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Inledning 

Under 2015 har vi fortsatt att bygga upp basverksamheterna i förbundet och man kan nu se att genomförda förändringar 
börjar ge resultat hos våra medlemskommuner och ute i samhället. Detta känns oerhört bra och är ett kvitto på att vi 
utvecklar våra verksamheter åt rätt håll.

Direktion har under året arbetat med ett nytt handlingsprogram och beslutat om en ny styr- och uppföljningsmodell. 
I den nya modellen får vi tydliga politiska utvecklingsuppdrag och vi kan på ett bättre sätt följa upp våra basverksam-
heter och kvalitetssäkra dessa. Vårt förhållningssätt ska vara professionellt och nytänkande. Styr och uppföljnings-
modellen börjar tillämpas från 2016. 

Under hösten har vi som individer och förbund på olika sätt påverkats av asylsituationen. Jag är glad och stolt över hur vi 
i Räddningstjänsten Väst tagit ansvar och hanterar situationen. Vi ska vara klara över att denna situation inte är kortvarig 
eller tillfällig, utan vi ska se den som långsiktig över flera år och implementera och utveckla detta arbete i den löpande 
ordinarie verksamheten.

Under året har vi startat upp ett omfattande medarbetarutvecklingsprojekt som kommer att pågå under flera år. Syftet 
med projektet är att alla medarbetare ska uppleva och ha en känsla av att vi är en och samma organisation och delar 
samma vision och mål. 

Innan årsskiftet skrev vi ett nytt treårsavtal med SOS-alarm om vår alarmering vid räddningstjänst. Samtidigt har 
regeringen delat ut ett nytt uppdrag om en samordnad alarmeringstjänst i Sverige. Uppdraget ska redovisas senast den 
31 maj 2017. För oss som driver en egen kommunsamordningscentral är det extra viktigt att resultatet av utredningen blir 
tydligt och att eventuella förändringar genomförs skyndsamt och på ett klokt sätt.

Jan Sjöstedt
Förbundsdirektör

Nu har vi slutfört Räddningstjänsten Västs tredje verksamhetsår. Det breda uppdrag vi fick av ägarkommunerna känns 
väl etablerat. Folkhälsa, trygghet, förebyggande och räddning, alla delar samverkar till ett tryggt och säkert samhälle.

När vi slog samman Varbergs och Falkenbergs verksamheter inom området oönskade händelser var det bland annat för 
att vi var övertygade om att vi tillsammans kunde få en effektivare verksamhet. Räddningsuppdraget skulle utvecklas för 
att ge mera för pengarna. Ett geografiskt område som blev mer kvadratiskt och där vi hade väl fördelade resurser gjorde 
att vi skulle kunna nå hela området med kortare responstid. Tillsammans blir vi starkare.

När befintliga arbetssätt nått sin fysiska gräns måste sättet att arbeta utvecklas. Första insatsperson har visat sig vara en 
riktig väg att gå. Betydelsen av så kort tid som möjligt från händelse till första insats är klart överordnad insatsens stor-
lek. Framförallt möjligheten att korta responstiden i områden längre bort från fysisk räddningsstation är viktig.

Vårt nästa steg här kommer att bli att involvera hela vår egen personal i arbetet med att korta responstider. Under 2016 
kommer Trygghetsteamen att bli en del i larmresursen. I en nära framtid kommer även personer ur allmänheten att 
kunna delta som frivilliga resurspersoner.

I våra fysiska resurser känns det bra att vi under året fått klart med beslut om nya lokaler får våra beredskapsstyrkor i 
Ullared och Tvååker. 

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Väst är ett väl fungerande samarbete mellan två starka kommuner. Det känns 
spännande att vårt samarbete uppmärksammas, det märks inte minst på det stora antal studiebesök vi får från andra 
kommuner och räddningstjänster. Man kommer för att studera hur vi byggt både vårt samarbete och vårt breda uppdrag.

Avslutningsvis vill jag naturligtvis rikta direktionens tack till förbundsdirektören och hans personal. 

Ordförande direktionen



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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Sjukfrånvaro - % av arbetad tid 2015

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 arbets-
glädje, delaktighet och dialog. För-
bundet värnar om och vill vara en 
hälsofrämjande arbetsplats med 
välmående medarbetare och ett gott 
arbetsklimat.

Arbetsmiljöarbete
En stor satsning inom det psyko-
sociala arbetsmiljöarbetet är utbild-
ningen Medarbetarutveckling RVäst 
som har förankrats och planerats un-
der året och påbörjats under hösten. 
Utbildningen genomförs under flera 
år. 

Målet med utbildningen är att 
vi ska vara en välfungerande arbets-
plats med hög känsla av aktörsskap 
och ansvar, med stor tillit och ett gott 
samarbete mellan alla. 

Anställda - Rekrytering 
Vid årets slut hade räddningstjänsten 
Väst 151 tillsvidareanställda medar-
betare, vilket är fyra personer mer än 
vid förra årsskiftet. Under året har 18 
personer slutat sin tillsvidare-
anställning och av dessa har sju gått i 
pension. 

Förbundet har nyanställt 22 personer 
på tillsvidareanställningar.  Av de 
nyanställda är 11 kvinnor och 11 män. 
Det ger en personalomsättning på 
cirka 12 %.

Bland de tillsvidareanställda är köns-
fördelningen 51 % kvinnor och 49 % 
män.

Det är 170 personer som är anställda 
som brandmän i beredskap, i denna 
grupp har 17 personer slutat och 17 
personer har nyanställts. Bland de 
nyanställda är två kvinnor.

w

Under 2015 har 92 timavlönade perso-
ner (21 män och 71 kvinnor) en sam-
manlagd arbetstid på 27 062 timmar.

Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron i procent för 2015 
är högre än föregående år. Det är 
sjukfrånvaron bland kvinnor som 
ökar, åldersmässigt är det en ganska 
jämn fördelning av ökningen. Längre 
sjukskrivningsperioder ökar mer än 
korttidsfrånvaron. För jämförelse har 
personalen i Varbergs och Falkenbergs 
kommun en procentuell högre sjuk-
frånvaro för både kvinnor och män. 

I genomsnitt hade en anställd 1,8 
sjuktillfällen under 2015 och har varit 
sjuk 19 kalenderdagar. Av tillsvidare-
anställda som har haft en anställning 
under hela 2015 är det 35,1 % som 
inte har någon sjukdomsdag registre-
rad vilket är en minskning mot 2014  
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Antal anställda 2015   (2014) K M

Tillsvidare 151     (147) 77 74

Visstid* 5       (16) 1 4

BmIB** 170     (170) 5 165

Totalt 326     (333) 83 243

* mer än tre månader
** Brandman i beredskap

Sjukfrånvaro 2015   (2014)

Åldersgrupp 29 år och yngre 4,3       (3,4)

Åldersgrupp 30-49 år 4,8       (2,8)

Åldersgrupp 50 år och äldre 5,8       (4,4)

Kvinnor 8,6      ( 4,1)

Män 2,2      ( 2,9)

Totalt 5,2       (3,5)

Andel sjukdagar med total 
varaktighet 60 dagar eller 
mer. 

32,2     (27,2)



Folkhälsa och trygghet
Under året har framtagande och fast-
ställande av nya kommunala risk- och 
sårbarhetsanalyser (RSA) arbetats 
fram tillsammans med kommunens 
förvaltningar, bolag och förbund. Som 
del i kommunernas krisberedskapsar-
bete har styrel- och styrgasplanering 
genomförts. Detta innebär prioritering 
av samhällsviktiga el- och gasanvän-
dare. 

Båda kommunerna har deltagit i 
regional kärnkraftsövning Gripen. 
Varbergs kommun har även genomfört 
en nödvattenövning. 

I Varberg och Falkenberg har anti-
langningskampanj Tänk Om riktad 
till vuxna och ungdomar planerats och 
genomförts vid flera tillfällen. Inom 
Trygg i Varberg har bland annat sam-
verkansöverenskommelse och hand-
lingsplan mellan polis och kommun 
tagits fram och beslutats. 

Samordning och utbildning inom 
Ansvarsfull Alkoholservering har fort-
satt under året. 

Skolsatsningen Välmående ger re-
sultat har fortsatt i samverkan med 
Region Halland som är projektägare. 
Räddningstjänsten Väst äger ansvaret 
lokalt i Falkenberg. 

Trygga Falkenberg Föräldrar Emellan 
har i Falkenberg erbjudit ett flertal 
föreläsningar samt tillhandahållit en 
digital resurs via föräldrawebben på 
Falkenbergs kommuns hemsida. 

Förebyggande 
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Tillsyner
Under året som passerat har persona-
len på myndighet yttrat sig avseende 
planärenden, bygglov, serveringstill-
stånd och offentliga tillställningar 
cirka 200 gånger. De har hanterat 80 
tillståndsansökningar inom område-
na brandfarliga och explosiva varor, 
många av dessa ansökningar har varit 
mycket tidskrävande. Enheten har 
genomfört 105 tillsyner enligt lagen 
om skydd mot olyckor och/eller lagen 
om brandfarliga och explosiva varor 
där protokoll skrivits. Av dessa har tre 
ärenden gått vidare till föreläggande. 
Mycket tid har även fått läggas på att 
hantera asylboenden.

Under sommaren gjordes informa-
tions- och säkerhetsbesök på camping-
platser. Utöver detta har cirka 240 
tillfällen för information och rådgiv-
ning registrerats. 

Cirka 300 timmar har lagts ner på 
den kommande järnvägstunneln 
under Varberg och även Södra 
Cells stora utbyggnad i Väröbacka 
har inneburit mycket arbete för 
den förebyggande verksamheten. 

Rådigt ingripande
I december gjorde en privatperson ett 
rådigt ingripande vid en lägenhets-
brand. Han bröt händelseförloppet i 
ett tidigt skede och på så vis begränsa-
des skadans omfattning. 

Fastighetsägaren och polisen i Varberg 
var väldigt glada över det föredömliga 
agerandet. Personens rådiga ingri-
pande räddade antagligen livet på 
lägenhetensinnehavaren samt minska-
de skadorna på fastigheten 

I december gjorde en privatperson ett rådigt ingripande vid en lägenhetsbrand. 



Kommunsamordningscentralen och 
Trygghetsteam
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Kommunsamordningscentralen 
Mycket arbeta har lagts på att slutföra 
och följa upp digitaliseringen av olika 
larmkedjor. Stort fokus har legat på 
automatiska brandlarm, trygghetslarm 
samt påbörjat inbrottslarm. Samtliga 
trygghetslarm i medlemskommu-
nerna har blivit utbytta till digitala 
trygghetslarm och övervakas numera 
digitalt. 

I samband med bytet av trygghets-
larmen har cirka 2 300 riskinven-
teringar gjorts. Detta för att ge en bild 
av olika risker i hemmet hos kunderna 
och för att om möjligt ge råd och hjälp 
i att förebygga dessa risker. 

Rekrytering av ny enhetschef för 
Trygghetsteamet har genomförts och 
vi har nu två enheter i arbetet med 
natthemtjänst och trygghetslarm, 
Trygghetsteam Norr och Trygghets-
team Söder. 

Internt skydd- och säkerhetssam-
ordnare har bland annat arbetat med 
att förebygga och hantera hot- och 
våldssituationer inom kommunerna. 
För Falkenbergs del har en ny säker-
hetspolicy arbetats fram. Vidare 
arbetar man tillsammans med 
kommunernas förvaltningar och bolag, 
polisen med flera för att fortsätta ut-
veckla det skadeförebyggande arbetet.

Kommunsamordningscentralen, KSC, 
fortsätter utvecklas med fler och 
större tjänster åt kommunerna och 
dess bolag.

Diagrammet till höger visar skador 
under självrisken i Varbergs kommun. 

Trygghetsteam 
Arbetet med att möjliggöra att våra 
Trygghetsteam kan åka som första 
insatsresurs påbörjades i augusti. Att 
åka som första insatsresurs innebär att 
man, om man är nära en olycksplats, 
kan larmas och påbörja en enklare 
skadebegränsande insats i väntan på 
att fler resurser kommer till olycks-
platsen. Trygghetsteamen kommer att 
utbildas och utrustas med bland annat 
släckgranater, handbrandsläckare och 
defibrillatorer. Arbetet fortlöpte under 
hösten för båda Trygghetsteamen och 
driftstarten planeras till februari 
2016.  
 
Exempel på trygghetsskapande åtgärder
Trygghetsteamet passerar med bil 
förbi ett övergångsställe. Där har 
inträffat en olycka mellan en bilist och 
en cyklist. Personal från Trygghets-
teamet tar hand om och fixerar nacken 
på cyklisten i väntan på ambulans.

”Trygghetsteamen har börjat 
att öva för att kunna åka som 
första insatsresurs” 

Personal i Trygghetsteamet misstänker 
pågående inbrott. Detta rapporteras 
till polisen som följer upp händelsen.

Personal i Trygghetsteamet som är ute 
och kör uppmärksammar att vägen 
är översvämmad och att det är fara 
för framkomlighet. Man informerar 
Kommunsamordningscentralen som 
tar kontakt med jouren på kommunen 
för ytterligare åtgärd 



Övningsverksamheten
Under året har 14 personer gått den 
länsgemensamma preparandkursen, 
som är på tio dagar. Utbildningen ger 
grundläggande kunskaper för att kun-
na arbeta som brandman i bredskap

Det har också gjorts en satsning på att 
utbilda åtta personer till arbetsledare 
i beredskapsorganisationen. 

I december köptes ett antal containrar 
in som ska användas vid övningsverk-
samhet. De ska främst användas under 
släck- och skärsläckarövningar. 

Det har under året utbildats ett antal 
testledare som ska hjälpa till att 
utföra rullbandstesterna på samtliga 
stationer.

SOS nya utalameringssystem, dyna-
misk resurshantering, DRH har varit i 
drift i cirka 1,5 år. Det är en viktig del 
i arbetet med att korta responstiderna 
för att tidigt bryta händelseförloppet 
och hjälpa de nödställda  

Operativ
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Operativ
Inför nya Handlingsprogrammet har 
arbetet med att beskriva operativa 
förmågor startats upp. Inledningsvis 
ligger fokus på basförmåga och sär-
skilt då för beredskapsstyrkorna. 
Arbetet med att förstärka den opera-
tiva förmågan i Ullared via materiella 
och personella resurser har påbörjats.

En fungerande insatsledning är av-
görande för insatsens resultat vid en 
större oönskad händelse.  
I januari infördes ett mer flexibelt 
system för vår beredskap för insats-
ledning. Två parallella roller som 
yttre befäl (YB) infördes, vilket ger en 
bättre täckning över den geografiska 
ytan och därmed snabbare respons. 
Samtidigt påbörjades en satsning för 
att kompetenshöja de befäl som ingår 
i dessa beredskaper.

Under hösten anställdes två nya ar-
betsledare till räddningsteamen. 
Vid detta tillfälle användes extern 
annonsering och nya urvalsmetoder. 

Alternativa metoder
Projektet med släckgranater är 
resultatet av ett samarbete mellan 
Räddningstjänsten Väst och Läns-
försäkringar Halland. Med hjälp av 
släckgranater räddades en gård med 
femhundra djur när det uppstod brand 
i en silo. Befälets beslut att använda 
sig av släckgranater var avgörande 
för brandens utgång och bidrog till en 
snabbare räddningsinsats. Det rädda-
de värdet uppskattas till flera miljoner 
kronor. Det är viktigt att fortlöpande 
utvärdera insatsernas taktik/metod 
samt släckmetodernas styrkor respek-
tive svagheter för att kunna använda 
rätt metod vid rätt tillfälle.

Räddningsteamens släckfordon i 
Varberg och Falkenberg har under 
året utrustats med skärsläckare för att 
möjliggöra ytterligare en alternativ 
släckmetod. Förbundet har nu fyra 
skärsläckarenheter tillgängliga för 
insatser.  

”Släckgranater räddade Per-Åke Johanssons gård i Rolfstorp 
från att brinna. Conny Jonsson från Räddningstjänsten Väst 
var först på plats och lyckades med granaterna hejda en 
brand i en silo”. Foto: Sveriges Radio



Räddningsuppdrag 
Under 2015 har Räddningstjänsten 
Väst genomfört 1 394 räddningsupp-
drag. Det är 77 fler än 2014. Nedan är 
de vanligaste händelserna och nume-
rären av dem. 

 

Trafikolyckorna har minskat under 
året. De ligger på 11,5 % jämfört med 
2014. 

Brand i byggnad har minskat med 
14 % jämfört med 2014.

Onödiga automatiska brandlarm 
fortsätter att öka. Från 2014 till 2015 
ökade larmen med med 14 %. Från 
2013 till 2014 ökade automatiska 
brandlarm med 23 %. 

Av statistiken kan man utläsa att det 
fortfarande är flest antal oönskade 
händelser på måndagar och fredagar 
mellan klockan 12:00 och 15:00.   

Man kan se att 2015 har präglats av 
en hel del oväder, då det varit många 
stormskador. 

Insatsstatistik

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. 

Räddningstjänsten Väst har valt att 
dela in räddningsinsatserna i tre 
olika undersökningsnivåer. Nivå 1 är 
insatsrapport, nivå 2 är insatsrapport, 
olycksförloppsundersökning och bil-
der. Nivå 3 är en fördjupad utredning, 
som görs av särskild utredare eller 
grupp och den redovisas i en rapport 
när den är färdig. 

Nedan går att utläsa hur många 
undersökningar som gjorts i 
respektive nivå 

Händelse 2015 2014

Trafikolyckor 231 261

Brand ej i byggnad 131 126

Brand i byggnad 97 113

IVPA 97 85

Hjälp till ambulans 74 49

Drunkning 9 9

Nivå 2015 2014 2013

Nivå 1 1 275  1025 969

Nivå 2 119 291 362

Nivå 3 1 3
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”Stormen Gorm är en av många stormar i 
Västsverige under 2015”. 

Omkomna 2015 2014

Trafikolyckor 4 3

Brand 0 1

Drunkning 1 1

Suicid 8 1

Flest omkomna 2015 var till följd av  
suicid. 

Två av trafikolyckorna med dödlig 
utgång inträffade på väg E6 utanför 
Vinberg. 

Drunkningsolyckan inträffade i insjö. 



Åtgärder Kommentarer Status

Räddningstjänsten ska genomföra trygghetsbesök i hemmen i syfte att öka den 
enskildes förmåga att förebygga och hantera en oönskad händelse

Arbetet har bara delvis kommit igång. Grunden är att stora delar av 
trygghetsbesöken ska göras av brandmän vilket ej har kommit igång, 
endast personal från TSI har utfört trygghetsbesök. Arbetet fortsätter 
under 2016. 

Räddningstjänsten ska göra riskinventeringar hos delar av de sårbara grupper 
som har trygghetslarm. Ett system ska tas fram för att med stöd av riskinvente-
ringarna ta fram lämpliga åtgärder.

Riskinventeringar är genomförda hos samtliga 2300 personer med 
trygghetslarm. 

Pilotprojekt inom området IVPR (I väntan på räddningstjänsten) ska startas 
upp inom minst ett område. Inriktningen ska var ”trygghetssamverkan” (likt 
grannsamverkan).

Ej genomfört på grund av att den tekniska utvecklingen av utlarm-
ningen inte är klar. Förhoppningen är att tekniken är utvecklad och 
klar att använda under 2016. Projektet fortsätter under 2016.

Dokumenten ”Risk-och sårbarhetsanalys” och ”Styrel” ska uppdateras för båda 
kommunerna.

Risk- och sårbarhetsanalysen samt ”Styrel” är klara för båda 
kommunerna. 

Processbeskrivning och kvalitetssäkring av området ”lärande av olyckor”. Ett nytt system för insatsrapportering är framtaget. Det nya systemet 
kallas händelserapport (börjar gälla 160101), där en del av detta är 
olycksundersökning. Nationellt utvecklingsarbete med olycksunder-
sökning genomförs under 2016, som vi aktivt följer och deltar i. 

Trygghetsteamen ska kunna fungera som ”första
insatsresurs”.

Driftsattes i februari 2016.

Räddningstjänsten ska medverka i utvecklingen och genomförande av ”E-häl-
sa”.

Pågående utveckling. Bland annat har fjärrtillsynen kvalitetssäkrats 
och likriktats mellan kommunerna. 

Projektet ”Akta huvudet” ska fortsätta. Genomfört under våren 2015. 

Utvecklingen med responskartläggning, att utifrån aktuell lägesbild vidta lämpli-
ga trygghetshöjande åtgärder, ska fortsätta.

Även fortsatt utveckling under 2016.

Utalarmeringssystemet ”dynamisk resurshantering” (DRH) ska utvecklas vidare. Projektet ägs av SOS Alarm. Rväst har en aktiv och central roll i 
utvecklingsarbetet. 

Fortsätta med processkartläggningen. Minst två olika prioriterade områden ska 
processbeskrivas.

Kartläggning har genomförts för automatlarmsprocesssen och 
debiteringsprocessen.  

Kvalitetssäkra uppföljningen av Verksamhetsplanen och Handlingsprogrammet. Uppföljningen av handlingsprogrammet är redovisad i direktionen. 
Direktionen har beslutat om en ny policy för styrning och upp-
följning.

Hantera de av skyddskommittén beslutade arbetsmiljöåtgärder. Genomfört löpande under 2015.

Skapa och implementera en mångfalds- och jämställdhetsplan. Inom detta 
ryms även arbete med likabehandling och värdegrund tillsammans med 
medarbetarna.

Jämställdhetsplanen är beslutad. Implementeringen av planen och 
arbetet med värdegrunder görs bland annat i utbildningen ”Medar-
betarutveckling Rväst”. 

Riskanalys enligt LSO ska revideras samordnat med revideringen av ”Risk- och 
sårbarhetsanalysen”.

Ny riskstudie är framtagen. 

Förstudier ska slutföras under 2015 för stationerna i Ullared, Tvååker och 
Varberg.

Genomfört.

Följa upp nuvarande Handlingsprogram och starta upp arbetet med nästa. Uppföljningen av handlingsprogrammet är redovisad för direktionen. 
Nytt handlingsprogram är framtaget.

Måluppfyllnad
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Medlemskommunerna har i ägardirektivet fastställt tre övergripande mål:
• Den enskildes förmåga att förebygga och hantera oönskade händelser ska öka.
• Antalet oönskade händelser ska minska.
• Responstiderna ska minska.

Uppföljning av verksamhetsplan
För att kunna arbeta mot målen så tas det i verksamhetsplanen årligen fram ett antal åtgärder. Uppföljningen av 2015 års 
åtgärder redovisas nedan, vilket visar på god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv. 
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Uppföljning av basverksamhet
Räddningstjänstens basverksamhet följs upp med kvalitetsindikatorer, enligt nedan. Pilens riktning visar trenden för 
respektive indikator. 
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Indikator 2015 2014 2013 Trend

Upplevd otrygghet - Andel invånare(%) som upplevt oro för bostadsinbrott - Varberg *  - 55 37,8 ä

Upplevd otrygghet - Andel invånare(%) som upplevt oro för bostadsinbrott - Falkenberg * - 56 46,7 ä

Upplevd otrygghet - Andel invånare(%) som upplevt oro för misshandel och överfall - Varberg * - 39 24,5 ä

Upplevd otrygghet - Andel invånare(%) som upplevt oro för misshandel och överfall - Falkenberg * - 37 34,4 ä

Nöjd kund index - Myndighet(NKI) - Varberg 49 * - 66 æ

Nöjd kund index - Myndighet(NKI) - Falkenberg 26 * - 75 æ

Responstid Median - Varberg 9,8 9,8 11,3 æ

Responstid Median - Falkenberg 11,3 11,4 10,7 ä

Antal olyckor som föranleder räddningstjänstuppdrag inom kategorierna brand, trafikolycka, 
drunkning och sjukvårdsuppdrag

653 656 778 æ

Antal utvecklade bränder i byggnad per 1000 invånare- Varberg 0,58 0,52 0,55 ä

Antal utvecklade bränder i byggnad per 1000 invånare - Falkenberg 0,58 0,63 0,66 æ

Antal utförda brandskyddskontroller 7037 6476 7678 æ

Antal sotningar enligt frist (%) 100 100 97 ä

Antal tillsyner enligt LSO och LBE 105 71 43 ä
Antal tillstånd LBE 81 110 84 ä

Antal utbildade personer 5100 4405 7850 æ

Sjukfrånvaro(%) 5,12 3,52 2,81 ä

Personalomsättning(%) - Tillsvidare 12,24 8,9 9,78 ä

Personalomsättning(%) - BmIB 10 10,7 7,18 ä

Antalet rapporterade tillbud 7 6 8 à

Antalet rapporterade olycksfall 2 3 3 à

* - Uppgift saknas. 

* LSO - Lag om skydd mot olyckor 

* LBE - Lag om brandfarliga och explosiva varor



Ekonomi

Resultaträkning 
Resultaträkningen visar Räddnings-
tjänsten Västs intäkter och kostnader 
under året. 

Resultatet 2015 uppgår till 5,2 
miljoner kronor vilket motsvarar en 
positiv budgetavvikelse på 4,6 miljo-
ner kronor. Jämfört med delårsprog-
nosen efter augusti månad är resulta-
tet 2,7 miljoner kronor bättre än vad 
som då prognosticerades. Det förbätt-
rade resultatet beror framför allt på 
att kostnaderna, centralt, blev lägre än 
vad som då förutsågs. 
 
Orsakerna till förbundets positiva bud-
getavvikelse ligger dels på intäktssi-
dan där vi bland annat fått in högre in-
täkter för automatlarm än budgeterat 
och dels på lägre kostnader centralt 
än budgeterat. Bland annat blev inte 
effekten av det centrala avtalet för be-
redskapsanställda så hög, innevarande 
år, som budgeterats. Kostnader för 
pensioner och utbildning blev lägre 
och centralt budgeterade medel för 
kostnader inom BmIB har inte belas-
tats. Dessutom har vi inte haft några 
större långvariga insatser under 2015. 
Avskrivningarna blev något lägre än 
beräknat beroende på en lägre inves-
teringsnivå än budgeterat men också 
på att många investeringar genomförts 
sent under året. 
 
Jämförelsestörande poster
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 
129,6 miljoner kronor (121,8 miljoner 
kronor). På tillgångssidan är det om-
sättningstillgångarna som ökat genom 
årets positiva kassaflöde medan eget 
kapital ökat mest på skuldsidan som 
en effekt av det positiva resultatet.

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 21,6 procent (18,7 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 verk-
samheten är positivt och uppgår till 14 
miljoner kronor (18,3 miljoner 
kronor). 

Det positiva kassaflödet beror på 
resultatet, årets avskrivningar samt 
på ökade avsättningar. Skillnaden mot 
2014 beror delvis på att årets resultat 
är lägre.

Kassaflödet från investeringsverksam-
heten redovisar ett negativt kassa-
flöde på -2,9 miljoner kronor (-1,3 
miljoner kronor) och beror på de 
investeringar som gjorts under året. 
Skillnaden mot 2014 beror på en högre 
investeringsnivå innevarande år.

Kassaflödet från finansieringsverksam-
heten påverkar flödet negativt med 
-0,9 miljoner kronor (-0,9 miljoner 
kronor) och är oförändrat jämfört med 
föregående år. Det negativa kassaflö-
det beror på 2015 års amortering. 

Sammantaget resulterar kassaflöde-
sanalysen i ett positivt kassaflöde 
på totalt 10,2 miljoner kronor (16,1 
miljoner kronor).

Investeringsredovisnig
Av budgeterade 4,7 miljoner kronor 
har förbundet förbrukat totalt 3,1 mil-
joner kronor. Största delen av dessa 
investeringar består av fordon. 
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Objekt (miljoner kronor) 2015 2014

Räddningstjänstanläggningar 0,0 0,0

Maskiner 0,0 0,0

Inventarier 1,1 0,3

Bilar och andra transportmedel 2,0 1,0

Summa 3,1 1,3



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

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 det ekonomiska resultatet 
är positivt och tillräckligt stort för att 
egenfinansiera de investeringar som 
genomförts under året. Det egna kapi-
talet uppfyller målet och uppgår till 
28 miljoner kronor. Däremot är prog-
nosavvikelsen större än en procent.

Balanskravsresultat
Av kommunallagen framgår att vi mås-
te ha ekonomin i balans och varje 
räkenskapsår redovisa högre intäkter 
än kostnader efter att realisations-
vinster har räknats bort. Detta ska 
redovisas i en så kallad balanskravs-
utredning. Hittills har Räddnings-
tjänsten Väst redovisat positiva 
balanskravsresultat och har därför 
inget underskott att återställa. Årets 
balanskravsresultat är detsamma som 
bokfört resultat, 5,2 miljoner kronor. 
I avstämningen mot balanskravet har 
inte resultatet påverkats av realisa-
tionsvinster. Avsättning till resultatut-
jämningsreserv har gjorts med en (1) 
miljon kronor.
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Balanskravsutredning (mnkr) 2015

Årets resultat 5,2

Realisationsvinster 0,0

Årets balanskravsresultat 5,2

Medel för resultatutjämningsreserv 1,0

Åretsresultat efter avsättning till 
resultatutjämningsreserv

4,2

Nykeltal 2015 2014 2013

Mått från resultaträkning 

Årets resultat, miljoner kronor 5,2 8,6 11,5

Bruttoomsättning, miljoner kronor 
(samtliga kostnader) 

148 144 115

Nettokostnadsandel 95 % 91 % 88 %

Mått från balansräkningen 

Investeringsvolym, miljoner kronor 3,1 1,3 37,2

Balansomslutning, miljoner kronor 130 122 104

Soliditet 22 % 19 % 11 %

Soliditet ( inklusive pensionsförpliktelser) 15 % 11 % 11 %

Kassalikviditet 175 % 157 % 131 %

Mått från kassaflödesanalysen

Årets kassaflöde, miljoner kronor 10,2 16,1 66,8



Resultaträkning 

Miljoner kronor Bokslut 2015 Bokslut 2014

Intäkter Not 1 52,4 47,7

Jämförelsestörande intäkt Not 2 0,0 6,8

Kostnader Not 3 -142,7 - 138,8

Avskrivningar Not 4 - 4,8 - 4,7

Verksamhetens nettokostnader - 95,1 - 89,0

Medlemsbidrag Not 5 100,6 97,5

Finansiella intäkter 0,1 0,5

Finansiella kostnader - 0,4 -0,4

Resultat 5,2 8,6
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Driftredovisning
Miljoner kronor Utfall intäkter * Utfall kostnader * Utfall Netto Budget 2015 Avvikelse från 

årsbudget

Verksamhet

Direktion, förbundsdirektör
och stab

3,1 - 27,6 -  24,5 - 29,4 4,9

Förebyggande 7,5  - 12,5 -  5,0 - 5,4 0,4

KSC 44,6 -  50,6 -  6,0 -  5,7 - 0,3

Operativ 0,4 -  55,5 -  55,1 - 54,3 - 0,8

Summa 55,6 - 146,2 -  90,6 -  94,8 4,2

Medlemsbidrag 100,6 0,0 100,6 100,6 0,0

Avskrivningar 0,0 -  4,8 -  4,8 - 5,1 0,3

Totalt resultat  156,2 -  151,0 5,2 0,6 4,6

* Inklusive interna poster.  



Balansräkning 

Miljoner kronor Bokslut 2015 Bokslut 2014

Tillgångar  

Anläggningstillgångar

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

Maskiner och inventarier 3,4 3,3

Övriga materiella anläggningstillgångar 24,3 26,3

Långfristiga fordringar Not 6 0,6 1,2

Summa anläggningstillgångar 28,4 30,9

Omsättningstillgångar                     

Fordringar Not 7 8,2 8,0

Kassa och bank 93,0 82,9

Summa omsättningstillgångar 101,2 90,9

Summa tillgångar 129,6 121,8

Eget kapital, avsättningar och skulder 

Eget kapital

Årets resultat 5,2 7,6

Resultatutjämningsreserv 5,0 4,0

Övrigt eget kapital Not 8 17,8 11,2

Summa eget kapital 28,0 22,8

Avsättningar 

Avsättningar för pensioner och 
liknande förpliktelser

Not 9 33,2 29,2

Summa avsättningar 33,2 29,2

Skulder 

Långfristiga skulder 10,5 12,0

Kortfristiga skulder Not 10 57,9 57,8

Summa skulder 68,4 69,8

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 129,6 121,8

Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser 8,8
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Miljoner kronor Bokslut 2015 Bokslut 2014

Den löpande verksamheten

Årets resultat 5,2 8,6

Justering för av- och nedskrivningar 4,8 4,7

Justering för gjorda avsättningar 4,0 2,9

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

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 14,0 18,9

Ökning/minskning kortfristiga fordringar - 0,1 - 5,5

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

Ökning/minskning kortfristiga skulder 0,1 4,9

Kassaflöde från den löpande verksamheten 14,0 18,3

Investeringsverksamheten

Investering i anläggningstillgångar - 3,1 - 1,3

Försäljning av anläggningstillgångar 0,2 0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten - 2,9 - 1,3

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån 0,0 0,0

Amortering av skuld - 1,5 - 1, 5

Utbetalning av nya och garantipensioner 0,0 0,0

Minskning av långfristiga fordringar 0,6 0,6

Ökning av långfristiga fordringar 0,0 0,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - 0,9 - 0,9

Årets kassaflöde 10,2 16,1

Likvida medel vid årets början 82,9 66,8

Likvida medel vid årets slut 93,1 82,9

Kassaflödesanalys
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Noter (miljoner kronor)

Not 1 Bokslut 2015 Bokslut 2014

Försäljningsintäkter 1,0 0,5

Taxor och avgifter 4,7 3,1

Bidrag 4,2 4,5

Försäljning av verksamhet 1,5 1,7

Trygghetsteamen* 37,0 33,4

Övrigt 4,0* 4,5

Summa 52,4 47,7

Not 3 Bokslut 2015 Bokslut 2014

Personal 111, 1 108,3

Lokal 9,5 9,4

Övrigt 22,1* 21,1

Summa 142,7 138,8

Not 4 Bokslut 2015 Bokslut 2014

Avskrivning på byggnader, tekniska anläggningar 0,0 0,0

Avskrivning på maskiner och inventarier 4,8 4,7

Summa 4,8 4,7
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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 6

* Interna intäkter har eliminerats med 3,1 miljoner kronor.  
Intäkterna till Trygghetsteam Söder faktureras tertialvis i förskott medan intäkterna 
till Trygghetsteam Norr faktureras månadvis och är prestationsbaserde. 

Den jämförelsestörande posten består av ersättning från Varbergs kommun, avseende 
den del av SAP:en som ligger som ansvarsförbindelse. 

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
Inventarier 3 - 15 år
Bilar och andra transportmedel 3 - 20 år

* Interna kostnader har eliminerats med 3,1 miljoner kronor. 

Medlemsbidragen från Varbergs och Falkenbergs kommuner faktureras av Räddnings-
tjänsten Väst och erhålls tertialvis i förskott. 

Not 5



Noter (miljoner kronor)

Not 7 Bokslut 2015 Bokslut 2014

Kundfordringar 4,1 4,3

Kortfristig del av långfristig fordran 0,6 0,6

Skattekonto 0,5 0,4

Interimsfordringar 2,3 1,8

Momsfordran 0,7 0,9

Summa 8,2 8,0

Not 9 Bokslut 2015 Bokslut 2014

IB 29,2 26,3

Avsättning pensioner 3,2 2,3

Avsättning löneskatt på pensioner 0,8 0,6

Summa 33,2 29,2

Not 10 Bokslut 2015 Bokslut 2014

Leverantörsskulder 3,9 3,8

Upplupna semesterlöner 4,6 4,7

Upplupna sociala avgifter 2,7 1,9

Förutbetalda intäkter och interimsskulder * 41,2 42,6

Kortfristig del av långfristig skuld 1,5 1,5

Övrigt 4,0 3,3

Summa 57,9 57,8

* I posten ”Förutbetalda intäkter och interimsskulder” inkluderas medlemsbidraget 
för första tertialet 2016 med 34,4 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 2014 inkluderar en rättelse på 2,7 miljoner kronor och avser pen-
sioner 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 8

Varberg den 14 mars 2016
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Alltid, tryggt och nära! 


