innebär 
att organisationen har ett bra ut-
gångsläge för att hantera ekonomiska 
nedgångar. Bokslutet visar en soliditet 
på 18,7 procent (11,0 procent).

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen kan förklaras 
som en specifikation av organisatio-
nens betalningsströmmar uppdelat i 
tre olika sektorer; kassaflöde från den 
löpande verksamheten, kassaflöde 
från investeringsverksamheten och 
kassaflöde från finansieringsverksam-
heten. 

Kassaflödet från den löpande verksam-
heten är positivt och uppgår till 18,3 
miljoner kronor (92,4 miljoner kro-
nor). Det positiva kassaflödet beror till 
största del på ökning av de kortfristiga 
skulderna, avskrivningar och på det 
positiva resultatet. Skillnaden mot 
2013 beror på att vi under vårt första 
verksamhetsår, i våra mellanhavanden 
med medlemskommunerna, redovisa-
de höga avsättningar och skulder.

Kassaflödet från investeringsverksam-
heten redovisar ett negativt kassaflöde 
på -1,3 miljoner kronor (-37,2 miljoner 
kronor) och beror på de investeringar 
som gjorts under året. Skillnaden mot 
2013 ligger i att vi då köpte loss inven-
tarier från medlemskommunerna. 

Kassaflödet från finansieringsverksam-
heten påverkar flödet negativt med 
-0,9 miljoner kronor (11,6 miljoner 
kronor). Det negativa kassaflödet be-
ror på 2014 års amortering. Skillnaden 
mot 2013 beror på att ett lån som då 
togs av Varbergs kommun.

Sammantaget resulterar kassaflöde-
sanalysen i ett positivt kassaflöde 
på totalt 16,1 miljoner kronor (66,8 
miljoner kronor).

Investeringsredovisnig
Av budgeterade tre (3) miljoner 
kronor har förbundet förbrukat totalt 
1,3 miljoner kronor. Största delen av 
dessa investeringar består av fordon. 
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Objekt (miljoner kronor) 2014 2013

Räddningstjänstanläggningar 0,0 0,2

Maskiner 0,0 0,7

Inventarier 0,3 4,6

Bilar och andra transportmedel 1,0 31,7

Summa 1,3 37,2



Måluppfyllnad
I Ägardirektivet anges att Räddnings-
tjänsten Väst ska ha en god ekonomisk 
hushållning på såväl kort som på lång 
sikt med ett rimligt överskott i både 
budget och bokslut.
• Investeringar ska täckas av egna 

medel. 
• Det årliga resultatet efter avskriv-

ningar och finansiella kostnader 
ska vara >0 kronor. 

• Det egna kapitalet ska vara >0 
kronor. 

• Prognosavvikelsen ska vara <1 
procent.    

Av aktuell årsredovisning kan konsta-
teras att de finansiella målen har upp-
fyllts. Förbundets ekonomiska resultat 
är positivt och tillräckligt stort för att 
egenfinansiera de investeringar som 
gjorts under året. 

Det egna kapitalet uppgår till 22,8 
miljoner kronor och jämfört med den 
prognos som redovisades i samband 
med delårsbokslutet så redovisas, to-
talt, ingen avvikelse. Däremot avviker 
både intäkter och kostnader, var för 
sig, från delårsprognosen.

Balanskravsresultat
Av kommunallagen framgår att vi ska 
ha god ekonomisk hushållning, vilket 
innebär att intäkterna ska vara större 
än kostnaderna. Detta ska redovisas i 
en så kallad balanskravsutredning, där 
årets resultat med olika avdrag och 
tillägg visas i ett balanskravsresultat. 
Under förbundets första verksam-
hetsår (2013) redovisades ett positivt 
balanskravsresultat, och vi har därför 
inget underskott att återställa. Årets 
resultat enligt balanskravet uppgår till 
7,6 miljoner kronor. Det innebär att 
förbundet uppfyller kommunallagens 
krav på ekonomi i balans. I avstäm-
ningen mot balanskravet har inte 
resultatet påverkats av realisationsvin-
ster eller realisationsförluster. Avsätt-
ning till resultatutjämningsreserv har 
gjorts med en (1) miljon kronor. 
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Redovisningsprinciper 
Räddningstjänstförbundet följer lag 
om kommunal redovisning och Rådet 
för kommunal redovisnings utgivna 
rekommendationer.

Periodisering
Principen om periodisering har tilläm-
pats i möjligaste mån och för poster av 
väsentliga belopp.

Anläggningstillgångar
För att räknas som investering ska 
utgifterna för en anläggningstillgång 
uppgå till minst 0,1 miljoner kronor. 
Tillgången ska dessutom ha en beräk-
nad nyttjandetid som uppgår till minst 
tre år. Anläggningstillgångarna har i 
balansräkningen upptagits till anskaff-
ningsvärdet efter avdrag för verkställ-
da avskrivningar. Planenliga avskriv-
ningar har beräknats på objektens 
anskaffningsvärden. Avskrivningarna 
sker linjärt, det vill säga med ett be-
lopp som är lika stort under objektets 
beräknade ekonomiska livslängd. Av-
skrivningstiderna görs efter en bedöm-
ning av tillgångens nyttjandeperiod, 
viss vägledning finns i RKR:s idéskrift 
Avskrivningar (2009). Avskrivningen 
påbörjas månaden efter investerings-
utgiften bokförts. Förbundets lea-
singavtal, avseende bilar, har löptider 
på högst tre år. De betraktas därmed 
som operationella och tas därför inte 
upp som anläggningstillgångar

Balanskravsutredning (mnkr) 2014

Årets resultat 8,6

Realisationsvinster 0,0

Realisationsvinster 0,0

Årets resultat efter balanskrav-
sjusteringar

8,6

Medel för resultatutjämningsreserv 1,0

Årets balanskravsresultat 7,6



Resultaträkning 

Miljoner kronor Bokslut 2014 Bokslut 2013

Intäkter Not 1 47,7 27,9

Jämförelsestörande intäkt Not 2 6,8 -

Kostnader Not 3 - 138,8 - 110,8

Avskrivningar Not 4 - 4,7 - 4,2

Verksamhetens nettokostnader - 89,0 - 87,1

Medlemsbidrag 97,5 98,3

Finansiella intäkter 0,5 0,5

Finansiella kostnader - 0,4 -0,2

Resultat 8,6 11,5

12



Balansräkning 

Miljoner kronor Bokslut 2014 Bokslut 2013

Tillgångar  

Anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 0,1 0,1

Maskiner och inventarier 3,3 3,9

Övriga materiella anläggningstillgångar 26,3 29,0

Långfristiga fordringar Not 5 1,2 1,9

Summa anläggningstillgångar 30,9 34,9

Omsättningstillgångar                     

Fordringar Not 6 8,0 2,5

Kassa och bank 82,9 66,8

Summa omsättningstillgångar 90,9 69,3

Summa tillgångar 121,8 104,2

Eget kapital, avsättningar och skulder 

Eget kapital

Årets resultat 7,6 8,5

Resultatutjämningsreserv 4,0 3,0

Övrigt eget kapital Not 7 11,2 0,0

Summa eget kapital 22,8 11,5

Avsättningar 

Avsättningar för pensioner och 
liknande förpliktelser

Not 8 29,2 26,3

Summa avsättningar 29,2 26,3

Skulder 

Långfristiga skulder 12,0 13,5

Kortfristiga skulder Not 9 57,8 52,9

Summa skulder 69,8 66,4

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 121,8 104,2

Soliditet 18,7 % 11,0 %

Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser 9,3
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Miljoner kronor Bokslut 2014 Bokslut 2013

Den löpande verksamheten

Årets resultat 8,6 11,5

Justering för av- och nedskrivningar 4,7 4,2

Justering för gjorda avsättningar 2,9 26,3

Justering för övriga, ej likvidpåverkande poster 2,7 0,0

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 18,9 42,0

Ökning/minskning kortfristiga fordringar - 5,5 - 2,5

Ökning/minskning förråd och varulager 0,0 0,0

Ökning/minskning kortfristiga skulder 4,9 52,9

Kassaflöde från den löpande verksamheten 18,3 92,4

Investeringsverksamheten

Investering i anläggningstillgångar - 1,3 - 37,2

Försäljning av anläggningstillgångar 0,0 0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten - 1,3 - 37,2

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån 0,0 13,5

Amortering av skuld - 1,5 0,0

Utbetalning av nya och garantipensioner 0,0 0,0

Minskning av långfristiga fordringar 0,6 0,0

Ökning av långfristiga fordringar 0,0 - 1,9

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - 0,9 11,6

Årets kassaflöde 16,1 66,8

Likvida medel vid årets början 66,8 0,0

Likvida medel vid årets slut 82,9 66,8

Kassaflödesanalys
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Noter (miljoner kronor)

Not 1 Bokslut 2014 Bokslut 2013

Försäljningsintäkter 0,5 0,4

Taxor och avgifter 3,1 2,7

Bidrag 4,5 4,0

Försäljning av verksamhet 1,7 2,0

Trygghetsteamen* 33,4 14,2

Övrigt 4,5 4,6

Summa 47,7 27,9

Not 3 Bokslut 2014 Bokslut 2013

Personal - 108,3 - 84,1

Lokal - 9,4 - 10,2

Övrigt - 21,1 - 16,5

Summa - 138,8 - 110,8

Not 4 Bokslut 2014 Bokslut 2013

Avskrivning på byggnader, tekniska anläggningar 0,0 - 0,1

Avskrivning på maskiner och inventarier - 4,7 - 4,1

Summa - 4,7 - 4,2
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När räddningstjänstförbundet köpte loss anläggningstillgångar från medlems-
kommunerna fick förbundet möjlighet att jämka för momsen på de, av kommunerna, 
senast inköpta tillgångarna. Jämkningen ska göras med en femtedel av aktuellt moms-
belopp under en femårsperiod. De långa fordringarna består alltså av momsfordran på 
staten.

Not 5

* Trygghetsteamen var inte i full drift under 2013.

Den jämförelsestörande posten består av ersättning från Varbergs kommun, avseende 
den del av SAP:en som ligger som ansvarsförbindelse. Läs mer om denna post i texten 
under resultaträkningen på sidan 10. 

Not 2

Avskrivningar beräknas på anskaffningsvärdet. Bestämmande av den ekonomiska 
livslängden görs utifrån beräknad ekonomisk nyttjandeperiod, viss vägledning finns i 
RKR:s idéskrift om avskrivningar, publicerad 2009. Nominell metod används för beräk-
ning av avskrivningar, det vill säga linjär avskrivning på ursprungligt anskaffningsvär-
de. De avskrivningstider som används är: 
Räddningstjänstanläggningar 33 år
Maskiner 5 - 10 år
Iventarier 3 - 15 år
Bilar och andra transportmedel 3 - 20 år

Trygghetsteamen var inte i full drift under 2013.



Noter (miljoner kronor)

Not 6 Bokslut 2014 Bokslut 2013

Kundfordringar 4,3 2,2

Kortfristig del av långfristig fordran 0,6 0,6

Skattekonto 0,4 - 3,2

Interimsfordringar 1,8 1,5

Övriga fordringar 0,9 1,4

Summa 8,0 2,5

Not 8 Bokslut 2014 Bokslut 2013

IB 26,3 0,0

Avsättning pensioner 2,3 21,2

Avsättning löneskatt på pensioner 0,6 5,1

Summa 29,2 26,3

Not 9 Bokslut 2014 Bokslut 2013

Leverantörsskulder 3,8 5,8

Upplupna semesterlöner 4,7 4,5

Upplupna sociala avgifter 1,9 2,3

Förutbetalda intäkter och interimsskulder * 42,6 38,6

Kortfristig del av långfristig skuld 1,5 0,0

Övrigt 3,3 1,7

Summa 57,8 52,9

* I posten ”Förutbetalda intäkter och interimsskulder” inkluderas medlemsbidraget 
för första tertialet 2015 med 33,5 miljoner kronor. 
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Avsättningarna 2014 inkluderar en minskning med totalt 2,7 miljoner kronor. Mot-
svarande ökning har bokförts på eget kapital. Beloppet motsvarar den ersättning som 
förbundet tidigare erhållit från Falkenbergs kommun avseende den del av SAP:en som 
tjänats in före 1998. Aktuellt belopp ska inte redovisas som en avsättning utan ligga 
utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse (enligt lag (1997:614) om kommu-
nal redovisning).

Övrigt eget kapital inkluderar en rättelse på 2,7 miljoner kronor och avser pensioner 
intjänade före 1998 för de som tidigare var anställda i Falkenbergs kommun. Beloppet 
hade 2013 bokförts på våra avsättningar. Läs mer under not 8. 

Not 7
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Direktionen, från vänster: 
Daniel Bernhardt, Elisabet Karlsson, Rie Boulund, Stefan Stenberg, Martin 
Svensson, Tore Holmefalk (ordförande), Anders Friebe, Vivi-Anne Karlsson (vice 
ordförande), Jan Dickens, Johan Rosander. Tobias Carlsson saknas på bilden.

Direktionen 2015-2018



18



Räddningstjänsten Väst - Stormhallsvägen 1 - 432 32 Varberg - Org.nr. 222000-2964 
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Alltid, tryggt och nära! 


