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Efter fyra år börjar Räddningstjänsten Väst växa in som ett begrepp i både Varberg och Falkenberg. Organisa-
tionen växer ihop på ett bra sätt och vi drar alla åt samma håll.

En väl fungerande räddningstjänst är en hygienfaktor i kommunal verksamhet. Vi har ansvar för beredskap i 
hela kommunerna. Under 2016 stärker vi oss genom att se till att vi får nya räddningsstationer i både Ullared och 
Tvååker. Ullaredsstationen invigs redan i februari 2017. Tvååkers räddningsstation förväntas vara klar i slutet av 
2018. 

Att skapa ett tryggt samhälle är vår huvuduppgift. Tryggheten skapas genom att vi visar att vi finns och har 
kunskap och resurser när olyckan är framme. Tryggheten bygger vi också genom att vara närvarande med råd, 
stöd och utbildning när allt är lugnt. I vår organisation bygger vi nu vidare för att i än högre grad kunna använda 
våra resurser för förebyggande och trygghetsskapande arbete. Vi ska vara en aktiv part och inte passivt sitta och 
vänta på att något ska hända.

Räddningstjänsten Väst har av medlemskommunerna fått ett brett uppdrag som innefattar både samordning, 
stöd och beredskap. Det breda uppdraget ger samverkansmöjligheter där vi kan skapa trygghet och effektivitet 
på samma gång. Effektiv verksamhet och organisation är avgörande för kommunala verksamheter, alla vet att 
de kommande åren kommer att innebära ekonomiska utmaningar med skatteintäkter som inte ser ut att täcka 
kostnadsökningarna.

Det breda uppdraget kommer också att vara en viktig del i arbetet med att skapa en räddningstjänst med den 
jämställdhet och mångfald som motsvarar samhällets förväntningar och krav.

Avslutningsvis vill både direktionen och jag rikta vårt tack till förbundsdirektören och hans personal.

Ordförande direktionen
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Jan har ordet

Under året har vi tagit flera viktiga steg framåt i vårt arbete med Räddningstjänsten Väst. Trygghetsteamen har 
börjat åka och agera i rollen som Första insatsperson, precis som securitasväktarna i Ullared, detta utifrån vårt 
övergripande mål att korta responstiderna. Vi har redan sett nyttan med en tidig respons och första insats och fått 
ett kvitto på att detta är rätt utveckling. 

I november startade vi upp frivilliga insatspersoner i Glommen. Dessa bidrar till ett tryggare Glommen och kan 
göra en första insats vid bränder, drunkningstillbud, trafikolyckor och hjärtstopp. Vi kommer fortsätta att starta 
upp frivilliga insatspersoner på fler orter i förbundet. 

Den nationella inriktningen för att minska bostadsbränderna ”Aktiv mot brand” har som mål att minska antalet 
omkomna i bostadsbränder med minst en tredjedel till år 2020. I samband med Brandkonferensen i Karlstad i 
maj skrev Räddningstjänsten Väst under ”Karlstadsviljan” och lovade att bidra aktivt i det arbetet. Det innebär 
breda förebyggande insatser såsom kampanjer och hembesök men även riktade insatser för sårbara grupper och 
individanpassat brandskydd. Utifrån vårt breda uppdrag har vi unika möjligheter att göra ett riktigt bra arbete 
inom detta område.

Under året har vi tecknat ett nytt avtal med socialnämnden i Falkenberg om natthemtjänst och trygghetslarm. 
Avtalet är prestationsbaserat och vi utökar uppdraget med trygghetslarmrespons dag- och kvällstid. Nu har vi 
likalydande uppdrag i båda medlemskommunerna.

Inom verksamheten Säkerhet och folkhälsa, där förbundet ska stödja och samordna arbetet, har medlems-
kommunerna tydliggjort uppdragen och kompletterat Ägardirektivet. Detta ger en tydligare styrning och möjlig-
heter till bra uppföljning.

I juni beslutade direktionen en policy - ”En räddningstjänst för alla”. Vi har uppdraget att arbeta aktivt för en 
ökad jämställdhet och mångfald i förbundet och vi ska ha ett förhållningssätt som bejakar olikheter. Detta för 
att möjliggöra bättre service och ett bra internt arbetsklimat. Direktionen har fastställt tre mål som ska uppnås 
senast år 2025. Detta är ett långsiktigt arbete som kommer att vara prioriterat under många år framöver.

Ett stort tack till direktionens ledamöter och alla medarbetare för ett gott arbete 2016.

Jan Sjöstedt 
Förbundsdirektör



Mål  
Våra medlemskommuner har tagit 
fram tre övergripande mål som vi 
arbetar efter. Utefter dessa har direk-
tionen tagit fram utvecklingsmål för 
varje enskilt målområde.

Övergripande mål 
1. Den enskildes förmåga att före-
bygga och hantera oönskade händelser 
ska öka. 
2. Antalet oönskade händelser ska 
minska.
3. Responstiderna ska minska. 

Utvecklingsmål
Direktionen har tagit fram fyra 
utvecklingsmål inom området skydd 
mot olyckor. Nedan presenteras ut-
vecklingsmålen till våra tre över-
gripande mål.  

1. Ökat skydd i hemmet hos de mest 
sårbara grupperna.
2. Få fler att agera vid en olycka. 
3. Tillsammans med andra minska 
antalet olyckor med fokus på trafik-
olyckor. 
4. Responstiden vid en olycka ska 
minska genom att strukturerat 
involvera fler aktörer. 
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Vår logga
Vår logotyp består av fyra 
element: 
Vapenskölden - Skölden symboliserar
oranisationens grundfundament att 
skapa trygghet genom skydd mot 
oönskade händelser.

Stjärnan - Den åttauddiga 
stjärnan symboliserar organisa-
tionens grundläggande 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.

Slogan 
Alltid, tryggt och nära! 

Vision 
Ett tryggt samhälle för alla!
 
Verksamhetsidé 
Vi ska tillsammans med andra skapa 
trygghet genom skydd mot oönskade 
händelser.

Våra förhållningssätt 
Professionellt och nytänkande.

Professionellt - Vi har en ständig strä-
van att styras av det som – på kort och 
lång sikt – gagnar den hjälpsökande, 
inte av de egna behoven, känslorna 
och impulserna. Det innebär att till-
sammans med kunskap visa om-
tanke, öppenhet och ett gott personligt 
bemötande.

Nytänkande - Samhället och männi-
skorna förändras. Våra etablerade 
lösningar räcker inte alltid till. Därför 
ska utveckling och ständiga förbätt-
ringar vara en ständigt närvarande 
fråga i våra verksamheter. Nytänkan-
de kräver kunskap, inspiration, mod, 
flexibilitet och mångfald.

Inspiration 
Kunskap

Omtanke

Mod

Mångfald

ÖppenhetNytänkande

Flexibilitet

Räddningstjänsten Väst



Under året har vi träffat och utbildat 
långt fler människor än tidigare år 
vilket vi tycker är både roligt och 
utvecklande. Vi arbetade fram ett 
nytt Handlingsprogram, rustade fler 
personer för att kunna agera vid en 
oönskad händelse, påbörjade byggna-
tionen av en ny station och så fick vi 
träffa en riktig hjälte, Melwin åtta år. 

Årets första månader kantades av sorg 
då tre av våra kollegor i räddnings-
tjänst-sverige omkom under arbete 
vid insatser. Att någon omkommer på 
sin arbetsplats är inte acceptabelt. För 
oss internt innebar det att vi såg över 
rutiner och arbetssätt för att skapa 
en trygg och säker arbetsmiljö för 
vår insatspersonal men också att vi 
manade allmänheten till försiktighet 
vid olyckor. 

I februari sattes spaden i marken 
för en ny räddningsstation i Ullared. 
Slutbesiktning och inflyttning kom-
mer ske under februari 2017. Av våra 
andra beredskapsstationer har en del 
genomgått ett ”ansiktslyft” och olika 
förbättringar är gjorda. Bland annat 
har det byggts omklädningsrum för 
kvinnor vilket i sin tur skapar bättre
förutsättningar för att rekrytera 
kvinnor och kunna erbjuda en god 
arbetsmiljö. 

Direktionen antog en ny policy – En 
räddningstjänst för alla. Policyn 
tydliggör att vi ska arbeta för en mer 
jämställd organisation med en ökad 
mångfald. Räddningstjänsten Väst ska 
spegla samhället vilket gör att olik-
heter stärker oss och gör att vi kan ge 
en bättre service gentemot allmänhet-
en. Samtidigt ska detta arbete bidra 
till en god arbetsmiljö för alla våra 
medarbetare. Vi gillar olikheter helt 
enkelt! 

Ett nytt Handlingsprogram som be-
skriver hur vi arbetar inom området 
skydd mot olyckor såg dagens ljus. 

Vi har tagit ett stort steg i vårt arbete 
med att involvera fler aktörer som 
en första skadeavhjälpande resurs. 
Securitasväktarna i Ullared och våra 
undersköterskor i Trygghetsteamen är 
nu rustade för att kunna agera i rollen 
som första insatsperson. 

Frivillig insatsperson startades upp 
i Glommen som första samhälle. 
Under 2017 fortsätter arbetet med 
att starta frivillig insatsperson på fler 
orter i våra kommuner. Syftet är att 
öka tryggheten i de orter som det tar 
längre tid för räddningstjänsten att 
komma fram till. 

Sett till antalet vädervarningar var 
2016 ett relativt lugnt år och höst-
stormarna var få. 

Våra räddningsteam startade hem-
besöksverksamheten hos våra kom-
muninvånare. Syftet med besöken är 
att informera om brandsäkerhet samt 
att öka tryggheten. 

Under hösten fick vi äran att träffa en 
riktig hjälte, Melwin åtta år! Han gjor-
de ett rådigt ingripande på sommaren 
då han räddade sin lillasyster som 
hade trillat i familjens pool. Till-
sammans med Svenska Livräddnings-
sällskapet tackade vi Melwin för hans 
rådiga och modiga ingripande. Melwin 
själv tog det hela med ro, han tvekade 
aldrig att hoppa i efter lillasyster och 
han skulle absolut göra om det igen! 

I rådet för Social hållbarhet i 
Falkenberg arbetar vi tillsammans 
med Falkenbergs kommun, polisen och 
Region Halland. Inom samverkans-
gruppen startades ett trygghets-
skapande arbete riktat mot unga 
tjejer i Falkenberg. En undersökning 
(Hälsa på lika villkor) visade att mer 
än hälften av de tillfrågade tjejerna 
kände sig otrygga och rädda för att gå 
ut själva på kvällarna. I arbetet görs 
bland annat en så kallad dialogturné 
där man pratar med kommuninvånare 
om kvinnors trygghet, både den upp-
levda och den faktiska tryggheten. 
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2016 - året som gick



Vårt förebyggande och främjande 
arbete utgör en stor del av arbetet i 
vår verkstad under ett år. Det är så, 
förebyggande och främjande, som 
vi helst arbetar. Vi finns som stöd 
till både privatpersoner, företag och 
organisationer. Arbetet kan handla om 
att hjälpa trygghetslarmskunder att 
plocka bort olika fallrisker i hemmet, 
exempelvis mattor eller sladdar alter-
nativt att ge råd till ett företag i deras 
systematiska brandskyddsarbete. 

Räddningsteamen har gjort 500 hem-
besök där de bland annat har infor-
merat om brandsäkerhet. Utöver detta 
har campingar och badplatser besökts 
för informationsgivning. Vid dessa 
besök har det även gjorts kontroll av 
befintlig säkerhet, så som släckut-
rustning, räddningsvägar och avstånd 
mellan campingenheter på camping-
platserna samt säkerhetsutrustning, 
tillfartsvägar och skick på bryggor vid 
badplatser.  

Under 2016 har vi genomfört ett fler-
tal olika utbildningsinsatser riktade 
både till skolor, allmänheten och 
näringslivet. Samtliga boenden för 
nyanlända och flyktingar i våra kom-
muner har fått anpassade utbildningar 
där vi haft stöd från tolkar. Vi har ock-
så deltagit på kommunernas sommar-
skolor för asylsökande ungdomar.  

I detta samarbetar vi bland andra med 
polisen. Genom grannsamverkan kan 
kommuninvånarna hjälpa varandra 
och bidra till en ökad trygghet genom 
att förebygga brott i bostadsområdena. 

Vi har deltagit i trygghetsvandringar 
i bostadsområde tillsammans med 
bostadsbolaget, polisen, boende och 
kommunen med syfte att ta bort 
otrygga platser och istället främja 
trygghet. 

Tillsammans med Varbergs bostad, 
Hyresgästföreningen, polisen och 
Grannsamverkan deltog vi i områdes- 
och familjedagar i bostadsområden 
i syfte att delge information om hur 
man kan förebygga oönskade händel-
ser men också hur man ska agera om 
något händer. 

Vi är aktiva och delaktiga i ”Tänk om” 
som är en anti-langningskampanj. 
Vidare arbetar vi även tillsammans 
med krögare under namnet ”Ansvars-
full alkoholservering”. 

Totalt har 7 227 medborgare fått 
någon form av utbildning som höjt 
deras förmåga att förebygga och elimi-
nera olika typer av risker, men också 
att ändå kunna göra en första insats 
om något inträffar. 

Vi har arbetat med att ställa om viss 
del av den externa utbildningen till så 
kallad e-learning, vilket kommer öka 
tillgängligheten för våra kunder. 

Våra öppna hus som vi hade på 
räddningsstationerna i Varberg och 
Falkenberg under hösten var mycket 
välbesökta. Vi öppnade portarna för 
allmänheten och visade vår verksam-
het. Besökarna fick prova på hjärt- och 
lungräddning, släcka en eld med hand-
brandsläckare och de fick lära sig mer 
om egen krisberedskap, hur de kan 
förbereda sig hemma för ett eventuellt 
längre strömbortfall. 

Vi arbetar aktivit med olika trygghets-
skapande åtgärder, däribland Grann-
samverkan i de båda kommunerna.

Måluppfyllnad
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Vid 16 % av händelserna har 

någon gjort en första insats 

innan räddningstjänsten 

kommer till platsen! 

Den enskildes förmåga att förebygga och 
hantera oönskade händelser ska öka



Vi strävar efter ett bra förebyggande 
arbete som kan reducera antalet 
oönskade händelser. Ett önskat läge 
är så klart att ingen drabbas av en 
oönskad händelse, en nollvision helt 
enkelt. 

Enheten Förebygga och förbereda 
arbetar aktivt med att hindra oön-
skade händelser och konsekvenserna 
av de händelser som ändå inträffar. 
Under 2016 genomförde vi 72 tillsyner 
på byggnader eller anläggningar och 
utfärdade 56 tillstånd för brand-
farliga eller explosiva varor. Utöver 
detta yttrade vi oss och svarade på 
remisser vid 249 tillfällen.

Under hösten deltog räddningstjäns-
ten när Länsförsäkringar Halland 
genomförde ”reflexmorgon” ute på 
flera låg- och mellanstadieskolor samt 
samlingspunkter för pendlare, såsom 
tåg- och busstation. Vi betonade vikten 
av att ha reflex så att man syns i 
trafiken. Det är en säkerhet för en 
själv och ens medtrafikanter. 

Trygghetsteamen har reflexer i sina 
bilar som de delar ut till människor de 
träffar på i mörkret, utan reflex. 

Vår externutbildning där vi riktar oss 
till såväl privatpersoner som företag 
och organisationer bidrar i stor 

utsträckning till vårt arbete för att 
minska antalet oönskade händelser i 
våra kommuner. 

Genom utbildning, information och 
kunskap om hur man kan förebygga 
oönskade händelser kommer vi långt. 
Samtidigt är det viktigt att kunna 
agera om olyckan ändå skulle vara 
framme, därför ingår praktik ofta i 
våra utbildningar. Praktiken kan vara 
att prova släcka med en handbrand-
släckare eller att släcka brand i kläder 
med en brandfilt. 

Under året som gått har vi arbetat 
aktivt med att informera nyanlända 
på asylboenden i kommunerna, allt 
från brandsäkerhetsinformation och 
trygghetsskapande kontakt men också 
samhällsinformation i form av bland 
annat yrkesinformation. 

När nya kunder får trygghetslarm gör 
vi en trygghetsinventering i hemmet. 
Vår personal ser över eventuella 
risker, exempelvis sladdar och matt-
kanter som är lätta att snava på, 
brännbart material vid/på spisen eller 
om individen röker inomhus. 
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Vi har varit delaktiga i utvecklings-
arbete inom området med social 
hållbarhet, folkhälsa och trygghet för 
både råd och arbetsgrupper i Varbergs 
och Falkenbergs kommuner. En av 
frågorna som varit uppe på agendan är 
unga kvinnors trygghet där vi arbetat 
tillsammans med polisen, Falkenbergs 
kommun och Region Halland. 

I arbetet träffar vi olika målgrupper 
såsom kommuninvånare och -anställda 
och har en dialog om unga kvinnors 
trygghet, både faktisk och upplevd.

I juni deltog vi, tillsammans med 
Svenska Livräddningssällskapet, Läns-
försäkringar Halland och Skolidrotts-
förbundet, på ett vattensäkerhets-
event som riktade sig till elever i 
årskurs 5. Under dagen fick eleverna 
utbildning i simning, livräddning, bad-, 
båt- och solvett.

Antalet oönskade händelser ska minska 

Måluppfyllnad
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Diagrammen nedan visar uppföljning enligt Ägardirektivet för tre oönskade händelser kopplade till målet ”antalet 
oönskade händelser ska minska”. 

Den grå linjen visar trenden i riket. 



Att responstiderna ska minska hand-
lar om att vi vill kunna ge de drabba-
de hjälp snabbare. Vår anspänningstid, 
tiden från det att larmet går tills vi är 
på plats för att kunna arbeta skade-
avhjälpande, är olika beroende på var 
i vårt verksamhetsområde en oönskad 
händelse inträffar. En del i arbetet 
med att korta responstiderna är att 
involvera fler aktörer, att få fler att 
kunna agera. 

Samtliga av våra räddningsresurser 
larmas dynamiskt till varje oönskad 
händelse vilket innebär att det alltid 
är den närmsta resursen med rätt kom-
petens som larmas. Hela tiden görs 
finjusteringar för att optimera larm-
organisationen ännu mer.

Under 2016 utbildades våra under-
sköterskor i Trygghetsteamen och 
securitasväktarna som arbetar på 
Gekås i Ullared för att kunna agera i 
rollen som första insatsperson vid 
olika typer av larm. Det handlar om 
att kunna göra en första insats och 
åtgärd innan samhällets övriga hjälp-
resurser når den oönskade händelsen. 
Ett drygt hundratal har fått utbildning 
i brand, trafikolycka, sjukdomsfall och 
drunkningstillbud. 

Ytterligare ett projekt har genomförts 
under 2016 som innebär att frivilliga 
personer i Glommen fått utbildning

och får ett sms på sin mobiltelefon vid 
en oönskad händelse på orten. Ett 
drygt tjugotal nappade och har 
utbildats.

Kommunernas organisation för 
hantering av samhällsstörningar och 
extraordinära händelser har fått en 
översyn. Det arbetet resulterade i upp-
datering av kommunernas lednings- 
och informationsplaner. Bland annat 
anpassades underlaget efter skriften 
”Gemensamma grunder för samverkan 
och ledning”, gemensamma arbets-
former och begrepp underlättar sam-
ordning med fler aktörer.  

Falkenbergs kommun övades i en 
nödvattenövning som arrangerades av 
Livsmedelsverket, VIVAB och Rädd-
ningstjänsten Väst. Andra deltagande 
aktörer var kommunens förvaltning-
ar, länsstyrelsen, Region Halland, 
polisen, Livsmedelsverket och VAKA 
(en nationell stödgrupp för kommuner 
som drabbas av problem med dricks-
vattenförsörjningen). Även politiker 
och tjänstemän fanns med under 
övningen. Räddningstjänstens roll 
var att planera, delta i övningen och 
genomföra den. 

I vår Kommunsamordningscentral, 
KSC, inleddes ett teknikutvecklings-
arbete gällande dess larm- och jour-
hantering. 
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Måluppfyllnad 

Vidare arbetade vi med att byta till 
IP-teknik för automat- och inbrotts-
larm. 

Räddningstjänsten Västs telefoni-
system förnyades tillsammans med 
Varbergs kommun och vi fick en ny 
växel. All telefoni sker nu via Skype 
för företag och detta har inneburit en 
avlastning för larmmottagarna i KSC. 

Diagrammet nedan visar responstiden 
för räddningstjänst, det vill säga tiden 
från att någon larmar till dess att 
första resurs är på plats. Mediantiden 
redovisas i minuter. 

Median 12 (avser riket), Falkenberg 
11,8 och Varberg 10,7. I siffran för 
2016 är SOS Alarms svarstider inklu-
derade. 

Responstiderna ska minska 
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Statistik 

Händelserappport
Under året har vi gått från insats-
rapport till händelserapport, alltså 
den dokumentation som sker efter en 
insats av våra räddningsteam. 

Den nya händelserapporten är dyna-
misk och kräver mer dokumentation 
vid större och mer omfattande rädd-
ningsinsatser. Omvänt är det samma, 
vid en mindre räddningsinsats är det 
mindre dokumentation. Händelse-
rapporten är också mer anpassad till 
dagens krav på dokumentation och 
våra behov av statistik. 

Under 2016 har Räddningstjänsten 
Västs räddningsteam blivit utlarmade 
till 1 613 räddningsuppdrag. Det är 
220 händelser fler än 2015. 

Händelse 2016 2015

Trafikolyckor 256 231

Brand ej i byggnad 206 131

Brand i byggnad 124 97

IVPA 133 97

Drunkning 2 9

Det totala antalet händelser som vi 
blivit larmade på under året är alltså 
betydligt fler än föregående år. En 
bidragande orsak kan vara att vi nu 
skriver Händelserapport även för de 
tillfällen som vi blivit vända innan 
vi kommit fram till platsen samt 
de gånger vi kommer fram och gör 
bedömningen att det inte rör sig om 
räddningtsjänst. 

Vidare har våra automatlarmsobjekt 
blivit allt fler vilket också kan bidra 
till en ökning av antal larm. 

29 personer har omkommit under året, 
17 av dessa var vid IVPA, i väntan på 
ambulans, därefter är trafikolycka den 
händelse där många omkom. Drunk-
ningstillbuden har minskat jämfört 
med föregående år. 

Omkomna 2016 2015

Trafikolyckor 7 4

Brand 1 0

Drunkning 2 1

Suicid 2 8

Olycksundersökning 
Olycksundersökning är en uppföljning 
efter räddningsinsats där vi under-
söker olycksorsak, -förlopp och rädd-
ningsinsats i syfte att lära och att ta 
tillvara på erfarenheter. 

Räddningstjänsten Väst har under 
2016 arbetat med att ta fram nya 
rutiner och riktlinjer för olycksunder-
sökning och lärande av olyckor. De nya 
riktlinjerna är nu klara och beslutade 
och kommer implementeras under 
våren 2017.  

Tidigare undersökningsnivåer 1, 2 och 
3 har nu ersatts med grundläggande 
olycksundersökning och utökad olycks-
undersökning, från tre till två nivåer.

Grundläggande olycksundersökning är 
en fullständigt ifylld Händelserapport 
vilken kan jämföras med tidigare nivå 
1. En grundläggande olycksunder-
sökning görs efter samtliga räddnings-
insatser och författas av den eller de 
som agerat räddningsledare under 
insatsen.

Torsdagar var den vanligaste 

veckodagen då oönskade 

händelser inträffade. Sön-

dagar var minst förekommande. 

I juli hade vi flest larm, 162 

stycken. Februari var lugnare

 i jämförelse med 101 händelser. 



Utökad olycksundersökning nivå 1 
ska utföras av räddningsteamen eller 
utredare. Lärande av olyckor innebär 
att erfarenheterna återförs till befälen 
samt internt ansvariga. Denna olycks-
undersökning är helt ny och kan inte 
jämföras med tidigare år. 

Utökad olycksundersökning nivå 2 ska 
utföras av utredare. Uppdraget kan 
innehålla orsaker till olyckan, beskriv-
ning av olycksförlopp eller räddnings-
insatsens genomförande. Denna 
olycksundersökning kan jämföras med 
tidigare nivå 3.

Då vi även här fått nytt upplägg och 
nya rutiner går det inte att jämföra 
direkt med tidigare statistik. Vi får 
alltså även för olycksundersökning ett 
litet bryt i statistiken.  
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Kommunsamordningscentralen
Spindeln i nätet eller en samordnings-
central - vår Kommunsamordnings-
central kan likställas många ting. 
Oaktat vilken liknelse är KSC en 
viktig funktion i hanteringen av våra 
trygghetslarm. När kunderna larmar 
kopplas de till KSC. 

Under 2016 tog larmmottagarna i 
KSC emot 123 119 trygghetslarm. För 
Varberg var det 68 172 stycken och för 
Falkenberg 54 947 stycken. 

Under ett dygn besvarar larmmotta-
garna i snitt 340 telefonsamtal. 

Trygghetsteamen 
Vi har två trygghetsteam, ett i norr 
(Varberg) och ett i söder (Falkenberg).  
Trygghetsteamen utgörs av våra un-
dersköterskor som främst sysslar med 
omvårdnadsarbete i hemmiljö hos 
våra kunder. 

Totalt har vi 2 381 kunder som har 
trygghetslarm kopplat till oss.

Fall bland äldre och de skador som 
kan följa efter ett fall ökar i Sverige 
och västvärlden till följd av en rad 
olika faktorer. Fallolyckorna medför 
mycket mänskligt lidande och stora
samhällsekonomiska kostnader. 
Nästan tre gånger så många avlider 
till följd av fallolyckor som av olyckor 
i vägtrafiken (Sverige kommuner och 
Landsting). 

Norr Söder

Trygghetslarmskunder 
(per helår)

1 268 1 113

Nya trygghetslarmskunder 461 280

Respons trygghetslarm 21 324 11 083

 Varav fallolyckor 675 596

Antal besök 64 558 41 125

Statistik 

Undersökningsnivåer 2016 2015 2014

Nivå 1 1 613 1 275 1 025

Nivå 2 - 119 291

Nivå 3 3 - 1





Utvecklingsmål/åtgärder Kommentar Status

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

Utvecklingsmål 1 - Ökat skydd i hemmet hos de mest sårbara grupperna. 

Åtgärd: Vi ska genomföra trygghetsbesök i hemmen, i syfte att öka den enskildes förmå-
ga att förebygga och hantera en oönskad händelse. Utöver trygghetsbesök i traditionella 
boendeformer ska boende för flyktingar och nyanlända också besökas. 

Trygghetsbesök är genomförst i 500 hem. Information 
och utbildning til nyanlända är genomfört på samtliga av 
Migrationsverkets och kommunernas boende. 

Utvecklingsmål 2 - Få fler att agera vid en olycka.  

Åtgärd: Pilotprojekt inom området IVPR (i väntan på räddningstjänst) ska startas upp 
inom ett geografiskt område, i syftet är att öka den enskildes förmåga att hantera 
oönskade händelser.

Konceptet Frivillig insatsperson är genomfört i Glommen. 
Drygt 20 frivilliga från samhället är utbildade. Vid vissa 
typer av händelser blir dessa personer informerade via sms 
och kan hjälpa till att hjälpa den nödställde. 

Antalet oönskade händelser ska minska. 

Utvecklingsmål 3 - Tillsammans med andra minska antalet olyckor med fokus på trafikolyckor.

Åtgärd: Vi ska ta initiativ för att tillsammans med andra berörda aktörer i samhället 
skapa samverkansform inom området trafiksäkerhet.

Projektet är genomfört med resultatet att det tagits initiativ 
och startats upp samverkansforum i båda kommunerna. 
Även samverkansforum med Trafikverket har aktualiserats. 

Responstiderna ska minska. 

Utvecklingsmål 4 - Responstiden vid en olycka ska minska genom att strukturerat involvera fler aktörer. 

Åtgärd: Trygghetsteamen ska fungera i funktionen Första insatsperson (Fip). Utbildning och implementering är genomförd. Funktionen 
är aktiv sedan april. 

Åtgärd: Införa Första insatsperson (Fip) i Ullared tillsammans med Gekås och väktarbolag. Projektet är genomfört vilket innebär att väktaren på Gekås 
har förmågan Första insatsperson och kan larmas ut på 
vissa händelser i Ullaredsområdet. 

5. Kvalitetssäkra interna processer 

Kvalitetssäkra övningsverksamheten med utgångspunkt från insatsförmågan. Underlag för kvalitetssäkring av insatsförmåga är fram-
taget. Från och med hösten 2017 tillämpas modellen.  

Kvalitetssäkra insatsplaneringen. Underlag för insatsplanering är framtaget och kommer från 
och med 2017 att nyttjas vid insatsplanering av seveso-
verksamheter och större mer komplicerade anläggningar. 

Kvalitetssäkra processerna i KSC. Arbetet fortlöpte under året med bland annat avtalsutveck-
ling, inbottslarmsomläggning och trygghetslarmshantering.

Utveckla och kvalitetssäkra automatlarmsprocessen. Projektet är genomfört och rapporterat. 

6. Stödjande åtgärder

Implementera en ny modell för styrning och uppföljning av områdena utveckling och 
basverksamhet.

Direktionen beslutade 2015-12-07 om en ny modell för 
styrning och uppföljning. Modellen har tillämpats under 
hela verksamhetsåret. 

Besluta nytt Handlingsprogram för skydd mot olyckor. Direktionen beslutade Handlingsprogrammet 2016-03-14. 

Tillsammans med medlemskommunerna tydliggöra, stödja och samordna uppdragen. Nytt förtydligande av Ägardirektivet är framtaget till-
sammans med medlemskommunerna. 

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.

Direktionen har fastställt fyra utvecklingsmål för perioden 2016-2020. 

Klart Ej klartDelvis klart¢ l u

¢
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Uppföljning av Verksamhetsplanen 
För att kunna arbeta mot målen tas det i Verksamhetsplanen årligen fram ett antal åtgärder. Uppföljningen av 2016 års 
åtgärder redovisas nedan, vilket visar en god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv. 



Uppföljning av basverksamhet

Indikator 2016 2015 2014 Trend

Kund

Upplevd otrygghet - andel invånare (%) som upplevt oro för bostadsinbrott - Varberg * - **  - 55 -
Upplevd otrygghet - andel invånare (%) som upplevt oro för bostadsinbrott - Falkenberg * - **  - 56 -
Upplevd otrygghet - andel invånare (%) som upplevt oro för misshandel och överfall - Varberg * - **  - 39 -
Upplevd otrygghet - andel invånare (%) som upplevt oro för misshandel och överfall - Falkenberg * - **  - 37 -
Nöjd kund index - myndighet (NKI) 49 * * - æ
Verksamhet 

Responstid räddningsinsats median - (minuter) 11,25 10,6 10,6 ä
Antal olyckor som föranleder räddningstjänstuppdrag inom kategorierna brand, trafikolycka, 
drunkning och sjukvårdsuppdrag

611 653 656 æ

Antal utvecklade bränder i byggnad per 1 000 invånare 0,58 0,58 0,57

Antal utförda brandskyddskontroller 6 279 7 037 6 476 æ
Antal sotningar enligt frist (%) 96,5 100 100 æ
Antal tillsyner enligt lagen om skydd mot olyckor & lagen om brandfarliga och explosiva varor 72 105 71

Antal tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor 56 81 110 æ
Antal utbildade personer 7 227 5 100 4 405 ä
Svarstider för trygghetslarm (sekunder) 21 -
Antal inkomna trygghetslarm 122 739 -
Antal utförda trygghetslarmsinsatser 32 407 -
Medarbetare 

Sjukfrånvaro (%) 5,38 5,12 3,52 ä
Personalomsättning (%) - tillsvidare 3,97 12,24 8,9 æ
Personalomsättning (%) - BmIB 8,82 10 10,7 æ
Antal rapporterade tillbud 13 7 6 ä
Antal rapporterade olycksfall 12 2 3 ä

* - 2016 års siffror är ej klara 

** - uppgifter saknas

Uppföljning av basverksamhet
Räddningstjänstens basverksamhet följs upp med kvalitetsindikatorer, enligt nedan. Pilens riktning visar trenden för 
respektive indikator utan positiv eller negativ värdering. Pilen visar trenden från 2014. 
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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
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. 

Under året har organisationen och 
skyddskommittén hanterat de nya 
förutsättningarna som föranleds av 
Arbetsmiljöverkets nya riktlinje 
”Social och organisatorisk arbets-
miljö”. Som ett led i detta arbete har 
skyddskommittén reviderat vår egen 
riktlinje för systematiskt arbetsmiljö-
arbete. 

Skyddskommittén hanterar även 
åtgärder inom det psykosociala 
arbetsmiljöarbetet. En stor satsning 
inom området är utbildningspaketet 
”Medarbetarutveckling RVäst”, vilket 
nu samtliga tillsvidareanställda är 
igång med. 

Medarbetarutveckling RVäst har det  
övergripande målet att vi ska bli en

hållbar och välfungerande arbetsplats 
där alla trivs och där tillit och sam-
arbete genomsyrar vardagen. För den 
enskilde individen är målet att stärka 
det personliga ledarskapet. 

Ett arbete med att förbättra arbets-
miljön vid insatser, med fokus på 
hälsorisker, har påbörjats under året 
och kommer att fortsätta under 2017. 

Mångfaldsarbete
Under våren beslutade direktionen 
policyn ”En räddningstjänst för alla”. 
Den beskriver vår inriktning i mång-
faldsarbetet. Med mångfald avses i 
detta sammanhang bland annat att de 
”olikheter” som finns i samhället 
också ska avspeglas inom räddnings-
tjänsten. 

Några av de viktigaste syftena med 
mångfaldsarbetet är att vara en öppen 
och tolerant organisation där vi beja-
kar olikheter samt vara en arbetsplats 
där det är nolltolerans mot trakasse-
rier och kränkningar. Mångfalds-
arbetet ska vara långsiktigt och kom-
mer att prägla vårt utvecklingsarbete 
under en lång tid framöver. 

Utökad personalstyrka 
Vid årets slut har Räddningstjänsten 
Väst 176 tillsvidareanställda med-
arbetare vilket är 25 fler än vid förra 
årsskiftet. Utökningen är främst i 
Trygghetsteamen, där Söder nu även 
har trygghetslarm på dag- och kvälls-
tid i hela Falkenbergs kommun. I Norr 
har vi utökat med en patrull som är 
dubbelbemannad.

Under året har sex personer slutat sin 
anställning och av dessa har två gått i 
pension. 

Förbundet har nyanställt 31 personer 
på tillsvidareanställningar, 24 under-
sköterskor, tre enhetschefer, två brand-
män, en arbetsledare och en verksam-
hetssamordnare. 

Av de nyanställda är 20 kvinnor och 11 
män. Det ger en personalomsättning 
på 4 % och en personalutökning på 
16,5 %.

Bland de tillsvidareanställda är köns-
fördelningen 53 % kvinnor och 47 % 
män. 

Antal anställda 2016 K M 2015

Tillsvidare 176   94 82 151

Visstid* 7 6 1 5

BmIB** 170 7 163 170

Totalt 353 107 246 326

* mer än tre månader
** Brandman i beredskap

Medarbetare
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Räddningstjänstens tillsvidarean-
ställda personal består av två stora 
yrkesgrupper; undersköterskor och 
brandmän. Undersköterskorna är 71 
till antalet och brandmännen 37. Den 
tredje största yrkesgruppen är arbets-
ledare (nio stycken), därefter följer 
larmmottagare (sju stycken), enhets-
chefer (sju stycken) och brandingen-
jörer (fem stycken).

170 personer är anställda som brand-
män i beredskap, i denna grupp har 
15 personer slutat och lika många har 
nyanställts. Bland de nyanställda är 
två kvinnor.



Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron i procent av arbetad 
tid för 2016 är 5,4 %, vilket är ungefär 
samma nivå som föregående år 
(5,2 %). Sjukfrånvaron har tidigare 
ökat varje år sedan förbundet bild-
ades men nu har sjuktalet hållit sig 
stabilt på liknande nivå som föregåen-
de år. Kvinnor har en betydligt högre 
sjukfrånvaro (8,3 %) än männen 
(2,6 %) men kvinnors sjukfrånvaro har 
minskat något mot föregående år. 

För jämförelse har personalen i 
Varbergs kommun en sjukprocent på 
6,3 % och i Falkenbergs kommun 
5,5 %.

I genomsnitt har en anställd 1,6 sjuk-
tillfällen under 2016 och har varit sjuk 
20,4 kalenderdagar.

Av tillsvidareanställda som har haft en 
anställning under hela 2016 är det 
36,5 % som inte har någon sjukdoms-
dag registrerad vilket är ungefär 
samma som föregående år. 

Sjukfrånvaro - % av 
arbetad tid          

2016 2015

Åldersgrupp 29 år och yngre 3,1 4,3

Åldersgrupp 30-49 år 4,5 4,8

Åldersgrupp 50 år och äldre 6,9 5,8

Kvinnor 8,3 8,6

Män 2,6 2,2

Totalt 5,4      5,2

Andel sjukdagar med total 
varaktighet 60 dagar 
eller mer (%). 

34,4 32,2
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En räddningstjänst för alla 
Direktionen antog i juni en ny policy 
”En räddningstjänst för alla”. Policyn 
pekar tydligt på att vi ska jobba än 
mer aktivt för att nå en jämställd och 
inkluderande arbetsplats med mång-
fald. I policyn finns tre utvecklings-
mål:
• Andelen kvinnliga brandmän i jour 
ska vara minst 25 % år 2025. 
• Andelen manliga undersköterskor i 
trygghetsteamen ska vara minst 25 % 
år 2025. 
• Andelen kvinnliga brandmän i 
beredskap ska vara minst 15 % år 
2025. 

Nedan redovisas antal anställda och 
procent av den underrepresenterade 
gruppen 2016-12-31.

Yrkeskategori           Totalt Kvinnor Män % Mål 2025

Brandmän i jour 46 3 43 6,5 25 %

Undersköterskor 72 63 9 12,5 25 %

Brandmän i bredskap 170 7 163 4,1 15 %

Medarbetare

Sjukfrånvaro - % av arbetad tid, 
Kvinnor - Män, åldersintervall       

2016 2015

K M K M

Åldersgrupp 29 år och yngre 6,5 0,7 10,9 0,4

Åldersgrupp 30-49 år 6,8 2,2 8,2 1,5

Åldersgrupp 50 år och äldre 10,3 3,5 8,5 3,5



Rent kommunikativt innehöll 2016 
en härlig blandning av fysiska möten, 
digital kommunikation och dialog, 
händelsebaserad såväl som planerad 
kommunikation och säsongsanpassade 
budskap. 

Vår kommunikation och våra budskap 
är lika omfattande som vår verksam-
het. Vi pratar om allt från brandsäker-
het och ”föräldrapepp” genom För-
äldrar Emellan till trygghetslarm och 
sevesoverksamheter som finns i våra 
kommuner.  

Vi tycker att det är viktigt att ha en 
god relation med de som bor, verkar 
och vistas i våra kommuner. Vi finns 
till för dem och bidrar gärna med det 
vi kan. Genom att delta på olika event 
och evenemang vill vi skapa relationer 
genom fysisk närvaro. 

Under året deltog vi bland annat 
på Pride-fester och senior-event. Vi 
öppnade upp portarna för kommuner-
nas sexåringar och pratade med dem 
om brandsäkerhet. I september bjöd 
vi också in allmänheten till oss och 
visade vår verksamhet när vi hade 
Öppet hus. 

Våra räddningsteam startade upp 
hembesöksverksamheten där brand-
männen ställer frågor kopplade till 
brandsäkerhet. En fungerande brand-
varnare kan rädda liv och är en billig 
livförsäkring. Det kan vara självklart 
för många men inte för alla och vi vill 
berätta om vikten av en fungerande 
brandvarnare. 

Många passar på att ställa frågor vilka 
vi gärna svarar på och delar med oss 
av vår kunskap. Våra hembesök är en 
del av vårt arbete inom den nationella 
kampanjen Aktiv mot brand. 

Många av våra budskap återkommer 
år efter år, den säsongsbetonade kom-
munikationen. På våren pratade vi om 
gräsbrandsrisken och vår brandrisk-
prognos började återigen leverera ett 
värde dagligen under maj till septem-
ber. Under sommaren låg tyngdpunk-
ten på bad-, båt- och solvett och vi 
slog ett extra slag vår flytvästutlåning. 
Framåt höstkanten handlade kommu-
nikationen till stor del om säkerhet 
för seniorer, väder - stormar och dess 
konsekvenser. Lagom till advent och 
Brandvarnardagen startade vår jul- 
och nyårskampanj som också var den 
som avslutade året. 

Att främja och förebygga går som en 
röd tråd genom många av våra bud-
skap. Vi vill dela med oss av kunskap, 
fakta och information för att kommun-
invånarna ska kunna förebygga mer 
på egen hand. Ett uttryck som ofta 
hörts i vår bransch är; vi hjälper dig 
gärna men helst inte med blåljusen 
på. Och så är det, vi hjälper gärna till - 
men hellre innan än efter. 

Under året kommunicerade vi vikten 
av egen krisberedskap och samhällets 
förväntan på den enskilde – att klara 
sig i 72 timmar utan stöd från sam-
hället. 

Vid ett längre strömbortfall är det bra 
att kunna plocka fram diverse saker 
från skafferiet, bland annat mat, fick-
lampa, stormkök, vevradio och ljus.

Sedan starten av Räddningstjänsten 
Väst har vi närvarat i sociala medier 
och under 2016 startade vi ett konto 
på Linked In. Syftet med Linked In 
är rekrytering samt en del i att vi ska 
arbeta mer med employer branding 
och utveckla oss att vara en attraktiv 
arbetsgivare för potentiella, nuvaran-
de och tidigare medarbetare. Detta 
är en ständigt aktuell fråga och något 
som vi jobbar med då, nu och framåt.
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Resultaträkningen 
Resultaträkningen visar Räddnings-
tjänsten Västs intäkter och kostnader 
under året. Redovisat resultat 2016 
uppgår till 1,2 miljoner kronor 
(5,2 miljoner kronor) vilket mot-
svarar en positiv budgetavvikelse på 
0,6 miljoner kronor.  

Jämfört med delårsprognosen efter 
augusti månad är resultatet 8,8 
miljoner kronor sämre än vad som då 
prognosticerades. Avvikelsen beror 
framförallt på hantering av ersätt-
ningsmodell och ekonomisk reglering 
med Varbergs socialnämnd för Trygg-
hetsteam Norr, högre verksamhetskost-
nader, bland annat i samband med ny- 
och ombyggnationer av lokaler samt 
åtgärder inom arbetsmiljöområdet.  
 

Balansräkningen
Räddningstjänstens balansomslutning 
(exempelvis summan av tillgångs-
sidan) vid bokslutstillfället uppgår till 
138,8 miljoner kronor (129,6 miljoner 
kronor). 

På tillgångssidan är det omsättnings-
tillgångarna som ökat, framför allt 
genom ett positivt kassaflöde medan 
förbundets kortfristiga skulder ökat 
mest på skuldsidan. 

Kassaflödesanalysen
Kassaflödesanalysen kan förklaras 
som en specifikation av organisatio-
nens betalningsströmmar uppdelat i 
tre olika sektorer; kassaflöde från den 
löpande verksamheten, från investe-
ringsverksamheten och från finansie-
ringsverksamheten. Kassaflödet från 
den löpande verksamheten är positivt 
och uppgår till 10,3 miljoner kronor 
(14 miljoner kronor). Det positiva 
kassaflödet beror på årets avskrivning-
ar samt på ökade avsättningar.

Kassaflödet från investeringsverksam-
heten redovisar ett negativt kassaflöde 
på 0,1 miljoner kronor (-2,9 miljoner 
kronor) och beror på årets investering-
ar justerat med årets försäljning av  
anläggningstillgångar.

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 kassa-
flödet beror på 2016 års amortering. 

Sammantaget resulterar kassaflödes-
analysen i ett positivt kassaflöde på 
totalt 9,3 miljoner kronor (10,2 miljo-
ner kronor).

Objekt (miljoner kronor) Anskaffat  
2016

Anskaffat  
2015

Räddningstjänstanläggningar 0,0 0,0

Maskiner 0,0 0,0

Inventarier 0,6 1,1

Bilar & andra transportmedel 0,0 2,0

Summa 0,6 3,1
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Ekonomi

Investeringsredovisning
Direktionen beviljade 2016-06-13, 
§ 17, ett tilläggsanslag på 1,8 miljo-
ner kronor för ombyggnation inom 
Falkenbergs station. Investeringsbud-
geten uppgick därmed till 8,9 miljo-
ner kronor. Under året har förbundet 
genomfört investeringar till ett värde 
av 0,6 miljoner kronor. 

Ombyggnationen hade inte färdig-
ställts vid bokslutstillfället och leve-
rans av budgeterat höjdfordon har 
försenats.
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2013 2014 2015 2016

Mått från resultaträkningen

Årets resultat (miljoner kronor) 11,5 8,6 5,2 1,2

Bruttoomsättning (miljoner kronor) samtliga kostnader 115 144 148 161

Nettokostnadsandel 88 % 91 % 95 % 99 %

Förändrade nettokostnader (inklusive finansnetto) 2,4 % 7,3 % 7,7 %

Förändrade medlemsbidrag - 0,8 % 3,2 % 2,7 %

Mått från balansräkningen

Investeringsvolym (miljoner kronor) 37,2 1,3 3,1 0,6

Balansomslutning (miljoner kronor) 104 122 130 139

Soliditet 11 % 19 % 22 % 21 %

Soliditet (inklusive pensionsförpliktelser) 11 % 11 % 15 % 15 %

Kassalikviditet 131 % 157 % 175 % 180 % 

Mått från kassaflödesanalysen 

Årets kassaflöde (miljoner kronor) 66,8 16,1 10,2 9,3

Måluppfyllnad
I Ägardirektivet anges att Räddnings-
tjänsten Väst ska ha en god ekonomisk 
hushållning både på kort och 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 %.   

Av aktuell årsredovisning kan konsta-
teras att det ekonomiska resultatet 
är positivt och tillräckligt stort för att 
egenfinansiera årets investeringar. Det 
egna kapitalet uppfyller målet och 
uppgår till drygt 29 miljoner kronor. 
Däremot har prognosavvikelsen varit 
större än en (1) procent. Dock ska 
poängteras att förbundet har åter-
betalat Trygghetsteam Norrs överskott 
(4,4 miljoner kronor) till Varbergs 
kommun. Denna del påverkade senas-
te prognosen med 5,1 miljoner kronor.

Ekonomi

Eget kapital uppgår till 29,2 miljoner 
kronor och ska bland annat täcka den 
ansvarsförbindelse som finns för 
Pensionsutfästelse före 1998 på 8,1 
miljoner kronor.

Utvärdering av den ekonomiska 
ställningen
Den kortsiktiga betalningsförmågan 
(kassalikviditeten) har stärkts medan 
den långsiktiga betalningsförmågan 
(soliditeten) minskat något. 
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Balanskravsresultat
Av kommunallagen framgår att vi 
måste 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 balanskravsut-
redning. 

Hittills har Räddningstjänsten Väst 
redovisat positiva balanskravs-
resultat och har därför inget under-
skott att återställa. 

Årets balanskravsresultat är samma 
som bokfört resultat, 1,2 miljoner 
kronor. I avstämningen mot balans-
kravet har inte resultatet påverkats av 
realisationsvinster. 

Avskrivningstiderna görs efter en 
bedömning av tillgångens nyttjande-
period, viss vägledning finns i RKR:s 
idéskrift Avskrivningar (2009). Av-
skrivningen påbörjas månaden efter 
investeringsutgiften bokförts. 

Förbundets leasingavtal, avseende 
bilar, har löptider på högst tre år. De 
betraktas därmed som operationella 
och tas därför inte upp som 
anläggningstillgångar.

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 
beräknad nyttjandetid som uppgår till 
minst tre år. 

Anläggningstillgångarna har i balans-
räkningen upptagits till anskaffnings-
värdet efter avdrag för verkställda 
avskrivningar. 

Planenliga avskrivningar har beräk-
nats på objektens anskaffningsvärde. 
Avskrivningarna sker linjärt, det vill 
säga med ett belopp som är lika stort 
under objektets beräknade ekonom-
iska livslängd. 

Balanskravsutredning 2016 
(miljoner kronor)

Årets resultat 1,2

Realisationsvinster 0,0

Årets balanskravsresultat 1,2 

Medel till resultatutjämningsreserv 0,0

Årets resultat efter avsättning till 
resultatutjämningsreserv

1,2

Ekonomi



Resultaträkning 

Miljoner kronor Bokslut 2016 Bokslut 2015

Intäkter Not 1 58,7 52,4

Kostnader Not 2 - 155,9 - 142,7

Avskrivningar Not 3 - 4,6 - 4,8

Verksamhetens nettokostnader - 101,8 - 95,1

Medlemsbidrag Not 4 103,3 100,6

Finansiella intäkter 0,0 0,1

Finansiella kostnader - 0,3 - 0,4

Resultat 1,2 5,2
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Miljoner kronor Bokslut 2016 Bokslut 2015

Den löpande verksamheten 

Årets resultat 1,2 5,2

Justering för av- och nedskrivningar 4,6 4,8

Justering för gjorda avsättningar 3,5 4,0

Justering för övriga ej likvidpåverkade poster 0,0 0,0

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 9,3 14,0

 

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

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

Ökning/minskning kortfristiga skulder 6,1 0,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten 10,3 14,0

Investeringsverksamheten

Investering i anläggningstillgångar - 0,6 - 3,1

Försäljning av anläggningstillgångar 0,5 0,2

Kassaflöde från investeringsverksamheten - 0,1 - 2,9

Finansieringsverksamheten 

Nyupptagna lån 0,0 0,0

Amotering 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 9,3 10,2

Likvida medel vid årets början 93,0 82,8

Likvida medel vid årets slut 102,3 93,0

Kassaflödesanalys 



Miljoner kronor Bokslut 2016 Bokslut 2015

Tillgångar  

Anläggningstillgångar

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

Maskiner och inventarier 2,8 3,4

Övriga materiella anläggningstillgångar 20,4 24,3

Långfristiga fordringar Not 5 0,0 0,6

Summa anläggningstillgångar 23,3 28,4

Omsättningstillgångar                     

Fordringar Not 6 13,2 8,2

Kassa och bank 102,3 93,0

Summa omsättningstillgångar 115,5 101,2

Summa tillgångar 138,8 129,6

Eget kapital, avsättningar och skulder 

Eget kapital

Årets resultat 1,2 5,2

Resultatutjämningsreserv 5,0 5,0

Övrigt eget kapital 23,0 17,8

Summa eget kapital 29,2 28,0

Avsättningar 

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Not 7 36,6 33,2

Summa avsättningar 36,6 33,2

Skulder 

Långfristiga skulder 9,0 10,5

Kortfristiga skulder Not 8 64,0 57,9

Summa skulder 73,0 68,4

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 138,8 129,6

Balansräkning 

Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser          8,1  8,8 
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Driftredovisning

Miljoner kronor Medlems-
bidrag

Utfall intäkter Utfall kostnader Utfall netto Budget 2016 Avvikelse från 
årsbudget

Verksamhet

Direktion, förbundsdirektör
och stab

35,0 3,1 - 38,6 - 0,5 0,6 - 1,1

Trygghet och hälsa 8,5 54,8 - 60,8 2,5 0,0 2,5

Skydd mot olyckor 59,8 3,2 - 63,8 - 0,8 0,0 - 0,8

Summa 103,3 61,1 - 163,2 1,2 0,6 0,6



Noter

Not 1 Bokslut 2016 Bokslut 2015

Försäljningsintäkter 1,0 1,0

Taxor och avgifter 4,5 4,7

Bidrag 2,4 4,2

Försäljning av verksamhet 1,4 1,5

Trygghetsteamen 45,4 37,0

Övrigt * 4,0 4,0

Summa 58,7 52,4

Not 2 Bokslut 2016 Bokslut 2015

Personal 117,1 111,1

Lokal 9,9 9,5

Övriga kostnader * 28,9 22,1

Summa  155,9 142,7

Not 3 Bokslut 2016 Bokslut 2015

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

Avskrivning på maskiner och inventarier 4,6 4,8

Summa 4,6 4,8

Avskrivningar beräknas på anskaffningsvärdet. Bestämmande av den ekonomiska livslängden görs utifrån 
beräknad ekonomisk nyttjandeperiod, viss vägledning finns i RKR:s idéskrift om avskrivningar (2009). 
Nominell metod används för beräkning av avskrivningar, det vill säga linjär avskrivning på ursprungligt 
anskaffningsvärde. De avskrivningstider som används är: 
• Räddningstjänstanläggningar 33 år 
• Maskiner 5 – 10 år 
• Inventarier 3 – 15 år
• Bilar och andra transportmedel 3 – 20 år

*Interna intäkter har eliminerats med 2,5 miljoner kronor.
Intäkterna till Trygghetsteam Norr (Varberg) faktureras månadsvis och är prestationsbaserade. Intäkterna 
till Trygghetsteam Söder (Falkenberg) har, till och med oktober fakturerats tertialvis i förskott men från 
och med november är även intäkterna från Falkenberg prestationsbaserade med fakturering månadsvis. Att 
bidragen har minskat 2016 beror på att vi inte längre erhåller några bidrag för projektet Akta Huvudet.

*Interna kostnader har eliminerats med 2,5 miljoner kronor.
Personalkostnaderna har ökat med 6 miljoner kronor varav hälften ligger på Trygghetsteamen. I övriga kost-
nader ingår en återbetalning till Varbergs kommun på 4,4 miljoner kronor genom en reglering av Trygghets-
team Norrs resultat. Ökade kostnader för förbrukningsinventarier och IT-system påverkar också skillnaden 
jämfört med föregående år.

Medlemsbidragen från Varbergs och Falkenbergs kommuner faktureras av Räddningstjänsten Väst och 
erhålls tertialvis i förskott.
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När Räddningstjänstförbundet köpte loss anläggningstillgångar från medlemskommunerna fick förbundet 
möjlighet att jämka för momsen på de, av kommunerna, senast inköpta tillgångarna. Jämkningen ska göras 
med en femtedel av aktuellt momsbelopp under en femårsperiod. Återstående del av den totala fordran 
ligger nu bokförd som kortfristig fordran.

Not 5

Not 4



Noter

Not 6 Bokslut 2016 Bokslut 2015

Kundfordringar 8,5 4,1

Kortfristig del av långfristig fordran 0,6 0,6

Skattekonto 0,5 0,5

Interimsfordringar 2,5 2,3

Momsfordringar 0,9 0,7

Övriga fordringar 0,2 0,0

Summa 13,2 8,2

Not 7 Bokslut 2016 Bokslut 2015

IB 33,2 29,2

Avsättning pensioner 2,8 3,2

Avsättning löneskatt på pensioner 0,6 0,8

Summa 36,6 33,2

Not 8 Bokslut 2016 Bokslut 2015

Leverantörsskulder 6,4 3,9

Upplupna semesterlöner 4,7 4,6

Upplupna sociala avgifter 1,5 2,7

Förutbetalda intäkter och interimsskulder * 47,4 41,2

Kortfristig del av långfristig skuld 1,5 1,5

Övrigt 2,5 4,0

Summa 64,0 57,9

I posten Förutbetalda intäkter och interimsskulder inkluderas medlemsbidraget för 
första tertialet 2017, med 35,1 miljoner kronor. Här ligger också regleringen med 
Varbergs kommun gällande Trygghetsteam Norr.
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Ökningen av våra kundfordringar består av fordringar på Varbergs och 
Falkenbergs kommuner gällande hemtjänst.
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