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Räddningstjänsten Väst är Varbergs och Falkenbergs kommunalförbund för skydd mot oönskade händelser. Sen 
starten har vi i förbundet arbetat aktivt med vår viktigaste uppgift nämligen att förebygga uppkomsten av 
oönskade händelser. Förebyggande arbete innebär att vi arbetar med upplysning, utbildning, tillsyn och informa-
tion till innevånare, företag och myndigheter i vårt område. Få oönskade händelser är den viktigaste faktorn för 
att skapa trygghet i samhället. 

I arbetet med beredskap och förmåga att ingripa vid oönskade händelser bygger vi vidare på att korta insats-
tiden genom att vara flexibla i våra egna styrkor och att involvera fler grupper i arbetet. Trygghetsteamen i vår 
egen organisation och väktare i vårt samarbete involveras direkt i kretsen som ingår i den Dynamiska resurs-
hanteringen. Att även få fler ur allmänheten att kunna ingripa utökas genom att systemet med Frivillig första 
insatsperson byggs ut till fler orter.

Under året har direktionen inlett arbetet med att framtidssäkra räddningstjänstens arbete. Med sikte på ett för-
ändrat landskap vad gäller oönskade händelser har vi tagit hjälp av den framtidsstudie som gjorts av 
Kairos Future* kring Räddningstjänst 2030. De utmaningar vi kommer att möta ska vi vara redo att hantera på 
ett sätt som kännetecknas av medvetenhet om behovet av hållbarhet och jämställdhet. Vi kommer att använda 
FN:s hållbarhetsmål (se längre ned på sidan) som ledstjärna för vår utveckling och aktivt se till att räddnings-
tjänsten kan arbeta inkluderande med alla delar av samhället.

En räddningstjänst som finns närvarande i samhället både i vardagen och när något oönskat inträffar är en viktig 
byggsten i ett tryggt samhälle. Vårt breda uppdrag och engagerade personal är en garanti för att vi lyckas skapa 
trygghet.

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

Tore Holmefalk  
Ordförande direktionen

FN:s globala mål 

* Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag och organisationer att förstå 
och forma sin framtid. 
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Under året har vi tyvärr haft flera större bränder och olyckor. Dessa har påverkat många människor och arbetet 
med att återställa drabbade verksamheter kommer i vissa fall att ta lång tid. Vid dessa insatser har vi visat att vi 
har en god förmåga och står väl rustade för att hantera denna nivå av händelser. För de riktigt stora händelserna 
har vi under året, tillsammans med räddningstjänster i sju län i södra Sverige, skapat en struktur och modell som 
framöver ska underlätta hjälp mellan varandra vid mycket stora och omfattande händelser. Detta är ett första 
steg mot en ökad samverkan mellan räddningstjänsterna i Sydsverige.

I början av året förtydligade våra två medlemskommuner vårt uppdrag inom säkerhet och folkhälsa. Vi fick ett 
tydligare och mer omfattande uppdrag där arbetet med civilt försvar och säkerhetsskydd prioriterades upp. Att 
bygga upp det civila försvaret i våra kommuner kommer att vara ett långsiktigt och högt prioriterat arbete under 
flera år framöver.

Våra avtal med socialnämnderna om hemtjänst och trygghetslarm har justerats. Avtalsmodellen har förändrats 
med Varbergs kommun och i båda avtalen har den ekonomiska regleringen justerats. Verksamheterna växer och 
vi står inför stora utmaningar framöver som kräver fortsatta utvecklingsinsatser tillsammans med socialförvalt-
ningarna.

I Kommunsamordningscentralen, KSC, har vi under året genomlyst såväl avtal som ekonomi. Teknikutveckling 
och digitalisering går rasande snabbt. Vi måste följa den utvecklingen och ligga i framkant för att kunna ge en 
modern och god service till våra kunder och medlemskommuner.

Vårt förebyggande arbete har under året varit ansträngt. Två växande kommuner med omfattande byggnationer, 
tillsammans med vakanser på enheten, har påverkat både myndighetsarbetet och vår externa brandskyddsutbild-
ning. 

Räddningstjänsten måste ta sitt ansvar för en hållbar utveckling. Det perspektivet måste vi ha med oss och ta 
hänsyn till i vardagen och i vårt utvecklingsarbete för framtiden. Vi kan med vårt breda uppdrag bidra inom fler-
talet av de 17 målen i FN:s Agenda 2030. Vi gör redan i dag insatser inom några områden, men vi kan bli mycket 
bättre och göra mer. Under året har vi tagit ett kliv framåt och deltagit i ett forskningsprojekt för miljöneutrala 
släckmetoder. Ett mycket viktigt utvecklingsområde för miljön och för vår arbetsmiljö.

I slutet av året tog kommunfullmäktige i Varberg beslut om en om- och tillbyggnad av räddningsstationen i Var-
berg. Beslutet innebär ett omfattande byggnadsarbete under åren 2019-2021. Efter ombyggnationen kommer vi 
att ha en ändamålsenlig station och möjlighet att samordna och driva våra verksamheter på ett bättre sätt.

Avslutningsvis vill jag tacka direktionen och alla medarbetare för ett väl genomfört verksamhetsår.

Jan Sjöstedt 
Förbundsdirektör



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.

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.

Inspiration 
Kunskap

Omtanke

Mod

Mångfald

ÖppenhetNytänkande

Flexibilitet
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Det har blivit dags att summera ytter-
ligare ett verksamhetsår för Rädd-
ningstjänsten Väst. Ett händelserikt år 
med trygghetsskapande arbete, stora 
insatser och fler frivilliga insatsper-
soner. Att värna och arbeta för en 
hållbar utveckling ur såväl ekonomisk, 
social och ekologisk aspekt är en vik-
tig framtidsfråga. 

I början av året förtydligade våra två 
medlemskommuner, Varberg och Fal-
kenberg, vårt uppdrag inom säkerhet 
och folkhälsa. Det skapar en robust-
het, helhetssyn och synergieffekter för 
kommunerna att ha en samordning av 
dessa arbeten hos räddningstjänsten.

I februari hade vi glädjen att ta en 
ny räddningsstation i bruk i Ulla-
red. Lördagen den 11 februari körde 
beredskapsstyrkan alla fordonen i 
kolonn genom samhället för att flytta 
in på nya stationen. Det är en modern 
och fin station som är byggd utifrån 
styrkans behov.

I april gick vi igenom en oerhört 
krävande vecka då vi inom loppet av 
åtta arbetsdagar hade två stora indu-
stribränder och ett urspårat tåg med 
farligt gods. De båda bränderna kräv-
de stora resurser i form av personal, 
materiel och tid. Dessa händelser är 
inget någon önskar men de är oerhört 
lärorika. Som vår förbundsdirektör 
nämner i sin inledning har vi en god 
förmåga att hantera dessa händelser. 
Omfattande bränder inträffade även 
under sommaren och hösten. 

Att våra grundvattennivåer var låga 
under sommaren har nog ingen missat. 
I våra båda kommuner uppmanade

VIVAB (vattenbolaget) oss att vara 
sparsamma med vattenanvändningen 
och uppmuntrade oss att vara vatten-
smarta. Vi förmedlade till våra medar-
betare att vara vattensmarta och att 
tänka till i vardagen hur vi använder 
vårt vatten. 

Samtalen om hållbarhet och att jor-
dens resurser är ändliga blev väldigt 
påtagliga i samband med de låga 
vattennivåerna. 

Låga vattennivåer under sommaren 
och mycket regn under hösten – det 
var 2017. Grundvattenframställningen 
är dock mer komplex än så och det tar 
tid för naturen att bearbeta vattnet, 
det är en process som inte går att 
påskynda. Höga vattenflöden och över-
svämningar var de väderrelaterade 
varningar som hösten 2017 kantades 
av.  

2017 inträffade den så kallade ”over-
shoot day” den 2 augusti vilket bety-
der att vi (mänskligheten) förbrukat 
årets budget av förnybara resurser. 
Vårt levnadssätt förbrukar 1,7 plane-
ter – men vi har bara en till förfogan-
de! En omöjlig ekvation. Att sträva 
efter och bidra till en hållbar utveck-
ling är viktigt för oss. 

Vi deltar i ett forskningsprojekt med 
syfte att finna miljövänligare släckme-
toder. Detta är viktigt dels för miljöpå-
verkan men också för vår arbetsmiljö.

På Falkenbergsstationen har ett nytt 
höjdfordon flyttat in. Det är en stor 
investering och under året har med-
arbetarna utbildats för att kunna 
hantera den. 

Vi tror att frivilliga insatspersoner är 
en del av framtiden. Vi behöver dem 
för att komplettera våra traditionella 
resurser i arbetet med att göra sam-
hällsnytta och rädda liv. 

Under 2017 har vi startat upp i yt-
terligare två samhällen; Sibbarp och 
Dagsås. Detta är något som vi kommer 
fortsätta arbeta med och utveckla. 

Sedan den 1 juli är det möjligt att 
skicka ett Viktigt Meddelande till 
Allmänheten, VMA, via sms till de 
personer som befinner sig i ett särskilt 
område. Den lagändring som trädde i 
kraft möjliggör för SOS Alarm att po-
sitionera mobiltelefoner och därmed 
skicka till dem som finns i det berör-
da området även om de bara är där 
tillfälligt. 

Under hösten uppmärksammades 
uppropet #metoo i samhällsdebatten. 
Det pratades om #metoo överallt och 
det spred sig till en mängd olika bran-
scher, så även vår. Inom räddnings-
tjänsten skapades #larmetgår och 
det var oerhört tragiska och tråkiga 
vittnesmål som kom fram i ljuset. 

Under årets sista månader påbörjades 
planeringen av vår första Medarbetar-
dag RVäst. Dagen kommer genomföras 
i början av 2018 men planeringen drog 
igång under hösten. 

Syftet med Medarbetardagen RVäst 
är att öka kunskapen om vår verksam-
het och skapa förståelse för varandra 
men också för våra olika uppdrag och 
arbetsuppgifter. Samtidigt är det en 
chans att träffa sina medarbetare un-
der andra former än i vardagen. Hur 
det går får 2018 års rapporter berätta! 
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2017 - året som gick
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Mål  
Våra medlemskommuner, Varberg 
och Falkenberg, har i Ägardirektivet 
fastställt tre övergripande mål som vi 
arbetar efter. 

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. 

Antalet oönskade händelser ska minska. 

Den enskildes förmåga att förebygga och 

hantera oönskade händelser ska öka. 
Responstiderna ska minska. 

Utvecklingsmål
Utifrån dessa har sedan vår direktion 
tagit fram fram fyra utvecklingsmål 
inom området skydd mot olyckor. Ut-
vecklingsmålen är för åren 2016-2020. 

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. 

Utifrån våra olika mål genomför vi 
olika åtgärder och aktiviteter. 

De tre bilderna ovan är exempel på åt-
gärder som vi gör för att nå våra mål; 
utbildningar, hembesök och samver-
kan med andra aktörer. 



Helst arbetar vi bara främjande och 
förebyggande! Tänk om det vore så att 
inga oönskade händelser inträffade – 
det hade varit drömmen. Men innan vi 
når det fortsätter vi att arbeta främ-
jande och förebyggande. Vi har en roll 
att stödja och rådgöra såväl företag 
och organisationer som privatperso-
ner. 

Ett sätt för oss att arbeta förebyggan-
de är genom utbildning. Under året 
har vi träffat cirka 6 174 personer i 
våra kommuner vid olika utbildnings-
tillfällen. Systematiskt brandskydds-
arbete, Heta arbeten och föreståndare 
brandfarlig vara är några av våra 
utbildningar som vi erbjuder. 

Frivilliga insatspersoner 
När vi utbildar Frivilliga insatsper-
soner rustar vi dem kunskapsmässigt 
för att kunna göra en första insats vid 
en oönskad händelse men också för 
att kunna förebygga olika risker i det 
egna hemmet. 

Under 2017 var ett av våra fokusom-
råden inom kommunikation ”att få 
fler att agera”. Detta budskap hade 
vi med oss i mötet med allmänheten 
och resonerade kring hur den enskilde 
individen kan agera när om inträffar. 

När vi hade öppet hus i Ullared fanns 
möjligheten för besökarna att prova 
på hjärt- och lungräddning samt att 
släcka en eld med handbrandsläckare. 

Vi har genomfört mer än 2 000 hem-
besök där vi pratat om brandskydd i 
hemmet och andra oönskade händel-
ser. 

Vi har också besökt campingplatser 
för att prata med de boende om brand-
skydd och se över befintlig brand-
skyddsutrustning. 

Under sommaren blev de kommunala 
badplatserna synade av  räddningstea-
men. Att det finns rätt och intakt rädd-
ningsmateriel om olyckan är framme 
är av stor vikt. 

Stärkt enskild förmåga
Oavsett vad det är för händelse som 
inträffat vill vi stärka den enskilda 
individen i att kunna agera och göra 
något innan räddningstjänsten är på 
plats. För den/de drabbade upplevs 
tiden från att händelsen inträffat till 
dess att räddningstjänsten kommer 
till platsen som en evighet. Att någon 
kommer och gör något kan vara avgö-
rande på många sätt. 

Våra medarbetare berättade även om 
krisberedskap i hemmet, hur man kan 
förbereda sig för att klara sig i hem-
met utan stöd från samhället. 

Krislåda
Under samma tema (kriskberedskap i 
hemmet) anordnades även den första 
Krisberedskapsveckan vecka 19. Det 
var Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB) som var initiativ-
tagare och huvudman för den. Bud-
skapet var ”vad skulle du göra som 
din vardag vändes uppochner?”. Vi 
arbetade tillsammans med kommuner-
na, hade utställning av ”krislåda” och 
kampanjade på stan för att berätta 
om krisberedskap i hemmet. Tanken 
är att Krisberedskapsveckan ska vara 
årligen återkommande. 

Krislådan innehåller exempel på olika 
saker som är bra att ha hemma i be-
redskap för att klara sig ett par dygn 
utan stöd från samhället; vevradio, 
konserver, värmeljus, ficklampa, torr-
varor, stormkök och så vidare. 

Måluppfyllnad
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av händelserna har någon gjort en första 
insats innan räddningstjänsten kommer till 
platsen! 

Den enskildes förmåga att förebygga och 
hantera oönskade händelser ska öka

19 %Vid



För att minska antalet oönskade hän-
delser är förebyggande en viktig del. 
Det förebyggande arbetet är viktigt 
på arbetsplatser, i hemmet, offentliga 
miljöer, ja överallt där vi möts, lever 
och umgås. 

Båda våra kommuner växer vilket 
medför att vår enhet för Förebyggande 
har varit ianspråktagna för att verka i 
rollen som stöd i byggprocessen. Järn-
vägstunneln i Varberg är ett arbete 
där vi lagt ner mycket tid. 

Denna enhet ansvarar också för våra 
tillsyner och under året har de ge-
nomfört 140 brandskyddstillsyner och 
beslutat om 57 tillstånd för brandfarli-
ga och explosiva varor. 

I båda våra kommuner, Varberg och 
Falkenberg, har utvecklingsarbetet rö-
rande ökad trygghet, minskad brotts-
lighet och folkhälsa fortsatt. Utifrån 
kommunernas samlade lägesbild har 
prioriterade fokusområden plockats 
fram som ska ligga till grund för lämp-
liga åtgärder. 

Genom kommunernas rådsstrukturer 
och arbetsgrupper har RVästs medar-
betare varit med i en stödjande och 
samordnande roll i arbetet med de nya

överenskommelserna mellan kommun, 
region och polis som fastställdes under 
året.

I Falkenberg planerades och genom-
fördes en mycket lyckad workshop på 
Sloalyckans bostadsområde för att öka 
den upplevda tryggheten. 34 personer 
från olika verksamheter inom kom-
mun och bolag, Region Halland och 
ideella organisationer deltog vilket 
resulterade i en sammanställning 
av förslag på fortsatt arbete som det 
arbetas vidare med. 

Ett arbete med att revidera och ta 
fram säkerhetsskyddsanalyser har 
påbörjats för båda kommunerna. 
Säkerhetsskyddsanalyserna ska ligga 
till grund för kommunernas fortsatta 
arbete med säkerhetsskydd vilket 
bland annat är en förutsättning för 
kommande arbete inom totalförsvars-
planeringen.

Likt föregående år har vi deltagit un-
der reflexmorgon där vi tillsammans 
med Länsförsäkringar Halland och  
polisen delar ut reflexer till morgon-
pigga kommuninvånare i Varberg och 
Falkenberg. 

Precis som tidigare har Trygghetstea-
men reflexer i sina bilar för att kunna 
dela ut till mörkklädda personer 
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under mörkrets timmar. Under 2017 
hade även brandbilarna reflexer att 
dela ut till allmänheten. Reflexen är  
en liten, smidig och billig livförsäk-
ring som bidrar till trygghet i trafiken 
- både för fotgängare, cyklister och 
bilister. Att synas är att finnas! 

Att förebygga handlar mycket om att 
eliminera olika risker eller att ha både 
livrem och hängslen. En mycket viktig 
del är kunskap. Kunskap och känne-
dom om eventuella risker men också 
kunskap om hur jag ska agera vid en 
händelse. Alla händelser börjar i liten 
skala, en brand som en liten låga. Att 
kunna agera i det ögonblicket och 
göra rätt saker gör att katastrofer kan 
undvikas och därmed minska antalet 
oönskade händelser. 

Antalet oönskade händelser ska minska 

Måluppfyllnad
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Antal utvecklade bränder i byggnad per 1 000 invånare

Antal anmälda våldsbrott per 1 000 invånareAntal anmälda stöld- och tillgreppsbrott per 1 000 invånare

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

Den grå linjen visar trenden i riket. 

Antal sjukhusvårdade (inskrivning på sjukhus minst ett dygn) till 
följd av oavsiktliga skador (olyckor) per 1 000 invånare
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Diagrammen nedan är gjorda utifrån Sveriges kommuner och landstings, SKL, Öppna jämförelser. Temat för 2017 var 
bränder i bostäder och brandförebyggande arbete riktat mot enskilda. Diagrammen visar RVästs siffror i förhållande till 
riket och jämförbara kommuner. 



När en person drabbats av en oön-
skad händelse, larmar 112 och sedan 
väntar på hjälp är upplevelsen för den 
personen att det tar en evighet. Ofta 
upplevs det så. Det tar inte en evighet 
innan vi kommer men beroende på 
var det inträffar tar det olika lång tid. 
Det finns saker vi kan påverka och det 
arbetar vi med och försöker utveckla. 
En del saker kan vi inte påverka och 
det får vi förhålla oss till. 

Det vi kan påverka och utveckla ligger 
hos oss. Hur ska vi kunna vara på plats 
hos den/de drabbade så snart som 
möjligt? Ett steg i detta arbetet har 
varit att engagera fler i vårt skadeav-
hjälpande arbete. 

Vi har ett samarbete med Securitas i 
Ullared och våra undersköterskor res-
ponderar vid olika typer av händelser. 
Både väktarna och undersköterskorna 
är utbildade för att kunna agera som 
Första insatspersoner. Här samverkar 
vi och använder oss av redan befintliga 
resurser. Både väktarna och underskö-
terskorna finns redan i samhället och 
är ute och rullar dygnet runt vilket gör 
att de har chansen att se och uppfatta 
olika saker när vi andra sover. 

Under slutet av året arbetade vi även 
med att färdigställa uppdraget att 
undersköterskorna ska larmas samti-
digt som ambulansen vid ett befarat 
hjärtstopp, det vill säga misstanke 
om medvetslös person utan normal 
andning. Detta ska driftsättas i början 
av 2018.  

De frivilliga som vi också fortsätter 
att arbeta med är ett sätt att minska 
responstiderna. Målet är att vid varje 
räddningsinsats har någon påbörjat en 
skadeavhjälpande åtgärd innan rädd-
ningstjänsten anländer till olycksplat-
sen. De samhällen som nu har frivilli-
ga är Glommen, Sibbarp och Dagsås.  

Genomlysning av teknik och redun-
dans har genomförts i KSC. Året har 
i övrigt fokuserat på kvalitetshöjning 
och tjänsteutveckling i Kommunsam-
ordningscentralen.  
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Måluppfyllnad 

Vi har också samarbetat med kommu-
nernas socialförvaltningar i arbetet 
med att gå över till digitala nycklar för 
hemtjänst och trygghetslarmskunder. 
I Falkenberg har vi haft en medar-
betare som varit projektanställd och 
i Varberg har vi haft en viktig roll i 
genomförandeprojektet. Övergången 
förväntas vara helt färdig under inled-
ningen av 2018.

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 
11,1 och Varberg 10,7. I siffran för 
2016 och 2017 är SOS Alarms svars-
tider inkluderade. 

Responstiderna ska minska 

Siffrorna visar att en Första insatsperson 
är framme först på olycksplatsen i 46 % 
av fallen. 





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: Utveckla hembesöken genom att inte bara innefatta brand utan även andra 
delar inom området ”skydd mot oönskade händelser”. Under året ska 2 000 hembesök 
genomföras. 

I samband med hembesöken görs även en aktiv oriente-
ring för att underlätta det skadeavhjälpande arbetet och 
förebygga andra oönskade händelser i utomhusmiljön. Det 
har gjorts mer än 2 000 hembesök under året.

Åtgärd: Den nationella strategin ”Aktiv mot brand” ska implementeras, vilket övergripan-
de innebär att trygghetsåtgärder ska delas in i kampanjer (till den stora massan), riktade 
kommunikationsinsatser och individanpassad skydd.

Strategin ”Aktiv  mot brand” är inkluderad i nedan beskriv-
ning av ”BoBra”.

Åtgärd: Förbundets samlade arbete med skydd och trygghet i hemmiljö ska beskrivas 
och hanteras inom processen och begreppet ”BoBra”.

Arbetet med skydd och trygghet i hemmiljö är redovisat i 
Processbeskrivning BoBra RVäst. 

Utvecklingsmål 2 - Få fler att agera vid en olycka.  

Åtgärd: Fortsätta projektet ”Ökad trygghet på landsbygden” genom att införa frivillig 
insatsperson i minst tre samhällen i förbundet. 

Konceptet Frivillig insatsperson är genomfört i Dagsås och 
Sibbarp under 2017 samt i Älvsered i januari 2018. Vid 
vissa typer av händelser blir dessa personer informerade 
via sms och kan hjälpa den nödställde.

Åtgärd: Kommunikationsinsats i syfte att få fler att agera vid en olycka. I mötet med allmänheten har detta varit ett av våra 
budskap under året. 

Åtgärd: Vår förmåga att öka allmänhetens kunskap inom området förebygga och hante-
ra oönskade händelser ska utvecklas genom att införa interaktiva utbildningar, 
så kallad e-learning.

Skolutbildning framtagen.

Antalet oönskade händelser ska minska. 

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

Åtgärd: Driva och utveckla identifierade och aktualiserade samverkansforum 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. 

Åtgärd: Tillsammans med andra samhällsaktörer påverka och arbeta med suicidpreven-
tion.

Inlyft och medtaget i båda kommunernas arbete med 
folkhälsa genom respektive råd.

Responstiderna ska minska. 

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

Åtgärd: Identifiera nya lämpliga samverkansaktörer som kan agera i rollen som Första 
insatsperson (Fip). 

Lämpliga aktörer i denna funktion är polisen och kommu-
nernas väktare. Vi bedömer att vi ska avvakta införandet 
tills vi har en modernare teknik för utlarmning, vilken 
uppskattas finnas i slutet av 2018. 

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
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Utvecklingsmål

Uppföljning av Verksamhetsplanen 
För att kunna arbeta mot målen tas det i Verksamhetsplanen årligen fram ett antal åtgärder. Uppföljningen av 2017 års 
åtgärder redovisas nedan, vilket visar en god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv. 



Utvecklingsmål/åtgärder Kommentar Status

Ständiga förbättringar 

Åtgärd: Utvecklingsprojekt med fokus på driftledarfunktionen. Driftledarfunktionen har tydliga kopplingar till projketet 
”kvalitetssäkra lägesbildshanteringen”. Prioritering har 
därför gjorts att fokusera på lägesbildsprojektet och där 
inkludera driftledarfunktionens roll.

Åtgärd: Kvalitetssäkra lägesbildshanteringen. Lägesbildsprojekt pågår med slutredovisning i mars 2018.

Åtgärd: Slutför digitaliseringen för att förbättra larmkedjan för trygghetslarmskunderna. Underlag och teknikgenomlysning är klar. Införande under 
kvartal 1, 2018.

Åtgärd: Trygghetsteamen ska förbättra kvalitetsarbetet, med ett tydligt kundfokus. Kvalitetsarbete för Trygghetsteamen med revision av 
processer genomförd.

Åtgärd: Verksamheten ska anpassas utifrån nytt förtydligande av Ägardirektivet. Anpassning av stödjande och samordnande uppdrag 
utifrån förtydligande av Ägardirektivet gjord under 2017. 

Åtgärd: Säkerställa kvalité och resurser för räddningsledning vid omfattande händelser. Samarbete med Räddsam i södra Sverige.

Åtgärd: Säkerställa övriga operativa resurser vid omfattande händelser. Samarbete med Räddsam i södra Sverige.

Åtgärd: Kvalitetssäkra arbetsledarutbildningen med fokus på arbetsmiljöområdet. Genomförs 2018.

Åtgärd: Vårt mobila insatsstöd ska förbättras för att kunna göra ett bättre arbete inom 
området oönskade händelser, både främjande, förebyggande och hanterande.

Dialog förs med vår leverantör.

Åtgärd: För dem vi möter ska vi öka den upplevda tryggheten och servicen genom att 
utveckla vårt eget sätt att bemöta allmänheten.

Deltagit i insiktsarbetet i både Varbergs och Falkenbergs 
kommuner.

Åtgärd: Sammanställa och kvalitetsäkra åtgärder för att rekrytera brandmän i bered-
skap.

Arbetet med att hämta hem erfarenheter från andra 
räddningstjänster pågår och erfarenheterna kommer att 
sammanställas under 2018.

En räddningstjänst för alla - mångfald- och jämställdhetsarbete 

Åtgärd: Skapa förutsättningar för att långsiktigt kunna efterleva policyns inriktning. Ny strategi och reviderad riktlinje (Plan för likabehandling 
och likvärdig service) är framtaget i syfte att kunna efter-
leva policyn. Skapat personella förutsättningar att arbeta 
med området.

Åtgärd: Slutföra utbildningen Medarbetarutveckling. Utbildningens övergripande mål är att vi ska bli en hållbar 
och välfungerande arbetsplats där alla trivs och där tillit 
och samarbete genomsyrar vardagen. Utbildningen är 
slutförd.

Åtgärd: Översyn och anpassning av rekryteringsprocessen kopplat till utvecklingsmålen. Översyn och anpassning av rekryteringsprocessen är 
genomförd.

Åtgärd: Fortsätta arbetet med kunskapshöjande åtgärder för personalen, men nu med 
tydligt fokus på policyn.

Aktiviteter i jämställdhetsplanen genomförda. Några olika 
vertyg för ”värderingar och normer” är provade och delar 
kommer att användas under 2018.

Åtgärd: Identifiera och arbeta i processer som är verksamhetsöverskridande (internt i 
RVäst).

Rapport ”samarbeten mellan verksamheter” är framtagen 
där olika verksamhetsöverskridande processer beskrivs.

Åtgärd: Besluta en kommunikationsplan som länkar ihop policyn ”En räddningstjänst för 
alla” med visionen ”Ett tryggt samhälle för alla!”.

Vi har tagit fram ett styrdokument samt genomfört planera-
de kommunikationsaktiviteter. 

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

Utvecklingsmål

Uppföljning av Verksamhetsplanen 
För att kunna arbeta mot målen tas det i Verksamhetsplanen årligen fram ett antal åtgärder. Uppföljningen av 2017 års 
åtgärder redovisas nedan, vilket visar en god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv. 
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Uppföljning av basverksamhet

Indikator 2017 2016 2015 2014 Trend

Kund

Nöjd kund index - myndighet (NKI)- Varberg 74 **  - 49 **  - ä
Nöjd kund index - myndighet (NKI) - Falkenberg 76 **  26 **  - ä
Verksamhet 

Responstid räddningsinsats median - (minuter) 10,9 11,25 10,6 10,6 ä
Antal olyckor som föranleder räddningstjänstuppdrag inom kategorierna brand, trafikolycka, 
drunkning och sjukvårdsuppdrag

685 611 653 656 æ

Antal utvecklade bränder i byggnad per 1 000 invånare 0.40 0,58 0,58 0,57 æ
Antal utförda brandskyddskontroller 6 447 6 279 7 037 6 476 æ
Antal sotningar enligt frist (%) 98,5 96,5 100 100 æ
Antal tillsyner enligt lagen om skydd mot olyckor & lagen om brandfarliga och explosiva varor 140 72 105 71 ä
Antal tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor 57 56 81 110 æ
Antal utbildade personer 6 174 7 227 5 100 4 405 ä
Svarstider för trygghetslarm (sekunder) 22 21 ** - ** - -
Antal inkomna trygghetslarm 144 960 122 739 ** - ** - -
Antal utförda trygghetslarmsinsatser 79 892 32 407 ** - ** - -
Utökad olycksundersökning 4 3 ** - ** - -
Medarbetare 

Sjukfrånvaro (%) 5, 87 5,38 5,12 3,52 ä
Personalomsättning (%) - tillsvidare 7, 95 3,97 12,24 8,9 æ
Personalomsättning (%) - BmIB 10,59 8,82 10 10,7

Antal rapporterade tillbud 14 13 7 6 ä
Antal rapporterade olycksfall 11 12 2 3 ä

** - 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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Statistik 

Händelserappport
När våra räddningsteam varit på en 
skadeavhjälpande insats skriver de 
alltid en händelserapport. I händel-
serapporten finns händelseförloppet 
beskrivet. 

Alla händelserapporterna är nu for-
made så att de per automatik utgör en 
grundläggande olycksundersökning. 
Utöver grundläggande finns även utö-
kad olycksundersökning. 

Antalet händelser uppgick till 1 537 
Det totala antalet händelser är färre 
än föregående år. Under 2016 blev vi 
larmade på 1 613 händelser. 

Händelse 2017 2016

Trafikolyckor 236 256

Brand ej i byggnad 228 206

Brand i byggnad 122 124

Sjukdomsfall 90 133

Drunkning 9 2

Brand, ej i byggnad, har ökat något 
och brand i byggnad minskat med 
någon enstaka händelse. 

Sjukdomsfallen har blivit betydligt 
färre men antalet drunkningstillbud 
har ökat väsentligt. 

En stor skillnad är också antalet 
onödiga automatlarm som minskat i 
antal (2017: 569 stycken och 2016: 629 
stycken). 

Antalet omkomna är också färre än 
föregående år vilket är positivt.  

Omkomna 2017 2016

Trafikolyckor 2 7

Brand 1 1

Drunkning 1 2

Kommunsamordningscentralen
Kommunsamordningscentralen är be-
mannad dygnet runt, årets alla dagar. 
Larmmottagarna responderar bland 
annat på trygghetslarm och svarar 
för olika jourer i respektive kommun 
utanför kontorstid. 

Under 2017 responderade larmmotta-
garna i KSC på 144 960 trygghetslarm. 

Under ett dygn hanterar larmmotta-
garna i snitt 455 telefonsamtal. 

Norr Söder

Trygghetslarmskunder 
(per helår)

1 357 1 129

Trygghetsinventeringar 360 350

Respons trygghetslarm 19 100 25 597

Varav fallolyckor 527 1 156

Antal hemtjänstbesök* 23 206 56 686 

Trygghetsteamen 
Våra Trygghetsteam, Norr och Söder, 
utgörs av våra undersköterskor som 
främst arbetar med omvårdnadsarbete 
i hemmiljö hos våra kunder. 

Totalt är det 2 486 kunder som har 
trygghetslarm kopplat till oss.

*Detta avser besöken som genomförs 
mellan klockan 21-07, förutom i cen-
tralorten i Varberg. 

De största skillnaderna ligger hos tra-
fikolyckor, brand ej i byggnad,  sjuk-
domsfall och drunkningstillbud. 

Statistiken för trafikolyckor är positiv, 
vilket innebär att det är färre under 
2017 än 2016. 



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 välmående 
medarbetare och ett gott arbetsklimat.

Arbetsmiljöarbete
Hanteringen av arbetsmiljöfrågor 
utgår från skyddskommittén. Den ska 
delta såväl i planering som uppfölj-
ning 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.

Skyddskommittén hanterar även 
åtgärder inom det sociala och organi-
satoriska arbetsmiljöarbetet. 

Medarbetarutveckling
En stor satsning inom området är 
utbildningspaketet ”Medarbetarut-
veckling RVäst”, vilket nu samtliga 
tillsvidareanställda har genomfört. 

Medarbetarutveckling RVäst har det 
övergripande målet att vi ska bli en 
hållbar och välfungerande arbetsplats 
där alla trivs och där tillit och samar-
bete genomsyrar vardagen. För den 
enskilde individen är målet att stärka 
det personliga ledarskapet.

Vi har under året beslutat att vi från 
och med början av 2018 ska arbeta 
med Kraftkartan med alla tillsvidare-
anställda. Kraftkartan är ett verktyg 
som används för att arbeta med den 
organisatoriska och sociala arbetsmil-
jön. Ambitionen är att användningen 
av Kraftkartan ska vara långsiktig.
Nya rutiner för att förbättra arbetsmil-
jön vid insatser, med fokus på hälsoris-
ker, är framtagna. 

Mångfaldsarbete
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. Mångfaldsarbe-
tet ska vara långsiktigt och kommer 
att prägla vårt utvecklingsarbete 
under en lång tid framöver.

Medarbetare
Vid årets slut har räddningstjänsten 
Väst 181 tillsvidareanställda medar-
betare vilket är fem fler än vid förra 
årsskiftet. Under året har 14 personer 
slutat sin anställning, av dessa har sex 
gått i pension. 

Den utökning som gjorts är nyanställ-
ning av undersköterskor inom Trygg-
hetsteamen.

Förbundet har nyanställt 19 personer 
på tillsvidareanställningar varav nio 
är undersköterskor, fem brandmän, två 
brandingenjörer, en larmmottagare 
och en administratör. Av de nyanställ-
da är 14 kvinnor och fem män. Det ger 
en personalomsättning på 7,9 % och 
en personalutökning på 2,8 %.

Antal anställda 2017 K M 2016

Tillsvidare 181 102 79 176

Visstid* 14 9 5 7

BmIB** 174 11 163 170

Totalt 369 107 246 353

* mer än tre månader
** Brandman i beredskap

Medarbetare
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Bland de tillsvidareanställda är köns-
fördelningen 56 % kvinnor och 44 % 
män. 

Räddningstjänstens tillsvidarean-
ställda personal består av två stora 
yrkesgrupper, undersköterskor och 
brandmän. Undersköterskorna är 77 
till antalet och brandmännen 37. 



Den tredje största yrkesgruppen är 
arbetsledare (tio stycken), därefter 
följer larmmottagare (åtta stycken), 
enhetschefer (sex stycken) och bran-
dingenjörer (sex stycken).

174 personer är anställda som brand-
män i beredskap. I denna grupp har 
18 personer slutat och 22 personer har 
nyanställts. Bland de nyanställda är 
fem kvinnor.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron i procent av arbetad 
tid för 2017 är 5,9 %, vilket är en 
ökning på en halv procentenhet sedan 
föregående år (5,4 %). Sjukfrånvaron 
var ganska likartad som föregående 
år fram till hösten då den började att 
öka. 

Sjukfrånvaro - % av 
arbetad tid          

2017 2016

Åldersgrupp 29 år och yngre 3,0 3,1

Åldersgrupp 30-49 år 5,0 4,5

Åldersgrupp 50 år och äldre 7,5 6,9

Kvinnor 8,1 8,3

Män 3,4 2,6

Totalt 5,9 5,4

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

32,0 34,2
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Medarbetare

Sjukfrånvaro - % av arbetad tid, 
kvinnor - män, åldersintervall       

2017 2016

K M K M

Åldersgrupp 29 år och yngre 3,8 2,5 6,5 0,7

Åldersgrupp 30-49 år 6,2 3,7 6,8 2,2

Åldersgrupp 50 år och äldre 10,7 3,6 10,3 3,5

Kvinnor har en betydligt högre sjuk-
frånvaro (8,01%) än män (3,4 %) men 
kvinnors sjukfrånvaro har minskat 
något mot föregående år. 

För jämförelse har medarbetarna i 
Varbergs kommun en sjukprocent på 
6,2 % och i Falkenbergs kommun 5,3 
%.

I genomsnitt hade en anställd 1,79 
sjuktillfälle under 2017 och var sjuk 
23,3 kalenderdagar.

Av tillsvidareanställda som har haft 
en anställning under hela 2017 är det 
36,4 % som inte har någon sjukdoms-
dag registrerad vilket är i nästa exakt 
samma nivå som 2016 då 36,5 % var 
friska hela året.



En räddningstjänst för alla

Vår direktion gav oss uppdraget ”En 
räddningstjänst för alla” i juni 2016. 
Uppdraget som är formulerat i en 
policy pekar tydligt på att vi ska jobba 
än mer aktivt för att nå en jämställd 
och inkluderande arbetsplats med 
mångfald. Vi tror på olikheter, att de 
stärker och berikar vår verksamhet! 

Olikheter behövs och är viktiga för 
att vi ska utvecklas och bli bättre. För 
att vi ska kunna ge en bättre service 
gentemot tredje man, våra kunder, 
behöver vi vara olika och representera 
de olikheter som finns i samhället. Vi 
ska spegla samhället helt enkelt. 

I policyn En räddningstjänst för alla 
finns tre utvecklingsmål som vi strävar 
efter att nå: 
• 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 2017-12-31. För jämförelse 
finns även siffrorna för 2016 med. 

En räddningstjänst för alla är en oer-
hört viktig fråga för oss nu och många 
år framåt. I detta arbetet ryms vårt 
mångfalds- och likabehandlingsarbete. 

Som en del i arbetet med att anställa 
fler kvinnor som brandmän anordna-
de vi prova på dagar för tjejer under 
2017. På våren var vi i Ullared och 
på hösten i Varberg. Våra tjejer som i 
dag arbetar som jour-  och bredskaps-
brandmän fanns på plats för att svara 
på frågor och var behjälpliga under 
dagen. De besökande fick yrkesinfor-
mation och sedan prova utrustning och 
materiel. Det var lyckade och uppskat-
tade dagar. 

Under sommaren deltog vi i Pride 
Falkenberg och Pride Varberg. Det är 
viktigt för oss att vara med där för vi 
tror på allas lika värde och rätten att 
få vara den man är eller vill vara! 

Under hösten pågick en samhälls-
debatt som gjorde att medborgarna i 
Sverige fick upp ögonen för så kallade 
”hashtags”. #metoo är ett internatio-
nellt upprop som började i Hollywood 
med ett avslöjande om sexuella tra-
kasserier och sedan växte det snabbt 
till en enorm rörelse på internet för 
att sedan gå ut på gator och torg.

Allt eftersom tiden gick fick många 
branscher i Sverige sina egna speci-
fika upprop som vittnade om kränk-
ningar och trakasserier. För räddnings-
tjänsten blev #metoo specifikt genom 
#larmetgår. Under #larmetgår lyftes 
tragiska och fruktansvärda vittnes-
mål om en jargong och kultur som är 
oacceptabel. 

Vi kommunicerade tidigt i vår organi-
sation att det råder nolltolerans mot 
kränkningar och trakasserier och lyfte 
debatten till en dialog. Det vore naivt 
att tro att det inte förekommer hos 
oss på Räddningstjänsten Väst, men 
vi bär alla ett ansvar för och gentemot 
varandra att agera vid förekomst av 
kränkningar och trakasserier. Detta är 
en dialog och debatt som är viktig att 
hålla vid liv i vardagen samtidigt som 
det är viktigt att agera och reagera om 
något sker. 

I slutet av året lade vi ut en rekryte-
ringsannons för att finna en verksam-
hetsutvecklare vars fokus ska vara 
vårt mångfalds- och likabehandlings-
arbete samt hållbar utveckling. En 
spännande tjänst som innehåller två 
viktiga frågor för framtiden! 

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 %
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Yrkeskategori           Totalt Kvinnor Män % Mål 2025

Brandmän i jour 47 4 43 8,5 25 %

Undersköterskor 78 69 9 11,5 25 %

Brandmän i bredskap 174 11 163 6,3 15 %

2017 2016



Vårt kommunikativa år har innehållit 
en mängd olika budskap. Vi kommuni-
cerar kunskap och information, upp-
maningar och ibland tråkiga budskap 
om fara för hälsa och miljö. Ibland är 
det snabbt och ibland är det tar det 
längre tid, emellanåt är det ”lätt som 
en plätt” och stundtals svårt. Vi alla 
kommunicerar alltid, hela tiden – vad 
vi gör och vad vi säger men också ge-
nom vad vi inte gör och inte säger. Och 
ändå är det svårt ibland! 

Under 2017 hade vi tre fokusområden 
i vår kommunikation och dessa var: 
• Få fler att agera vid en oönskad 
händelse
• En räddningstjänst för alla 
• 72 timmar

Att få fler att agera handlar om att vi 
uppmuntrar alla att ha kunskap om 
hur de ska agera vid en oönskad hän-
delse. Genom att göra en snabb insats 
kan kanske större skador undvikas. 

En räddningstjänst för alla är det upp-
drag som vi har fått av vår direktion. 
Uppdraget innehåller mål som vi ska 
uppnå likväl som det innehåller vårt 
mångfalds- och likabehandlingsarbete. 
Vi tror på olikheter och vill bejaka 
dessa. Vi står bakom alla människors 
rätt att vara den som den är eller vill 
vara. 

72 timmar. Så länge ska vi klara oss 
utan stöd från samhället i händelse av 
en kris. Det kan ta längre tid och det 
kan ta kortare tid innan samhället står
redo att hjälpa den stora massan. Via 
72 timmar har vi kommunicerat vikten 
att ha en beredskap i hemmet för

oförutsedda händelser i form av 
exempelvis ett längre strömbortfall. 
En låda med bland annat konserver, 
torrvaror, ficklampa, extra batterier, 
vevradio, sovsäck och värmeljus är bra 
för att klara sig en tid i hemmet. Detta 
kommunicerades inte minst under 
Krisberedskapsveckan, vecka 19. 

Våra fokusområden har vi lyft på vår 
hemsida och i våra sociala medier 
under årets gång men också haft dem 
med oss i mötet med allmänheten i 
olika sammanhang. 

Under 2017 testade vi att göra radiore-
klam för första gången i samband med 
en rekrytering. Vi sökte undersköter-
skor till Trygghetsteamen för sommar-
vikariat och radion var en kanal vi 
sökte genom. Detta gav en bra sprid-
ning och respons. 

Vi har deltagit på en del mässor under 
året, däribland jobbmässor och Seni-
ormässan. I samband med att den nya 
stationen i Ullared togs i bruk bjöd vi 
in allmänheten till ett Öppet hus för 
att visa stationen. Vilken dag! Det var 
verkligen ett lyckat öppet hus med 
många besökare. 

För sexåringarnas del höll vi som 
vanligt öppen station i Varberg och 
Falkenberg, en vecka under våren och 
en under hösten. 

I slutet av sommaren genomförs Barn-
kalaset i Falkenbergs innerstad. Vi var 
där tillsammans med vår medarbetare 
Flammy, han är omåttligt populär 
bland kommunernas yngre invånare. 

Sociala medier kan ibland ge en 
enorm spridning av information och 
det fick vi erfara i somras. En igelkott 
som räddades av två undersköterskor 
blev en viral succé som spreds över 
riket. En solskenshistoria med ett 
viktigt bakomliggande budskap – 
släng inte skräp i naturen. Igelkotten 
hade fastnat i en plastbehållare som 
använts till glass eller milkshake och 
stackaren kom inte loss. Två av våra 
undersköterskor uppmärksammade 
det och hjälpte igelkotten loss. En trå-
kig händelse som ändå fick ett lyckligt 
slut. 

En av våra arbetsledare ville tacka 
trafikanter som vid en trafikolycka 
lämnade fri väg på motorvägen på 
ett föredömligt sätt. Filmklippet med 
Jens blev även det en viral succé som 
delades och sågs att oerhört många 
människor. 

En av våra planerade informations-
kampanjer gjorde vi i slutet av året 
tillsammans med de andra räddnings-
tjänsterna i länet. Sedan ett par år 
tillbaka har vi haft en gemensam 
julkampanj med samma budskap – en 
trygg och säker jul! 

Våra förhållningssätt säger att vi ska 
vara professionella och nytänkande. 
Det är viktiga termer som ska genom-
syra allt vi gör och säger vilket i sin 
tur avspeglar sig på vårt varumärke. 
Varför en god kommunikation är av 
stor vikt!  
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Kommunikation och varumärke

Flammy är en av våra mest 
populära medarbetare!





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

Förbundets medlemsbidragsfinansie-
rade verksamhet redovisar ett positivt 
resultat på 5,4 miljoner kronor. Re-
sultatet är 3,9 miljoner kronor bättre 
än budget och beror till största del 
på högre intäkter än budgeterat, dels 
genom årsavgifter för automatlarm 
avseende både 2016 och 2017 och dels 
genom så kallade onödiga automat-
larm. 

Lägre kapitalkostnader genom tids-
förskjutna investeringar samt något 
lägre personalkostnader på grund av 
tjänstledighet påverkar också resulta-
tet positivt.

Den externfinansierade verksamheten, 
Trygghetsteamen, redovisar ett resul-
tat på 2,2 miljoner kronor vilket är i 
nivå med senaste prognosen. Över-
skottet ligger på Trygghetsteam Söder 
och beror på högre intäkter än budge-
terat.

Sammanfattningsvis redovisar Rädd-
ningstjänsten Väst ett resultat på 7,6 
miljoner kronor vilket är 6,1 miljoner 
kronor bättre än budget och 1,4 miljo-
ner kronor bättre än den prognos som 
redovisades efter augusti. 

Det förbättrade resultatet ligger 
centralt och beror bland annat på fler 
onödiga automatlarm än beräknat.

Balansräkningen
Balansräkning är en uppställning av 
Räddningstjänsten Västs tillgångar 
och skulder vid ett givet tillfälle. 
Räddningstjänstens balansomslutning 
(exempelvis summan av tillgångs-
sidan) vid bokslutstillfället uppgår till 
131,6 miljoner kronor (138,8 miljoner 
kronor). På tillgångssidan är det om-
sättningstillgångarna som minskat på 
grund av ett negativt kassaflöde. Det 
negativa kassaflödet beror till största 
del på återbetalning av förbundets lån 
till Varbergs kommun.

På skuldsidan minskar både förbun-
dets långfristiga och kortfristiga 
skulder jämfört med 2016.

Kassaflödesanalysen
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.
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Ekonomi

Kassaflödet från den löpande verk-
samheten är positivt och uppgår till 
6,6 miljoner kronor (10,3 miljoner 
kronor). Det positiva kassaflödet beror 
främst på resultatet.

Kassaflödet från investeringsverksam-
heten redovisar ett negativt kassaflöde 
på -9,8 miljoner kronor (-0,1 miljoner 
kronor) och beror på årets investering-
ar.

Kassaflödet från finansieringsverksam-
heten påverkar flödet negativt med 
-9 miljoner kronor (-0,9 miljoner 
kronor) vilket beror på slutamortering 
av lån till Varbergs kommun. 

Sammantaget resulterar kassaflöde-
sanalysen i ett negativt kassaflöde 
på totalt -12,2 miljoner kronor (9,3 
miljoner kronor).



23

2013 2014 2015 2016 2017

Mått från resultaträkningen

Årets resultat (miljoner kronor) 11,5 8,6 5,2 1,2 7,6

Bruttoomsättning (miljoner kronor) samtliga kostnader 115 144 148 161 168

Nettokostnadsandel 88 % 91 % 95 % 96 % 93 %

Förändring nettokostnader (inklusive finansnetto) 2,4 % 7,3 % 3,6 % - 1,0 %

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

Mått från balansräkningen

Investeringsvolym (miljoner kronor) 37,2 1,3 3,1 0,6 10,1

Balansomslutning (miljoner kronor) 104 122 130 139 132

Soliditet 11 % 19 % 22 % 21 % 28 %

Soliditet (inklusive pensionsförpliktelser) 11 % 11 % 15 % 15 % 23 %

Kassalikviditet 131 % 157 % 175 % 180 % 183 %

Mått från kassaflödesanalysen 

Årets kassaflöde (miljoner kronor) 66,8 16,1 10,2 9,3 - 12,2 

Investeringsredovisning
Förbundets investeringsbudget uppgår 
till 12,8 miljoner kronor inklusive om- 
budgetering från 2016 samt tilläggs-
anslag på 0,2 miljoner kronor (proto-
koll från direktionens sammanträde 
2017-06-19, § 20). 

Under året har förbundet genomfört 
investeringar till ett värde av 10,1 
miljoner kronor (0,6 miljoner kronor). 
Framför allt består årets investeringar 
av fordon, däri ett nytt höjdfordon, 
samt ombyggnationen av räddnings-
stationen i Falkenberg.

Ekonomi

Eget kapital uppgår till 36,9 miljoner 
kronor och ska bland annat täcka 
den ansvarsförbindelse som finns för 
Pensionsutfästelse före 1998 på 7,3 
miljoner kronor.

Utvärdering av den ekonomiska 
ställningen
Både den kortsiktiga betalningsför-
mågan (kassalikviditeten) och den 
långsiktiga betalningsförmågan 
(soliditeten) har stärkts. 

Objekt (miljoner kronor) Anskaffat  
2017

Anskaffat  
2016

Räddningstjänst-
anläggningar

2,0 0,0

Maskiner 0,0 0,0

Inventarier 0,7 0,6

Bilar & andra 
transportmedel

7,4 0,0

Summa 10,1 0,6



24

Måluppfyllnad
I Ägardirektivet anges att Räddnings-
tjänsten Väst ska ha en god ekonomisk 
hushållning på kort och på lång sikt 
med ett rimligt överskott i både bud-
get 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 36 miljoner kronor. 
Däremot har prognosavvikelsen varit 
större än en (1) procent. 

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 balanskravs-
utredning. Hittills har Räddnings-
tjänsten Väst redovisat positiva 
balanskravsresultat och har därför 
inget underskott att återställa. Årets 
balanskravsresultat är detsamma som

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 balans-
räkningen upptagits till anskaffnings-
värdet efter avdrag för verkställda 
avskrivningar. Planenliga avskrivning-
ar har beräknats på objektens anskaff-
ningsvärden. 

Avskrivningarna sker linjärt, det vill 
säga med ett belopp som är lika stort 
under objektets beräknade ekonomis-
ka livslängd. 

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

Avskrivningen 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 anlägg-
ningstillgångar.

bokfört resultat, 7,6 miljoner kronor. 
I avstämningen mot balanskravet har 
inte resultatet påverkats av realisa-
tionsvinster. Avsättning till resultat-
utjämningsreserv har gjorts med 1,1 
miljoner kronor.

Balanskravsutredning 2017 
(miljoner kronor)

Årets resultat 7,6

Realisationsvinster 0,0

Årets balanskravsresultat 7,6

Medel till resultatutjämningsreserv 1,1 

Årets resultat efter avsättning till 
resultatutjämningsreserv

6,5

Ekonomi

Redovisningsprinciper
Räddningstjänstförbundet följer lagen 
om kommunal redovisning. I huvudsak 
följs också de rekommendationer som 
ges av Rådet för Kommunal Redovis-
ning (RKR). 

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



Resultaträkning 

Miljoner kronor Bokslut 2017 Bokslut 2016

Intäkter Not 1 70,0 58,7

Kostnader Not 2 - 162,7 - 155,9

Avskrivningar Not 3 - 4,8 - 4,6

Verksamhetens nettokostnader - 97,5 - 101,8

Medlemsbidrag Not 4 105,4 103,3

Finansiella intäkter 0,0 0,0

Finansiella kostnader - 0,3 - 0,3

Resultat 7,6 1,2
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Miljoner kronor Bokslut 2017 Bokslut 2016

Den löpande verksamheten 

Årets resultat 7,6 1,2

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

Justering för gjorda avsättningar 1,5 3,5

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

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 13,9 9,3

 

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

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

Ökning/minskning kortfristiga skulder - 7,4 6,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten 6,6 10,3

Investeringsverksamheten

Investering i anläggningstillgångar - 10,1 - 0,6

Försäljning av anläggningstillgångar 0,3 0,5

Kassaflöde från investeringsverksamheten - 9,8 - 0,1

Finansieringsverksamheten 

Nyupptagna lån 0,0 0,0

Amotering av skuld - 9,0 - 1,5 

Minskning av långfristiga fordringar 0,0 0,6

Ökning av långfristiga fordringar 0,0 0,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - 9,0 - 0,9 

Årets kassaflöde - 12,2 9,3

Likvida medel vid årets början 102,3 93,0 

Likvida medel vid årets slut 90,1 102,3

Kassaflödesanalys 



Miljoner kronor Bokslut 2017 Bokslut 2016

Tillgångar  

Anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 5 2,0 0,1

Maskiner och inventarier Not 6 2,2 2,8

Övriga materiella anläggningstillgångar Not 7 24,2 20,4

Långfristiga fordringar 0,0 0,0

Summa anläggningstillgångar 28,4 23,3

Omsättningstillgångar                     

Fordringar Not 8 13,1 13,2

Kassa och bank 90,1 102,3

Summa omsättningstillgångar 103,2 115,5

Summa tillgångar 131,6 138,8

Eget kapital, avsättningar och skulder 

Eget kapital

Årets resultat 7,6 1,2

Resultatutjämningsreserv 6,1 5,0

Övrigt eget kapital 23,2 23,0

Summa eget kapital 36,9 29,2

Avsättningar 

Avsättningar för pensioner Not 9 38,1 36,6

Summa avsättningar 38,1 36,6

Skulder 

Långfristiga skulder 0,0 9,0

Kortfristiga skulder Not 10 56,6 64,0

Summa skulder 56,6 73,0

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 131,6 138,8

Balansräkning 

Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser          7,3  8,1 
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Driftredovisning

Miljoner kronor Medlems-
bidrag

Utfall intäkter Utfall kostnader Utfall netto Budget 2017 Avvikelse från 
årsbudget

Verksamhet

Direktion, förbundsdirektör
och stab

33,8 6,5 - 36,4 3,9 1,5 2,4

Trygghet och hälsa 9,7 63,1 - 68,8 4,0 0,0 4,0

Skydd mot olyckor 61,9 3,2 - 65,4 - 0,3 0,0 - 0,3

Summa 105,4 72,8 - 170,6 7,6 1,5 6,1



Noter

Not 1 Bokslut 2017 Bokslut 2016

Försäljningsintäkter 1,1 1,0

Taxor och avgifter 7,5 4,5

Bidrag 2,7 2,4

Försäljning av verksamhet 1,4 1,4

Trygghetsteamen 53,7 45,4

Övrigt * 3,6 4,0

Summa 70,0 58,7

Not 2 Bokslut 2017 Bokslut 2016

Personal 89,7 81,0

Sociala avgifter 33,7 31,3

Pensionskostnader 4,2 4,8

Lokal 9,8 9,9

Förbrukningsinventarier/material 5,8 6,4

Transportkostnader 2,4 1,8

Övrigt* 17,1 20,7

Summa 162,7 155,9

Not 3 Bokslut 2017 Bokslut 2016

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

Avskrivning på maskiner och inventarier 4,7 4,6 

Summa 4,8 4,6

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 2,8 miljoner kronor.
Intäkterna till Trygghetsteamen faktureras månadsvis och är prestationsbaserade. Ökningen på taxor och 
avgifter beror framförallt på att intäkterna för årsavgift för automatlarm även består av årsavgifter för 2016. 

*Interna kostnader har eliminerats med 2,8 miljoner kronor.
Personalkostnaderna har ökat med 8,7 miljoner kronor varav 7,7 miljoner kronor ligger på Trygghetsteamen. 
År 2016 inkluderade Övrigt en återbetalning till Varbergs kommun på 4,4 miljoner kronor.
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Not 4 Bokslut 2017 Bokslut 2016

Från Varbergs kommun 59,9 58,0

Från Falkenbergs kommun 45,5 45,3

Summa 105,4 103,3

Medlemsbidragen från Varbergs och Falkenbergs kommuner faktureras av Räddningstjänsten Väst och 
erhålls tertialvis i förskott.



Noter

29

Not 8 Bokslut 2017 Bokslut 2016

Kundfordringar 10,2 8,5

Kortfristig del av långfristig fordran 0,0 0,6

Skattekonto 0,4 0,5

Interimsfordringar 2,0 2,5

Momsfordringar 0,5 0,9

Övriga fordringar 0,0 0,2

Summa 13,1 13,2

Not 5 Bokslut 2017 Bokslut 2016

Redovisat värde vid årets början 0,1 0,1

Investeringar 2,0 0,0

Redovisat värde av avyttrat eller utrangerat 0,0 0,0

Nedskrivningar 0,0 0,0

Avskrivningar - 0,1 0,0

Bokfört värde 2,0 0,1

Not 6 Bokslut 2017 Bokslut 2016

Redovisat värde vid årets början 2,8 3,4

Investeringar 0,7 0,6

Redovisat värde av avyttrat eller utrangerat 0,0 0,0

Nedskrivningar 0,0 0,0

Avskrivningar - 1,3 0,0

Bokfört värde 2,2 2,8

Not 7 Bokslut 2017 Bokslut 2016

Redovisat värde vid årets början 20,4 24,3

Investeringar 7,4 0,0

Redovisat värde av avyttrat eller utrangerat - 0,2 - 0,9

Nedskrivningar 0,0 0,0

Avskrivningar - 3,4 - 3,0

Bokfört värde 24,2 20,4
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Not 9 Bokslut 2017 Bokslut 2016

Ingående avsättning 29,5 26,7

Beräknad nyintjänad pension 3,2 4,0

Pensionsutbetalning - 2,0 - 1,2

Ingående avsättning 7,2 6,5

Årets förändring 0,2 0,7

Summa 38,1 36,6

Noter

Not 10 Bokslut 2017 Bokslut 2016

Leverantörsskulder  3,8 6,4

Upplupna semesterlöner 4,7 4,7

Upplupna sociala avgifter 1,1 1,5

Förutbetalda intäkter och interimsskulder 44,4 47,4

Kortfristig del av långfristig skuld 0,0 1,5

Övrigt 2,6 2,5

Summa 56,6 64,0

I posten Förutbetalda intäkter och interimsskulder inkluderas medlemsbidraget för första tertialet 2018, 
med 35,4 miljoner kronor. Att skulden minskar beror på att det, under 2016, inkluderades en reglering på 
4,4 miljoner kronor med Varbergs kommun.
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Räddningstjänsten Väst - Stormhallsvägen 1 - 432 32 Varberg - Org.nr. 222000-2964 
Tel: 010-219 30 00 - Fax: 0340-156 02 - rvast@rvast.se - www.rvast.se

Alltid, tryggt och nära! 
Historien om den lilla igelkotten berörde många människor i vårt avlånga land. 

Undersköterskorna hjälpte den lille krabaten loss från plastförpackningen. Djuren 
och dess säkerhet är en av många anledningar till att inte slänga skräp i naturen. 


