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Mandatperioden avslutas med ett år som sent ska glömmas. Grillförbud och skogsbränder i sällan skådad om-
fattning gav oss både uppmärksamhet och nyttiga erfarenheter. I Räddningstjänsten Västs område kunde vi se 
att trots extrem torka och stora risker kunde vi undvika allvarliga oönskade händelser. Detta mycket tack vare 
uppmärksamma medborgare som agerade och larmade snabbt vid de tillfällen något hände.

Tack vare att vår personal ställde upp på ett fantastiskt sätt kunde vi också bistå kollegor i områden där skogs-
bränderna ställde normala resurser utan chans. 

Under året har utredaren Jan-Åke Björklund överlämnat sin utredning ”En effektivare kommunal räddnings-
tjänst” till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson. Utredningen slår fast att räddningstjänst är ett 
kommunalt ansvar men poängterar att kommunerna bör få en utökad skyldighet att samverka med varandra för 
att kunna genomföra omfattande räddningsinsatser vid större oönskade händelser. Utredningen föreslår också att 
det ska vara MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som ska ta över tillsynen av räddningstjänster 
och även ansvara för ledningen vid extremt stora oönskade händelser. Vidare föreslås att kommunerna ska ha 
tillgång till en ständigt bemannad funktion för övergripande räddningsledning. 

För oss i Räddningstjänsten Väst har vi med utredningen fått en bekräftelse på att vi arbetar rätt. I utredarens 
alla förslag känner vi igen arbetssätt och synpunkter som kommer från vår verklighet här i Varberg och Falken-
berg.

Inför den kommande mandatperioden hoppas jag att Räddningstjänsten Väst ska fortsätta att utveckla arbets-
sättet att bygga förmåga på händelseplats, ha fokus på förebyggandearbete och att involvera hela samhället som 
resurs för att förkorta responstiden.

Tore Holmefalk  
Ordförande direktionen
2015-2019
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Jan har ordet

Det gångna året kommer att vara det som vi förknippar med en lång, varm och torr sommar. Vi hade tre månader 
med eldningsförbud och restriktioner för användning av vårt viktigaste livsmedel, vatten. De här månaderna 
klarade vi bra och tack vare stor förståelse från allmänheten och effektiva räddningsinsatser så stannade det vid 
mindre händelser i vårt område.

Nationellt sattes ledning och samverkan på prov vid de omfattande skogsbränderna i mellersta och norra Sverige. 
Flera utvärderingar har gjorts och görs för att belysa vad vi behöver förbättra inför nästa och kommande somrar. 
Regeringens utredning ”En effektivare kommunal räddningstjänst” pekar bland annat på att ledning och sam-
verkan behöver utvecklas och förbättras. Varje räddningstjänst och län är för små för att klara alarmering och 
ledning vid dessa händelser, vi måste samarbeta i större samverkansområden. Svensk räddningstjänsts olikheter 
i nomenklatur och utmärkning förvårar samverkan och behöver likriktas. Vi har ett par viktiga år framför oss för 
att göra verkstad av utredarens förslag.

I Räddningstjänsten Väst har vi under året vidtagit åtgärder så att vi är bättre förberedda inför nästa sommar. Vi 
har skapat en depå med utrustning för skogsbränder och utvecklat våra befäl i ledning av insatser.

Utöver ett aktivt löpande arbete har vi under året blickat framåt. Direktionen har i dokumentet Räddningstjäns-
ten Väst 2030 pekat ut inriktningen mot framtiden. Vi ska fortsätta ett aktivt utvecklingsarbete och ställa om 
verksamheten utifrån framtida förutsättningar. Denna inriktning, tillsammans med vår vision, kommer att vara 
grunden för det arbetet.

Under året har vi sett exempel på hur vår samverkan med frivilliga och andra aktörer gjort avgörande insatser 
och räddat liv. Vi ska fortsätta att bygga ut denna så viktiga samverkan.

Ekonomin har under året varit ansträngd i flera av våra verksamheter. Förbundet gör ett lägre resultat än budget 
och vi klarar balanskravet med knapp marginal. 

Avslutningsvis vill jag tacka alla medarbetare för ett gott arbete under året och direktionens ledamöter för ett 
gott samarbete under den gångna mandatperioden.

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
organisationens 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

Räddningstjänsten Väst
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Året som vi nu har lämnat bakom oss 
har varit innehållsrikt. Många minns 
den varma sommaren och de många 
och stora skogsbränderna norröver i 
Sverige. Våra undersköterskor larmas 
ut på hjärtstopp och vi har utbildat 
fler frivilliga runt om i våra två 
kommuner. Internt har vi haft vår 
första Medarbetardag RVäst och 
arbetat med befälsutveckling.  

I början av året föll bitarna på plats så 
att våra undersköterskor numera kan 
larmas ut på hjärtstopp när de kan 
vara på plats före räddningstjänsten. 
Vid plötsligt hjärtstopp är tiden avgö-
rande för den drabbade. 

Vår första Medarbetardag RVäst gick 
av stapeln i februari och innehåll 
föreläsningar och workshops för våra 
medarbetare. Det var en givande dag 
med fokus på normer och värderingar, 
hållbar utveckling utifrån FN:s globa-
la mål för 2030. 

Under året har vi involverat fler fri-
villiga och utbildat boende i Älvsered, 
Slöinge och Karl Gustav för att kunna 
agera vid oönskade händelser. Vi har 
även haft glädjen att få uppmärksam-
ma att de gör och har gjort skillnad på 
sina respektive orter. 

Vi deltog i Pride-evenemang på 
hemmaplan i Varberg och Falkenberg 
men även på EuroPride i Stockholm 
tillsammans med räddningstjänster 
från hela Sverige och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, MSB. 

I början av sommaren togs det första 
spadtaget för vår nya beredskaps-
station i Tvååker som beräknas vara 
klar till sommaren 2019. 

Vid midsommar presenterades Jan-
Åke Björklunds utredning om en 
effektivare kommunal räddnings-
tjänst. Vi har varit delaktiga i utred-
ningen då Björklund besökt oss och 
vår verksamhet för att höra mer om 
hur vi arbetar. Det som presenteras i 
utredning står vi bakom. 

Sommaren var lång, varm, solig och 
torr. Här hemma infördes ett eldnings-
förbud som sträckte sig över hela 
sommaren. För första gången infördes 
även ett förbud mot att grilla hemma i 
trädgården, på privat mark. Förbudet 
gällde i två och en halv vecka. Vi upp-
lever att förbudet respekterades och 
de flesta förstod varför det infördes.  
Samtidigt som detta infördes rasade 
nämligen stora skogsbränder i norra 
och mellersta Sverige. 

Resurser i form av personal och ma-
teriel skickades från andra nationer, 
däribland Polen, Tyskland, Danmark, 
Italien och Litauen för att vara be-
hjälpliga i släckningsarbetet. 

Räddningstjänsten Väst bidrog med 
personal och materiel under tre veck-
ors tid i Dalarna. Ungefär 40 av våra 
medarbetare ställde upp på ett fint 
sätt mitt under semester och ledighet. 

Den varma sommaren medförde även 
att vi återigen fick uppmaningar om 
att spara på vårt vatten. 

Under 2018 fortsatte och förtydliga-
des arbetet med att stärka det civila 
försvaret. MSB och Sveriges kommu-
ner och landsting, SKL, tecknade en 
överenskommelse om kommunernas 
arbete med civilt försvar och hur 
länsstyrelserna och MSB ska stödja 
kommunerna i detta arbete. 

Överenskommelsen prioriterar tre 
uppgifter. Uppgifterna ska påbörjas 
och i vissa fall genomföras under 
perioden 2018 fram till 31 december 
2020.
1. Kompetenshöjning inom total-
    försvar
2. Säkerhetsskydd
3. Krigsorganisation och krigs-
    placering

Fokus i arbetet med civilt försvar 
under 2018 har legat på att höja kun-
skapen om totalförsvar, civilt försvar 
och kommunens ansvar och roll i det 
arbetet. Förutom att höja kunska-
pen har arbetet med att ta fram en 
säkerhetsskyddsanalys för respektive 
kommun fortskridit. 
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2018 - året som gick

En ny beredskapsstation i 
Tvååker växer fram. 



Måluppfyllnad
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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. 

Utvecklingsmål
Utifrån dessa har sedan vår direktion 
tagit fram fram fyra utvecklingsmål 
inom området skydd mot olyckor. 
Utvecklingsmålen 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; 
möte med kommuninvånarna, 
reflexmorgon och våra undersköterkor 
larmas nu också på plötsliga hjärt-
stopp.  

Antalet oönskade händelser ska minska. 

Den enskildes förmåga att förebygga och 

hantera oönskade händelser ska öka. 
Responstiderna ska minska. 



I den bästa av världar sker inga olyck-
or eller oönskade händelser. Vi vet 
dock att olyckor och oönskade händel-
ser inträffar och då är det viktigt att 
veta hur eller vad man ska göra för att 
hindra eller begränsa händelseför-
loppet alternativt klara sig utan ström 
ett par dagar och ändå kunna tillgodo-
se grundläggande behov. 

Inför den nationella Krisberedskaps-
veckan 2018 skickade Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap, 
MSB, ut foldern ”Om krisen eller kri-
get kommer” ut till samtliga hushåll i 
Sverige. 

Syftet med informationen i foldern 
är att vi ska bli bättre förberedda på 
följderna som allvarliga olyckor, ex-
tremt väder, it-attacker eller militära 
konflikter ger. Tyngdpunkten i inne-
hållet ligger på hur människor kan 
förbereda sig för att kunna tillgodose 
sina grundläggande behov när viktiga 
funktioner i samhället inte fungerar 
som vanligt. 

Krisberedskapsveckan
Under Krisberedskapsveckan genom-
fördes olika aktiviteter för att sprida 
budskapet i foldern. Exempelvis 
genomfördes torgaktiviteter i båda 
kommunerna i samverkan med kom-
munerna och VIVAB och en föreläs-
ning om krisberedskap riktad till all-
mänheten arrangerades tillsammans 
med Frivilliga försvarsutbildarna. 

Årskurs 5 lanseras under vårterminen 
2019. Vi har också påbörjat samtal 
med Varbergs kommun om hur vi i 
framtiden ska kunna erbjuda inter-
aktiva utbildningar för kommunens 
anställda. 

Hembesök 
Vi har fortsatt vårt arbete med 
hembesök där vi pratar med kom-
muninvånarna hemma vid dörren om 
brandskydd och trygghet i hemmiljön. 
Årligen inträffar mellan 20 000 och 
25 000 bostadsbränder i Sverige. Att 
ha ett bra brandskydd är en enkel och 
billig livförsäkring. Vi rekommenderar 
en fungerande brandvarnare, en hand-
brandsläckare och en brandfilt – och 
framförallt att de som bor i hemmet 
vet hur de ska använda denna utrust-
ning. 

Trygghetsinventeringar
När våra larmoperatörer sätter ut nya 
trygghetslarm i hemmet hos kunder 
görs samtidigt en trygghetsinventering 
där de ser över olika potentiella risker 
i hemmet, exempelvis sladdar eller 
mattkanter. Kunderna får då även 
information om trygghet och säkerhet 
i hemmet. 

Vi hade även utställning av vår 
”krislåda” på Komedianten i Varberg 
och på biblioteket i Falkenberg. Vid 
ett par tillfällen var vi på plats för att 
prata om innehållet i lådan och hur 
man som enskild individ förväntas kla-
ra sig upp till ett par dagar utan stöd 
från samhället.

Ett av våra kommunikativa fokusom-
råden för 2018 var signalen ”Viktigt 
meddelande till allmänheten”, VMA, 
något som vi också passade på att 
prata om i möten med allmänheten 
under året. 

Utbildning
I arbetet med att stärka den enskildes 
förmåga att förebygga och hantera 
oönskade händelser är information 
och utbildning en viktig del. Under 
2018 har vi utbildat 4 270 personer i 
brandskydd och heta arbeten för att 
nämna några utbildningar. 

Under 2018 började vi ta fram en 
interaktiv skolutbildning om brand-
skydd för årskurs två och fem. I 
december var utbildningen för årskurs 
två klar som består av små korta kapi-
tel och ett prov som utförs i klassrum-
met tillsammans med en lärare. 

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

17 %Vid

Broschyren som samtliga hushåll i 
Sverige fick i brevlådan i maj. 



Ett sätt att minska oönskade händel-
ser är att veta hur man ska kunna 
förebygga dem. När en händelse ändå 
inträffar vill vi begränsa konsekven-
serna av den. Under året har vi agerat 
och gjort olika aktiviteter kopplat 
till detta mål. Vi har bland annat lyft 
trafiksäkerheten vid skolorna tillsam-
mans med polisen och Trygg i Varberg.

För 2018 tecknade Varbergs kommun, 
polismyndigheten och Varbergsnämn-
den/Region Halland ett medborgar-
löfte med fokus på de oskyddade 
trafikanterna. Det handlade om 
trafiksäkerheten runt våra skolor. Alla 
skolor har erbjudits delta och elever 
har ringat in platser kring skolan där 
de känner sig otrygga i trafikmiljön. 
Utifrån svaren och därefter en kart-
läggning har polisen gjort kontroller. 

RVäst har varit delaktiga i genomför-
andet och har gjort korta morgon-
besök vid åtta skolor i Varberg. Vi har 
då återkopplat till elevernas upp-
levelser och haft samtal med elever 
och lämnat kort information kring vad 
man som oskyddad trafikant kan göra 
för att undvika olyckor/skador. 

Trygghetslarmen kompletteras med 
brandvarnare
2018 gjordes en ny upphandling av 
trygghetslarm i våra kommuner. En 
nyhet är att dessa nu kompletteras 
med en brandvarnare som även den är 
kopplad till vår Kommunsamordnings-
central.

Genom att koppla en brandvarnare 
till trygghetslarmen får vi ytterligare 
en aspekt i att förebygga oönskade 
händelser men också en möjlighet att 
göra en insats i ett tidigt skede. 
Under hösten påbörjades utbytet av 
de 2 600 larmen och enligt beräkning-
arna ska detta vara slutfört under 
våren 2019. 

Klimat- och miljöpåverkan
Att vårt klimat och vår miljö förändras 
är vi medvetna om. Vi vill ta ansvar 
och vara med och bidra till en hållbar 
framtid och utveckling. Som ett led i 
detta har vi valt att vara med i ett pro-
jekt om miljövänliga släckmedel som 
ska minska den negativa påverkan 
på miljön. Det handlar även om att 
ge våra brandmän en bättre arbets-
miljö då det finns släckmedel som är 
hälsovådliga. Det ställs höga krav på 
släckmedel i dag, det ska vara miljö-
vänligt men även fungera effektivt vid 
släckinsats.
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En glimrande livförsäkring
Den är liten, nätt, användarvänlig och 
glimrar så fint när den får ljus på sig 
– reflexen. Under årets mörka period 
har vi delat ut reflexer till barn och 
unga vid skolor. Vi deltog även i den 
årliga reflexmorgonenen tillsammans 
med Länsförsäkringar Halland och 
polisen, det har blivit en bra och glim-
rande tradition. 

Förebyggande och förberedande 
arbete
Vi har arbetat en del med befälsut-
veckling i interaktiv miljö för arbets-
ledare, styrkeledare och yttre befäl. 
”RescueSim” är ett dataprogram, 
utvecklat i Holland, för att kunna 
simulera räddningsinsatser vilket 
ger oss goda möjligheter att öva och 
stärka våra medarbetare i deras roll 
som befäl på skadeplats. Simulerings-
övningarna har gett ett bra resultat 
vilket också har visat sig i utvärdering-
ar efter skarpa räddningsinsatser.

En viktig del i arbetet med att minska 
antalet oönskade händelser är att 
förebygga dem. Vår enhet Förebygga 
och förbereda arbetar mycket gente-
mot företag och verksamheter för att 
rådgöra med dem hur de ska arbeta 
för att ha ett bra systematiskt brand-
skyddsarbete. Vi har gärna dialog med 
både privatpersoner och företag och 
ser en hög service som en självklarhet. 

Antalet oönskade händelser ska minska 

Måluppfyllnad

Våra befäl har tränats i interaktiv miljö. 
Vi passade på att mediaträna dem 

samtidigt, en intervju som filmades. 
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Måluppfyllnad

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



10



Vi är måna om att de som drabbas av 
en oönskad händelse får hjälp så snart 
som möjligt. Därför är ett av våra mål 
att responstiderna ska minska. För att 
nå det arbetar vi på olika sätt och har 
under året vidtagit olika åtgärder. 

I början av året ingick vi en överens-
kommelse med Region Halland om 
att våra undersköterskor får larmas 
på hjärtstopp. Vi vet om att tiden 
är avgörande vid hjärtstopp och att 
sekunder kan vara skillnaden mellan 
liv och död. Våra undersköterskor är 
utbildade för att kunna agera i rollen 
som första insatsperson vid brand, tra-
fikolycka, drunkning och sjukdomsfall. 
De ska kunna göra en första insats och 
bryta, fördröja eller hindra ett händel-
seförlopp. Att de har denna kompe-
tensen bidrar till en ökad trygghet i 
samhället. 

Fler orter med frivilliga
Under 2018 utbildade vi fler frivilliga 
insatspersoner. Älvsered och Slöinge 
i Falkenbergs kommun var först ut 
och sedan stod Karl Gustav i Varbergs 
kommun på tur. Totalt har vi nu sex 
samhällen som har frivilliga insatsper-
soner att tillgå om en oönskad händel-
se inträffar. Vi har haft insatser där de 
frivilliga har agerat föredömligt och 
bidragit till att minska konsekvenser-
na av en händelse och även fördröjt 
händelseförloppet. 

Att minska responstiden handlar om 
just detta, att någon ska göra något i 
ett tidigt skede. 

Samverkan som räddar liv!
I Ullared samverkar vi tillsammans 
med Securitas och deras väktare. 
Räddningstjänsten Väst har utbildat 
väktarna för att kunna agera i rollen 
som första insatsperson. En dag i 
höstas kunde väktarna tack vare ett 
föredömligt agerande i ett tidigt skede 
rädda livet på en person som var inne 
på Gekås. Hjärt- och lungräddning 
påbörjades snabbt och väktarna var 
på plats innan både räddningstjänst 
och ambulans. Denna samverkan har 
vi haft i tre år och det är onekligen en 
samverkan som räddar liv! 

Digitalisering
Framtiden innehåller många spän-
nande tekniska lösningar kopplat 
till digitalisering, bland annat fjärr-
tillsyn som ökar tryggheten för våra 
trygghetslarmskunder. Fjärrtillsynen 
kan, förutom ökad trygghet, ge oss en 
möjlighet att vidta respons i ett tidigt 
skede. 

Vi är med i ett nationellt nätverk där 
vi utbyter erfarenheter och samverkar 
med andra larmcentraler som finns 
över hela landet. 
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Måluppfyllnad 

Vårt arbete med att involvera flera 
aktörer i en redan befintlig samhälls-
struktur fortskrider. Vi tror på att vi 
tillsammans kan göra skillnad.

Median 12 (avser riket), Falkenberg 
11,8 och Varberg 10,6. I siffran för 
2016, 2017 och 2018 är SOS Alarms 
svarstider inkluderade. 

Responstiderna ska minska 

Responstid
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. 

P4 Halland uppmärksammade våra 
frivilliga och den skillnad de gör. 



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 förutom brandsäkerhet även omfatta trafik- 
och vattensäkerhet. Allmänheten ska även kunna beställa hembesök. 

Hembesöken omfattar nu även trafik- och vattensäkerhet. 
När nytt e-tjänstverktyg är igång kommer möjlighet att 
beställa hembesök att finnas.

Åtgärd: Ta fram ett koncept med stöd och åtgärder i syfte att öka tryggheten för det 
första egna boendet, med fokus på unga och nyanlända.

Har börjat utbilda/informera alla nyanlända vid den 
obligatoriska samhällsorientering. Inlett ett samarbete med 
kommunala fastighetsbolag som kommer att fortgå under 
2019.

Utvecklingsmål 2 - Få fler att agera vid en olycka.  

Åtgärd: Fortsätta projektet ”ökad trygghet på landsbygden” genom att införa Frivillig 
insatsperson i minst två samhällen i förbundet.

Har under året kommit igång med frivilliga insatspersoner 
för samhällena i Slöinge och Karl-Gustav.

Åtgärd: Själva eller tillsammans med andra utveckla konceptet ”Frivillig insatsperson” i 
syfte att skapa en effektivare hantering och utlarmning. 

Deltar i olika utvecklingsforum i syfte att påverka aktörer 
som kan utveckla och tillhandahålla tjänsten.

Antalet oönskade händelser ska minska. 

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

Åtgärd: Tillsammans med andra samhällsaktörer utveckla arbetet med frivilliga för äldre. Startat upp samarbete med befintliga strukturer i samhället 
(kommunen).

Åtgärd: Hembesöken kompletteras med säkerhet i trafikmiljö. Hembesöken omfattar nu även trafiksäkerhet. 

Responstiderna ska minska. 

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

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

Dialog har genomförts med polisen och ambulansen. Be-
dömningen är att de enligt nuvarande utlarmningsstruktur 
redan larmas ut vid de flesta händelser där det finns behov 
av Fip. Bedömningen är även att det inte är kostnads-
effektivt att involvera några nya samhällsaktörer innan det 
har utvecklats en effektivare hantering av utlarmningen. 

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 2018 års 
åtgärder redovisas nedan, vilket visar en god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv. 



Utvecklingsmål/åtgärder Kommentar Status

Ständiga förbättringar 

Åtgärd: Förbättrad verksamhetsuppföljning genom framtagande av ett sammanhållet 
digitalt besluts- och ledningssystem samt projekt för tydligare systematisk verksamhets-
uppföljning.

Inventering av kommunernas och övriga intressanta system 
är genomfört. En förstudie är genomförd som resulterat 
i bedömningen att vi i steg ett behöver kvalitetsäkra 
verksamheten genom tydligare processbeskrivningar. Detta 
arbete kommer att genomföras under 2019.

Åtgärd: Förbättrad mobilitet genom kvalitetssäkring och genomlysning av mobila 
informationssystem.

Mobilitetsprojektet är påbörjat men inte slutfört. Uppdraget 
kommer att slutföras under 2019.

Åtgärd: Framtagande av fem stycken e-tjänster inom myndighetsområdet. Fem e-tjänster inom myndighetsområdet är framtagna.

Åtgärd: Anpassning av responsomfattningen vid räddningstjänst. Uppdraget utlagt och påbörjat men inte slutfört. Underlag 
för beslut om förändring av responsomfattning ska levere-
ras under 2019.

Åtgärd: Översyn med inriktning att harmonisera kvalitets- och ledningssystem för 
Trygghetsteamen. 

Översyn med inriktning att harmonisera kvalitets- och 
ledningssystem för Trygghetsteamen är genomförd.  

Åtgärd: Översyn av kontinuitetsplaneringen i KSC. Genomgång av uppdrag och genomlysning av uppgifter i 
KSC pågår med rutin- och instruktionsöversyn. Uppdraget 
kommer att slutföras under 2019.

Åtgärd: Hantera och anpassa informationssäkerheten utifrån nya dataskyddsför-
ordningen, GDPR.

Dataskyddsombud har anlitats. Samtliga system har sä-
kerhetsklassats och fått registerförteckningar upprättade. 
Riktlinje för lagring av data har antagits.

Åtgärd: Evenemangsplanen för 2018 ska genomföras. Beslutad Evenemangsplan har genomförts.

Åtgärd: Planerade tillsyner för 2018 ska genomföras. Målet för antalet tillsyner har inte uppnåtts blad annat på 
grund av vakanser och resursbrist samt att fler tillstånds-
ärenden än beräknat har hanterats.

En räddningstjänst för alla - mångfald- och jämställdhetsarbete 

Åtgärd: Bilda interna nätverk för det underrepresenterade könet i olika arbetsgrupper, 
exempelvis nätverk för kvinnliga brandmän. 

Ett nätverk för kvinnliga beredskapsbrandmän är igång och 
fortsatt arbete med andra grupper är under planering.

Åtgärd: Genomföra kunskapshöjande åtgärder för medarbetarna, med ett tydligt fokus 
på policyn.

På Medarbetardagen RVäst genomfördes utbildning i 
normer och värderingar och vi har haft diskussionsövningar 
i dessa frågor på våra verksamhetsmöten. Under hösten 
har vi påbörjat ett långsiktigt arbete med frågor som rör 
jämställdhet, normer och värderingar, HBTQ etcetera.

Åtgärd: Möjliggöra för medarbetarna att delta på Språkcafé för nyanlända som anordnas 
av kommunen. Vi ska också informera om möjligheten att vara Språkvän för att främja 
och bidra till integration av nyanlända i samhället.

Vi har informerat om möjligheten att vara språkvän på vårt 
intranät. Vi har tagit emot extratjänster i vår verksamhet. 
Vi tittar också på andra möjligheter än Språkcafé för att 
öka medarbetarnas kompetens och förståelse för andra 
kulturer. 

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 2018 års 
åtgärder redovisas nedan, vilket visar en god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv. 
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Uppföljning av basverksamhet

Indikator 2018 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) 11,2 10,9 11,25 10,6 10,6

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

722 685 611 653 656 ä

Antal utvecklade bränder i byggnad per 1 000 invånare 0,42 0.40 0,58 0,58 0,57 æ
Antal utförda brandskyddskontroller 6 546 6 447 6 279 7 037 6 476

Antal sotningar enligt frist (%) 98 98,5 96,5 100 100

Antal tillsyner enligt lagen om skydd mot olyckor & lagen om brandfarliga och explosiva varor 83 140 72 105 71 ä
Antal tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor 47 57 56 81 110 æ
Antal utbildade personer 4 270 6 174 7 227 5 100 4 405 æ
Svarstider för trygghetslarm (sekunder) 21 22 21 ** - ** -

Antal inkomna trygghetslarm 155 000 144 960 122 739 ** - ** - ä
Antal utförda trygghetslarmsinsatser 37 341 79 892 32 407 ** - ** - ä
Utökad olycksundersökning 2 4 3 ** - ** -

Medarbetare 

Sjukfrånvaro (%) 5,52 5, 87 5,38 5,12 3,52  
Personalomsättning (%) - tillsvidare 8,84 7, 95 3,97 12,24 8,9

Personalomsättning (%) - BmIB 9,94 10,59 8,82 10 10,7

Antal rapporterade tillbud 11 14 13 7 6 ä
Antal rapporterade olycksfall 7 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. Händelserapporten syftar 
bland annat till att vi ska kunna lära 
oss av det vi gör bra men också vad vi 
kan göra bättre. 

Det totala antalet händelser under 
2018 var 1 510 stycken. Det är färre än 
föregående år. Sedan 2016 är det 100 
stycken färre oönskade händelser. Det 
är en positiv utveckling som vi hoppas 
håller i sig. 

Händelse 2018 2017

Trafikolyckor 228 236

Brand ej i byggnad 257 228

Brand i byggnad 126 122

Sjukdomsfall 94 90

Drunkningstillbud 17 9

Brand i byggnad och sjukdomsfall har 
båda ökat med någon enstaka händel-
se. 

En stor skillnad är också antalet 
onödiga automatlarm som minskat i 
antal även i år (2018: 451 stycken och 
2017: 569 stycken). Denna siffran har 
minskat mycket de senaste åren vilket 
är positivt. 

Antalet omkomna är dessvärre fler än 
än föregående år.   

Omkomna 2018 2017

Trafikolyckor 4 2

Brand 1 1

Drunkning 2 1

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 2018 responderade larmmotta-
garna i KSC på 155 000 trygghetslarm. 

Under ett dygn hanterar larmmotta-
garna i snitt 425 telefonsamtal. 

Norr Söder

Trygghetslarmskunder 
(per helår)

1 380 1 176

Trygghetsinventeringar 573 379

Respons trygghetslarm 16 175 21 166

Varav fallolyckor 511 1 287

Antal hemtjänstbesök 81 763 55 771

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

Totalt är det 2 556 kunder som har 
trygghetslarm kopplat till oss.

De största skillnaderna ligger hos 
brand ej i byggnad och drunkningstill-
bud. En stor del av förklaringen finns 
i den varma och torra sommaren. Det 
var fler bränder i terrängen och under 
den långa varma sommaren var det 
fler som badade. 

Den vädermässigt fina sommaren 
bjöd på många badmöjligheter. 

Tyvärr ser vi en baksida i antalet 
drukningstillbud. 



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
Planering och uppföljning av arbets-
miljöarbetet utgår från skyddskommit-
tén. 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 den organisatoriska och 
sociala arbetsmiljön. 

En stor och långsiktig satsning inom 
området är användningen av arbets-
miljöverktyget Kraftkartan. Det hand-
lar om att med väl kända verksamhets-
faktorer och med systematik ta olika 
arbetssteg och att följa upp resultaten. 
Medarbetarnas möjlighet att kunna 
påverka sin egen och sin arbetsgrupps 
arbetsmiljö är kärnan i Kraftkartan. 

Medarbetare
Vid årets slut har Räddningstjänsten 
Väst 188 tillsvidareanställda medarbe-
tare vilket är sju personer fler än vid 
förra årsskiftet. Under året har 16 per-
soner slutat sin anställning, av dessa 
har tre gått i pension. Den utökning 
som gjorts är nyanställning av under-
sköterskor inom Trygghetsteamen.

Förbundet har nyanställt 23 personer 
på tillsvidareanställningar, 14 under-
sköterskor, fyra brandmän, två folk-
hälsoutvecklare, en verksamhets-
utvecklare, en instruktör och en 
planerare. 

Av de nyanställda är 14 kvinnor och 9 
män. Det ger en personalomsättning 
på 8,8 % och en personalutökning på 
3,9 %. Av de nyanställda undersköter-
skorna är 43 % män och av de nyan-
ställda brandmännen är 50 % kvinnor.

Bland de tillsvidareanställda är köns-
fördelningen 58 % kvinnor och 42 % 
män. 

Räddningstjänstens tillsvidare-
anställda medarbetare består av två 
stora yrkesgrupper, undersköterskor 
och brandmän. Undersköterskorna är 
83 till antalet och brandmännen 37. 
Den tredje största yrkesgruppen är 
arbetsledare (tio stycken), därefter 
följer larmmottagare (åtta stycken), 
enhetschefer (sju stycken) och brand-
ingenjörer (fem stycken).

171 personer är anställda som brand-
män i beredskap, i denna grupp har 
20 personer slutat och 17 personer har 
nyanställts. Bland de nyanställda är 
sex kvinnor (35 %).

141 timavlöande personer (90 kvinnor 
och 51 män) har arbetat under 2018. 
Totalt har de arbetat 38 731 timmar, 
vilket motsvarar 19 årsarbetare.

Medarbetare
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Antal anställda 2018 2017

Totalt K M Totalt K M

Tillsvidare 188 109 79 181 102 79

Visstid, mer än tre månader 7 7 0 14 9 5

Brandman i beredskap 171 15 156 174 11 163

Totalt 366 131 235 369 122 247

Vi vill vara en räddningstjänst för 
alla. Att delta i Pride-evenemang är 

en självklarhet för oss. 



Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron i procent av arbetad tid 
för 2018 är 5,5 %, vilket är en minsk-
ning på en halv procentenhet sedan 
föregående år (5,9 %). Sjukfrånvaron 
ökade under första delen av året, men 
under hösten började den minska. 
Kvinnor har en betydligt högre sjuk-
frånvaro (8,6%) än männen (2,0 %) 
och kvinnors sjukfrånvaro har ökat 
något mot föregående år. 

För jämförelse har medarbetarna i 
Varbergs kommun en sjukprocent på 
6,8 % och i Falkenbergs kommun 
5,9 %.

I genomsnitt har en anställd 1,72 sjuk-
tillfälle under 2018 och har varit sjuk 
22,2 kalenderdagar.

Av tillsvidareanställda som har haft 
en anställning under hela 2018 är det 
39,4 % som inte har någon sjukdoms-
dag registrerad vilket är några fler än 
2017 då 36,4 % var friska hela året.

Sjukfrånvaro - % av 
arbetad tid          

2018 2017

Åldersgrupp 29 år och yngre 2,6 3,0

Åldersgrupp 30-49 år 6,3 5,0

Åldersgrupp 50 år och äldre 5,7 7,5

Kvinnor 8,6 8,1

Män 2,0 3,4

Totalt 5,5 5,9

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

37,6 34,2
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Medarbetare

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

2018 2017

K M K M

Åldersgrupp 29 år och yngre 3,6 1,6 3,8 2,5

Åldersgrupp 30-49 år 10,2 1,8 6,2 3,7

Åldersgrupp 50 år och äldre 8,3 2,3 10,7 3,6



En räddningstjänst för alla

Vi gillar olika och vi tror på mångfald! 
Vi vill vara och strävar efter att vara 
en räddningstjänst för alla! Det har 
varit ett spännande och utvecklande 
år under vårt ”en räddningstjänst för 
alla-paraply”. Vi har haft givande dia-
loger om normer och värderingar och 
utbildningsinsatser i integration och 
inkludering. 

2018 var första gången som vi genom-
förde Medarbetardagen RVäst för alla 
våra medarbetare. Vi hade en halvdag 
tillsammans med föreläsningar och en 
gemensam middag avslutade en givan-
de dag. Under dagen fick vi ta del av 
föreläsningar om normer och värde-
ringar samt hållbar utveckling. En 
del handlade även om RVäst, om våra 
verksamheters uppdrag och arbetssätt. 

Likt tidigare år medverkade vi i 
Pride-evenemangen i Varberg och 
Falkenberg. I år deltog vi även i Euro 
Pride i Stockholm tillsammans med 
Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap samt ett par räddnings-
tjänster från olika ställen i Sverige. 
Att delta i Pride, här eller där, är för 
oss en självklarhet. 

Vi tror på olikheter och strävar efter 
mångfald då vi är övertygade om att 
den gör oss till en bättre samhällsak-
tör. 

Strax innan sommaren började vår nya 
verksamhetsutvecklare i organisatio-
nen. I tjänsten finns bland annat vårt 
mångfalds- och hållbarhetsarbete. 

Dessa viktiga frågor har fått ett nytt 
driv och tempo i och med rekrytering-
en. 

Under 2018 fick vi medel från Länssty-
relsen i Hallands län för att använda i 
arbetet med normer och värderingar, 
våld i nära relationer och jämställhets-
frågor. Detta möjliggjorde att vi kunde 
anlita Farhad Khaghani för att lyfta 
dessa frågor i vår organisation. Genom 
detta arbete får vi ny kunskap för att 
kunna utveckla vårt arbete gentemot 
våra kommuninvånare. Farhad har 
hållit föreläsningar och workshops för 
olika medarbetargrupper och kommer 
att fortsätta under 2019.

På höstkanten anordnade vi vår första 
temadag för chefer och ledare. På 
agendan stod ”Integration och inklu-
dering”. Vi fick lyssna till och inspire-
ras av Höglandets räddningstjänst och 
Richard Lindqvist som har haft ett
spännande integrationsprojekt i 
samverkan med kommunen och 
arbetsförmedlingen. Farhad Khag-
hani berättade om sig själv och sina 
erfarenheter som nyanländ i Sverige. 
Farhad bjöd på en del dråpliga men 
ack så tänkvärda vardagliga liknelser. 
Därefter föreläste Gabriella Fägerlind 
om inkludering – hur och vad ska vi 
göra för att skapa en inkluderande 
arbetsplats?

Temadagen gav oss nya insikter, lär-
domar och givande samtal och diskus-
sioner.

För att öka mångfalden och berika vår 
verksamhet med nya insikter samt öka 
förståelsen för andra kulturer har vi 
i samarbete med arbetsförmedlingen 
tagit emot tre extratjänster (nyanlän-
da). Våra tre nya medarbetare arbetar 
inom Trygghetsteamen och Teknisk 
service. Vi tar ett aktivt ansvar i inte-
grationsfrågor vilket också utvecklar 
vår förmåga att möta nya utmaningar.

Vi har provat nya vägar vid rekryte-
ring av beredskapsbrandmän. Vi har 
bland annat besökt Friskis och Svettis 
och en bygdegård för att väcka intres-
se för yrket. Vi har varit tydliga i vårt 
budskap att vi gärna vill rekrytera fler 
kvinnor.   

Strategin ”räddningstjänst för alla” 
kommer att vara i fokus under många 
år framöver. Vi fortsätter söka nya väg-
ar, metoder och samarbetspartners. 

Vi är glada för den samverkan som vi 
har påbörjat med Försvarsmakten i 
Halmstad och vi ser stora utvecklings-
möjligheter där vi lär av varandra. 

Vi ser fram emot 2019 där innovation, 
nytänkande, mångfald och jämställd-
het följer oss och gör oss till en ännu 
bättre räddningstjänst.
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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 beredskap 174 11 163 6,3 15 %

2017
Yrkeskategori           Totalt Kvinnor Män % Mål 2025

Brandmän i jour 47 6 41 12,8 25 %

Undersköterskor 84 73 11 13,1 25 %

Brandmän i beredskap 171 15 156 8,8 15 %

2018

Vi hade en givande dag om 
integration och inkludering 
med dessa föreläsare.



Vi har haft ett roligt kommunikations-
år med olika och varierande budskap. 
Vi försöker vara ute och träffa allmän-
heten, ofta och i olika sammanhang. 
Sedan ett par år tillbaka har vi våra 
kommunikativa fokusområden som vi 
pratar om lite extra. Våra frivilliga har 
uppmärksammats för den skillnad som 
de gör vilket vi är tacksamma för. 

Fokusområden
Under 2018 fokuserade vi lite extra på 
tre områden, dessa var: 
• Först på plats
• Viktigt meddelande till allmän-

heten 
• Bra brandskydd i bostaden

Med först på plats ville vi förmedla 
hur man ska agera om man skulle vara 
först på plats vid en brand, trafik-
olycka, drunkning eller sjukdomsfall. 
En liten insats kan göra stor skillnad. 

Vår upplevelse har varit att kun-
skapen om Viktigt meddelande till 
allmänheten, VMA, har varit relativt 
låg hos allmänheten. Vi ville förmedla 
vad det innebär och vad man ska göra 
när signalen ljuder. 

Bra brandskydd i bostaden är viktigt 
och samtidigt en livförsäkring. En 
fungerande handbrandsläckare, en 
brandfilt och en handbrandsläckare 
är ett bra skydd i en bostad. Icke att 
förglömma är att veta hur man ska 
använda dessa vid en brand. 

För andra året i rad arrangerades Kris-
bredskapsveckan. Vi deltog och sam-
verkade med de både kommunerna, 
Varberg och Falkenberg, samt VIVAB.

Precis innan Krisberedskapsveckan 
hade Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, MSB, skickat ut en 
broschyr till samtliga hushåll med in-
formation om hur man kan förbereda 
sig för olika händelser när samhället 
sätts på prov. 

Förbjudet att elda och grilla
Eldningsförbudet i somras engagerade 
och skapade dialog i sociala medier. 
Vi fick många telefonsamtal och e-post 
med frågor om eldning och grillning 
i naturen. Eldningsförbudet besluta-
des redan i maj och hölls över hela 
sommaren. Vid två tillfällen skärptes 
förbudet för att till slut övergå i ett 
historiskt eldnings- och grillförbud. 
Ett liknande förbud har aldrig införts 
tidigare. Under två och en halv vecka 
var det förbjudet att grilla – även på 
egen tomt. 

Den varma sommaren gav en extrem 
torka och brandrisken var den högsta 
som någonsin uppmätts. Grillför-
budet infördes på inrådan av MSB och 
gällde för hela Sverige. Vi upplevde 
att beslutet respekterades och man 
förstod varför det infördes. Samtidigt 
brann det nämligen på många ställen 
i Sverige. Stora skogsbränder härjade 
och många nationer kom med fordon 

och personal som understöd. 

Uppmärksammade händelser
Under sommaren hade vi några 
händelser som blev extra uppmärk-
sammade; en överhettad melass-silos, 
en brand i ett lägenhetshus och en 
skogsbrand. Melass-silosen som blev 
överhettad fick stor uppmärksamhet 

då ett större område spärrades av och 
händelsen i sig är ovanlig. 

När lägenhetshuset brann var det ett 
60-tal boende som evakuerades vilket 
gjorde att många påverkades och be-
rördes av händelsen.

Skogsbränder var ett aktuellt ämne 
och många följde utvecklingen. Då 
brandrisken var så hög fick vi i ett 
tidigt skede stöd i släckningsarbetet 
med en helikopter som vattenbomba-
de. Utöver dessa händelser får vi med 
facit i hand säga att vi var förskonade 
från större händelser, dels under som-
maren men även året i sin helhet. 

Öppet hus
Den 14 september öppnade vi por-
tarna till stationerna i Varberg och 
Falkenberg och hälsade allmänheten 
välkomna. Båda stationerna var väl-
besökta av både unga och gamla. På 
stationerna hade vi sällskap av poli-
sen, Kustbevakningen och Läns-
försäkringar Halland som passade på 
att berätta om sina respektive verk-
samheter. 

I höstas deltog vi även i en barnfesti-
val i Varberg och barnkalas i Falken-
berg. Tillsammans med vår medarbe-
tare Flammy mötte vi kommunernas 
yngre invånare och vi fick många 
glada och positiva samtal. 

Våra frivilliga blev uppmärksammade 
för de insatser som de har gjort under 
året vilket vi tycker är positivt. Att 
de frivilliga väljer att engagera sig 
är vi tacksamma för och vi ser den 
skillnaden som de gör. Vi bidrar till ett 
tryggare samhälle – tillsammans! 
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Kommunikation och varumärke

Sommarens förbud mot 
eldning och grillning väckte 

stora reaktioner. 





Resultaträkningen 
Resultaträkningen visar Räddnings-
tjänsten Västs intäkter och kostna-
der under året. Sammanfattningsvis 
redovisar Räddningstjänsten Väst ett 
resultat på 0,6 miljoner kronor vilket 
motsvarar en negativ budgetavvikelse 
på - 0,9 miljoner kronor.

Förbundets medlemsbidragsfinansie-
rade verksamhet redovisar ett positivt 
resultat på 3,2 miljoner kronor 
(5,4 miljoner kronor). Resultatet är 
1,7 miljoner kronor bättre än budget 
och beror på högre intäkter än budge-
terat. Det gäller exempelvis intäkter 
för fjärrtillsyn, försäljning av bilar 
samt årsavgifter och intäkter för så 
kallade onödiga automatlarm.

Den externfinansierade verksamheten, 
Trygghetsteamen, redovisar ett nega-
tivt resultat på - 2,6 miljoner kronor 
vilket är - 0,8 miljoner kronor sämre 
än tidigare prognosticerat. Det är 
framför allt inom Trygghetsteam Norr 
som underskottet ligger och beror på 
att intäkterna inte varit tillräckliga för 
att täcka enhetens kostnader. 

Balansräkningen
Balansräkning är en uppställning av 
Räddningstjänsten Västs tillgångar 
och skulder vid ett givet tillfälle. 

Räddningstjänstens balansomslutning 
(exempelvis summan av tillgångssi-
dan) vid bokslutstillfället uppgår till 
135,1 miljoner kronor (131,6 miljo-
ner kronor). På tillgångssidan är det 
omsättningstillgångarna som ökat på 
grund av ett positivt kassaflöde och på 
skuldsidan är det framför allt kort-
fristiga skulder som ökat.

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. 

Kassaflödet från den löpande verksam-
heten uppgår till 8,8 miljoner kronor 
(6,6 miljoner kronor). Det positiva 
kassaflödet beror främst på förbundets 
avskrivningar samt ökade kortfristiga 
skulder.

Kassaflödet från investeringsverksam-
heten redovisar ett negativt kassaflöde 
på - 4,8 miljoner kronor (- 9,8 miljoner 
kronor) och beror på årets investering-
ar.
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Ekonomi

Kassaflödet från finansieringsverksam-
heten påverkar inte flödet under 2018 
(-9 miljoner kronor). 

Sammantaget resulterar kassaflöde-
sanalysen i ett positivt kassaflöde på 
totalt 4 miljoner kronor (- 12,2 miljo-
ner kronor).

Investeringsredovisning
Förbundets investeringsbudget 
uppgick till 10,5 miljoner kronor 
inklusive ombudgetering från 2017 
samt tilläggsanslag på 0,8 miljoner 
kronor (protokoll direktionen 2018-
12-10, § 43). Under året har förbundet 
genomfört investeringar till ett värde 
av 5,0 miljoner kronor (10,1 miljoner 
kronor). Framför allt består årets in-
vesteringar av fordon samt kommuni-
kationsapparater, larmmottagare och 
andningsskydd.

Objekt (miljoner kronor) Anskaffat 
2018

Anskaffat  
2017

Räddningstjänst-
anläggningar

0,1 2,0

Maskiner 0,0 0,0

Inventarier 2,7 0,7

Bilar & andra 
transportmedel

2,2 7,4

Summa 5,0 10,1
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2014 2015 2016 2017 2018

Mått från resultaträkningen

Årets resultat (miljoner kronor) 8,6 5,2 1,2 7,6 0,6

Bruttoomsättning (miljoner kronor) samtliga kostnader 144 148 161 168 177

Nettokostnadsandel 91 % 95 % 96 % 93 % 99 %

Förändring nettokostnader (inklusive finansnetto) 2,4 % 7,3 % 3,6 % - 1,0 % 7,9 %

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

Mått från balansräkningen

Investeringsvolym (miljoner kronor) 1,3 3,1 0,6 10,1 5,0

Balansomslutning (miljoner kronor) 122 130 139 132 135

Soliditet 19 % 22 % 21 % 28 % 28 %

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

Kassalikviditet 157 % 175 % 180 % 183 % 182 %

Mått från kassaflödesanalysen 

Årets kassaflöde (miljoner kronor) 16,1 10,2 9,3 - 12,2 4,0

Utvärdering av den ekonomiska 
ställningen
Både den kortsiktiga betalningsförmå-
gan (kassalikviditeten) och den lång-
siktiga betalningsförmågan (solidite-
ten) är, i princip, oförändrade jämfört 
med föregående år. Eget kapital upp-
går till 37,5 miljoner kronor och ska 
bland annat täcka den ansvarsförbin-
delse som finns för Pensionsutfästelse 
före 1998 på 6,1 miljoner kronor.

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 samtliga delar är uppfyllda 
under året. Det ekonomiska resultatet 
är positivt och tillräckligt stort för att 
egenfinansiera årets investeringar. 
Det egna kapitalet uppgår till drygt 
37 miljoner kronor och jämfört med 
delårsprognosen så håller sig prognos-
avvikelsen under 1%.  

Ekonomi
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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 realisationsvin-
ster 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 0,3 miljoner 
kronor lägre än redovisat resultat vil-
ket beror på realisationsvinster. Med 
ett balanskravsresultat på 0,3 miljoner 
kronor uppfyller vi lagens krav på en 
ekonomi i balans. Någon avsättning 
till resultatutjämningsreserv har inte 
gjorts under 2018. 

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

Balanskravsutredning 2018
(miljoner kronor)

Årets resultat 0,6

Realisationsvinster - 0,3

Realisationsförluster 0,0

Resultat efter balanskravs-
justeringar

0,3

Medel till resultatutjämningsreserv 0,0 

Balanskravsresultat 0,3

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.

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 balansräkningen upptagits till 
anskaffningsvärdet efter avdrag för 
verkställda avskrivningar. 

Planenliga avskrivningar har beräk-
nats på objektens anskaffningsvärden. 
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). Av-
skrivningen påbörjas månaden efter 
investeringsutgiften bokförts. 



Resultaträkning 

Miljoner kronor Bokslut 2018 Bokslut 2017 Budget 2018

Intäkter Not 1 71,5 70,0 66,8

Kostnader Not 2 - 171,8 - 162,7 - 166,1

Avskrivningar Not 3 - 5,2 - 4,8 - 5,3

Verksamhetens nettokostnader - 105,5 - 97,5 - 104,6

Medlemsbidrag Not 4 106,1 105,4 106,1

Verksamhetens resultat 0,6 7,9 1,5

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0

Finansiella kostnader 0,0 - 0,3 0,0

Resultat efter finansiella poster 0,6 7,6 1,5

Extraordinära poster (netto) 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 0,6 7,6 1,5
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Miljoner kronor Bokslut 2018 Bokslut 2017

Den löpande verksamheten 

Årets resultat 0,6 7,6

Justering för av- och nedskrivningar Not 3 5,2 4,8

Justering för gjorda avsättningar Not 9 0,7 1,5

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

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 6,5 13,9

 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar Not 8 0,1 0,1

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

Ökning/minskning kortfristiga skulder Not 10 2,2 - 7,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten 8,8 6,6

Investeringsverksamheten

Investering i anläggningstillgångar - 5,0 - 10,1

Försäljning av anläggningstillgångar 0,2 0,3

Kassaflöde från investeringsverksamheten - 4,8 - 9,8

Finansieringsverksamheten 

Nyupptagna lån 0,0 0,0

Amortering av skuld 0,0 - 9,0

Minskning av långfristiga fordringar 0,0 0,0

Ökning av långfristiga fordringar 0,0 0,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 - 9,0

Årets kassaflöde 4,0 - 12,2

Likvida medel vid årets början 90,1 102,3

Likvida medel vid årets slut 94,1 90,1

Kassaflödesanalys 



Miljoner kronor Bokslut 2018 Bokslut 2017

Tillgångar  

Anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 5 1,9 2,0

Maskiner och inventarier Not 6 3,6 2,2

Övriga materiella anläggningstillgångar Not 7 22,5 24,2

Långfristiga fordringar 0,0 0,0

Summa anläggningstillgångar 28,0 28,4

Omsättningstillgångar                     

Fordringar Not 8 13,0 13,1

Kassa och bank 94,1 90,1

Summa omsättningstillgångar 107,1 103,2

Summa tillgångar 135,1 131,6

Eget kapital, avsättningar och skulder 

Eget kapital

Årets resultat 0,6 7,6

Resultatutjämningsreserv 6,1 6,1

Övrigt eget kapital 30,8 23,2

Summa eget kapital 37,5 36,9

Avsättningar 

Avsättningar för pensioner Not 9 38,8 38,1

Summa avsättningar 38,8 38,1

Skulder 

Långfristiga skulder 0,0 0,0

Kortfristiga skulder Not 10 58,8 56,6

Summa skulder 58,8 56,6

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 135,1 131,6

Balansräkning 

Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser         6,1  7,3 
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Driftredovisning

Miljoner kronor Medlems-
bidrag

Utfall intäkter* Utfall kostnader* Utfall netto Budget 2018 Avvikelse från 
årsbudget

Utfall 2017

Verksamhet

Direktion, förbundsdirektör
och stab

35,1 7,6 - 37,6 5,1 1,5 3,6 3,9

Trygghet och hälsa 7,9 63,8 - 73,2 - 1,5 0,0 - 1,5 4,0

Skydd mot olyckor 63,1 2,8 - 68,9 - 3,0 0,0 - 3,0 - 0,3

Summa 106,1 74,2 - 179,7 0,6 1,5 - 0,9 7,6

*Inklusive interna intäkter och kostnader.



Noter

Not 1 Bokslut 2018 Bokslut 2017

Försäljningsintäkter 0,7 1,1

Taxor och avgifter 6,6 7,5

Bidrag 4,6 2,7

Försäljning av verksamhet 1,1 1,4

Trygghetsteamen 54,3 53,7

Övrigt * 4,2 3,6

Summa 71,5 70,0

Not 2 Bokslut 2018 Bokslut 2017

Personal 96,3 89,7

Sociala avgifter 37,6 33,7

Pensionskostnader 4,2 4,2

Lokal 9,5 9,8

Förbrukningsinventarier/material 5,1 5,8

Transportkostnader 2,8 2,4

Övrigt* 16,3 17,1

Summa 171,8 162,7

Not 3 Bokslut 2018 Bokslut 2017

Avskrivning på byggnader, tekniska anläggningar 0,2 0,1

Avskrivning på maskiner och inventarier 5,0 4,7

Summa 5,2 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 publicerad 
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 
• Bilar och andra transportmedel 3 – 20 år

*Interna intäkter har eliminerats med 2,8 miljoner kronor.
Intäkterna till Trygghetsteamen faktureras månadsvis och är prestationsbaserade. 
Minskningen på taxor och avgifter beror på att intäkterna för årsavgift automatlarm 2017 delvis bestod av 
årsavgifter tillhörande 2016.
Bidragsökningen 2018 beror på ersättning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för vår 
insats vid sommarens bränder i Dalarna.

*Interna kostnader har eliminerats med 2,8 miljoner kronor. 
Personalkostnaderna har ökat med 6,6 miljoner kronor varav 4,7 miljoner kronor ligger på Trygghetsteamen. 
Övrigt inkluderar kostnad för räkenskapsrevision med 63 tusen kronor (78 tusen kronor).
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Not 4 Bokslut 2018 Bokslut 2017

Från Varbergs kommun 60,4 59,9

Från Falkenbergs kommun 45,7 45,5

Summa 106,1 105,4

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



Noter

28

Not 8 Bokslut 2018 Bokslut 2017

Kundfordringar 10,1 10,2

Kortfristig del av långfristig fordran 0,0 0,0

Skattekonto 0,6 0,4

Interimsfordringar 1,8 2,0

Momsfordringar 0,5 0,5

Övriga fordringar 0,0 0,0

Summa 13,0 13,1

Not 5 Bokslut 2018 Bokslut 2017

Redovisat värde vid årets början 2,0 0,1

Investeringar 0,1 2,0

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

Nedskrivningar 0,0 0,0

Avskrivningar - 0,2 - 0,1

Bokfört värde 1,9 2,0

Not 6 Bokslut 2018 Bokslut 2017

Redovisat värde vid årets början 2,2 2,8

Investeringar 2,7 0,7

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

Nedskrivningar 0,0 0,0

Avskrivningar - 1,3 - 1,3

Bokfört värde 3,6 2,2

Not 7 Bokslut 2018 Bokslut 2017

Redovisat värde vid årets början 24,2 20,4

Investeringar 2,2 7,4

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

Nedskrivningar 0,0 0,0

Avskrivningar - 3,7 - 3,4

Bokfört värde 22,5 24,2

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod   10,8

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod   9,0

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod   9,1
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Not 9 Bokslut 2018 Bokslut 2017

Ingående avsättning 30,7 29,5

Beräknad nyintjänad pension 3,3 3,2

Pensionsutbetalning - 2,7 - 2,0 

Ingående avsättning 7,4 7,2

Årets förändring 0,1 0,2

Summa 38,8 38,1

Noter

Not 10 Bokslut 2018 Bokslut 2017

Leverantörsskulder  3,5 3,8

Upplupna semesterlöner 4,4 4,7

Upplupna sociala avgifter 1,7 1,1

Förutbetalda intäkter och interimsskulder 46,8 44,4

Kortfristig del av långfristig skuld 0,0 0,0

Övrigt 2,4 2,6

Summa 58,8 56,6

I posten Förutbetalda intäkter och interimsskulder inkluderas medlemsbidraget för första tertialet 2019, 
med 36 miljoner kronor. Posten innehåller också bidragsöverskott för arbetet med att stärka civilt försvar 
1,2 miljoner kronor som omförs till 2019. 
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Räddningstjänsten Väst - Stormhallsvägen 1 - 432 32 Varberg - Org.nr. 222000-2964 
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Alltid, tryggt och nära! 


