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Om årsredovisningen

Årsredovisningen är Räddningstjänsten Västs rapport 
om förbudets verksamhet 2019.

Inledning
I årsredovisningens första del sammanfattar direk-
tionens ordförande Rebecka Kristensson och förbunds-
ordförande Jan Sjöstedt Räddningstjänsten Västs år i 
korthet. Därefter följer en presentation av bland annat 
verksamhetens logga, verksamhetsidé och förhållnings-
sätt.

Under rubriken En räddningstjänst för alla beskrivs 
vår strävan efter och arbete med att vara en bättre 
samhälls aktör då det är viktigt att vi speglar den ökade 
mång falden i samhället.

Förvaltningsberättelse
Denna del inleds med en redogörelse av händelser av 
väsentlig betydelse 2019. Här presenteras våra mål och 
uppföljningen av dem. Du kan också ta del av 
väsentliga personalförhållanden där dessa redovisas 
både i text och statistik. I avsnittet Ekonomi redovisas 
det ekonomiska utfallet och måluppfyllelsen av de 
finansiella målen.

Ekonomisk redovisning
Under rubriken Ekonomisk redovisning kan du bland 
annat ta del av resultaträkningen och balansräkningen. 
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Jan har ordet

Det gångna året var ett framgångsrikt år för Räddnings-
tjänsten Väst. Måluppfyllelsen är bra och trenderna 
fortsätter i rätt riktning. Extra glädjande är att vi lyft oss 
inom den förebyggande verksamheten. Leveransen inom 
både myndighetsdelen och externutbildningen är bättre 
än tidigare år.

Under året avslutade vi utbytet av alla trygghetslarm 
hos våra kunder. I samband med detta genomfördes en 
trygghetsinventering och en brandvarnare kopplad till 
trygghetslarmet installerades. Det här är sannolikt en av 
de viktigaste förebyggandeinsatserna som vi gjort och vi 
har redan sett nytta och positiva effekter.

Höghusbranden i april i Falkenberg uppmärksammades 
i hela landet. Branden ställde extra krav på oss då det 
inbyggda brandskyddet inte var färdigställt och hela bygg-
naden var en byggarbetsplats. Hos allmänheten väcktes 
frågan om hur farligt det är att bo i högre hus.

Under året har vi genomfört en organisationsöversyn.
Syftet med den är att skapa ”ett RVäst” internt och 
externt. Den nya strukturen ger oss också bättre förutsätt-
ningar att möta framtiden och lösa vårt uppdrag.

Ekonomiskt gör vi ett överskott. I huvudsak beror det på 
enskilda tillfälliga orsaker. Den löpande ekonomin och 
verksamheten är fortsatt hårt ansträngd.

Avslutningsvis vill jag tacka den nya direktionen och alla 
medarbetare för ett gott arbete och ett väl genomfört år.

Jan Sjöstedt
Förbundsdirektör

Rebecka har ordet

Under den första halvan av mitt år som ordförande var det 
i Sverige väldigt stort fokus på den kommande sommaren, 
efter extremsommaren 2018. Kommer de åtgärder rädd-
ningstjänsterna, men även MSB, gjort vara tillräckliga för 
en så torr och varm sommar till? Svaret har vi inte fått i 
praktiken eftersom sommaren blev ganska normal. Men 
vi vet att Sverige är mycket mer väl rustade nationellt om 
det skulle komma en sommar som liknar 2018 igen.

Det satsas på räddningstjänsten, under året har vi bland 
annat invigt en ny stationen i Tvååker som ligger med när-
het till E6:an men också mitt emellan våra huvudstationer 
i Varberg och Falkenberg. Det är väldigt roligt att vara 
delaktig i en organisation som utvecklas både strategiskt 
och som ger våra medarbetare en bättre arbetsmiljö med 
mer anpassade lokaler för både kvinnor och män.

Jag blir imponerad av att komma till en organisation där 
medarbetarna levererar under så olika förutsättningar, 
både vid utryckningar och med att hjälpa de äldre när de 
larmar. Vi i direktionen känner en stor respekt för dem 
och deras insatser. Med detta vet vi också att de klarar att 
leva upp till våra förväntningar och att vi alltid blickar 
framåt mot nya utmaningar. Räddningstjänsten Väst är 
en organisation i framkant som ska vara delaktig i att 
ut veckla räddningstjänsten i Sverige. En inkluderande 
arbetsplats för alla oavsett vem du är. En räddningstjänst 
för alla och vi ser med spänning fram emot att vara delak-
tiga i att förvalta och utveckla hela vår organisation.

Ett stort tack till Jan och alla medarbetare för ett fantas-
tiskt arbete.

Rebecka Kristensson
Ordförande direktionen

Inledning
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Om Räddningstjänsten Väst
Räddningstjänsten Väst är ett kom-
munalförbund vars uppgift är att 
verka för skydd mot oönskade hän-
delser inom Varbergs och Falkenbergs 
kommuner. Vi arbetar inom ett brett 
område som sträcker sig från traditio-
nell räddningstjänst till riskförebyg-
gande och folkhälsofrämjande arbete 
såväl som olika trygghetsskapande 
insatser. För det arbetet har vi en 
mängd olika kompetenser som verkar 
i olika kommunala verksamheter och 
arbetsplatser men också ute bland 
allmänheten.

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

Inspiration 
Kunskap

Omtanke

Mod

Mångfald

ÖppenhetNytänkande

Flexibilitet

Räddningstjänsten Väst
Inledning

Stjärnan - Den åttauddiga 
stjärnan symboliserar organisa-
tionens grundläggande ledord:
Kunskap, Nytänkande, Flexibilitet, 
Inspiration, Omtanke, Öppenhet, Mod, 
Mångfald.

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

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

Slogan 
Alltid, tryggt och nära! 

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

Våra förhållningssätt 
Professionellt och nytänkande.

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

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



En räddningstjänst för alla

Vi vill vara och strävar efter att vara 
en räddningstjänst för alla. 2019 var 
ett spännande år inom detta område, 
flera projekt och aktiviteter startades 
upp och det har resulterat i nya kon
takter från världens alla hörn.

Vi vill vara en aktiv aktör som vågar 
förändra och tar till oss ny kunskap. 
Det är viktigt att vi speglar den ökade 
mångfalden i samhället och att alla 
känner sig inkluderade i vår verk-
samhet.

Normer och värderingar
Tillsammans med konsulten Farhad 
Khagahani har vi under året fortsatt 
arbeta internt med kunskapshöjande 
insatser i normer och värderingar, våld 
i nära relation och jämställdhet. Vi har 
utvecklat ett intressant arbete som re-
sulterat i ett bättre internt samarbete 
mellan olika enheter och yrkesroller. 
Får vi en ökad kunskap och förståelse 
i ämnet gör det oss till en bättre sam-
hällsaktör.

Liksom flera år tidigare deltog vi även 
denna sommaren på Pride-evene-
mangen i Varberg och Falkenberg. 
Genom vårt deltagande vill vi visa att 
vi är en inkluderande organisation där 
alla ska känna sig välkomna. Vi gillar 
olika och vi tror på mångfald, därför 
är det en självklarhet för oss att delta.

Samverkan 
Under året har vi inlett en rad olika 
samarbeten och projekt med andra 
verksamheter och organisationer. 
Ett sådant projekt är Gender coach 
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Jobbspår är en utbildningsinsats för nyanlända

projekt Halland som vi tillsammans 
med Länsstyrelsen i Hallands län, 
Militärhögskolan Halmstad (MHS H) 
och Försvarsmaktens Tekniska Skola 
(FMTS) har initierat och planerat. Det 
startar i januari 2020 och målet med 
programmet är att ge chefer kunskap 
och motivation att öka jämställdheten 
inom den egna verksamheten och på 
sikt bidra till god samverkan ur ett 
totalförsvarsperspektiv.

Ytterligare exempel på samverkan 
var Internationella Mansdagen i 
november där vi tillsammans med 
Försvarsmakten, Halmstad kommun, 
Länsstyrelsen i Hallands län och 
andra aktörer deltog. Vi medverkade 
i paneldebatten och berättade om hur 
vi ser på vårt interna arbete i frågorna 
kring maskulinitet, makt och normer i 
hanteringen av samhällskriser. Vid en 
samhällskris är det väldigt viktigt att 
vår organisation är väl utrustad för att 
möta de olikheter och mångfald som 
finns ute i samhället.

Rekrytering
Tillsammans med Falkenbergs kom-
mun och Arbetsförmedlingen startade 
vi projektet Jobbspår Räddnings-
tjänst, inom DUA (Delegationen för 
unga och nyanlända i arbete). Det 
syftar till att hitta nya vägar för nyan-
lända inom branschen. Genom projek-
tet ville vi ge deltagarna nya upp-
levelser, öppna nya vyer samt utrusta 
individer med verktyg för att sedan 
kunna söka sig vidare i yrket och kom-
ma ett steg närmare möjligheten att 
bli beredskapsbrandman.

Vi har förlängt våra två Extratjänster 
ett år till. Syftet med tjänsterna är att 
nyanlända ska komma ut i arbetslivet 
och integreras i samhället. Att ta emot 
extratjänster är ett sätt för oss att vara 
med och bidra i integrations arbetet i 
samhället, en viktig fråga som sam-
hällsaktör. Detta berikar även vår 
verksamhet med ny kunskap.

Under hösten har vi vid två tillfällen 
anordnat Prova-på dagar för bered-
skapsbrandmän, i Väröbacka och i 
Ullared. Det blev lyckade evenemang 
och det kom flera nyfikna besökare 
och några av dem kommer att genom-
föra anställningstester längre fram.

Att möta ett samhälle i förändring
Vi ser hur klyftorna i samhället ökar 
och att det blir mindre jämställt mel-
lan människor beroende på livssitua-
tion. Vi måste kunna möta alla grup-
per och händelser. Om vi ska kunna 
göra vårt jobb även i framtiden är det 
helt avgörande att alla känner att det-
ta är ”min räddningstjänst”.  För att 
lyckas med detta ska Räddningstjäns-
ten Väst spegla samhället.
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En räddningstjänst för alla
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Inledning

Utvecklingsmålen 2025
• 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.



Ytterligare ett år fyllt med olika 
aktiviteter är till ända. Bland annat 
invigdes den nya räddningsstationen i 
Tvååker och projektet Jobbspår Rädd
ningstjänst tog fart. Samtidigt blev 
2019 också ett lugnt år då vi lycklig
tvis har varit förhållandevis förskona
de från större oönskade händelser.

Utbyte av trygghetslarm
Under året har vi fortsatt att rikta 
våra insatser mot de personer som är 
mer sårbara. Vi har ökat tryggheten 
för den grupp som är överrepresen-
terad i olycksstatistiken genom att vi 
i samband med utbytet av trygghets-
larmen installerade brandvarnare 
kopplade till trygghetslarmen. Dessa 
larmar Kommunsamordningscentra-
len, KSC, och kunden kan därmed 
snabbt få hjälp vid behov. I samband 
med utbytet erbjöds även en trygg-
hetsinventering.

Ny station i Tvååker
I maj stod den nya räddningsstation-
en klar i Tvååker och sedan i juni 
utgår beredskapsstyrkan därifrån. Det 
blev ett jättelyft för personalen och 
verksamheten då den nya stationen 
har ett strategiskt läge i anslutning till 
E6. Lokalerna är moderna och anpas-
sade för framtiden med omklädning 
för både kvinnor och män. Vi hoppas 
att den nya stationen hjälper oss att 
rekrytera fler brandmän i Tvååker.
I augusti hölls invigningen med öppet 
hus.
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2019 - Händelser av väsentlig betydelse

Invigning av nya räddningsstationen 
i Tvååker, augusti 2019.

Förvaltningsberättelse

Nytt IVPA-avtal
Under året har vi i dialog med regio-
nen arbetat fram ett nytt förslag till 
avtal kring I Väntan På Ambulans, 
IVPA. Genom avtalet kommer vi att 
larmas ut i väntan på ambulans vid 
hjärtstopp, större blödning eller and-
ningssvårigheter. Allmänheten kom-
mer därmed att få samma hjälp som i 
det tidigare avtalet. I avtalet har också 
utbildning, praktiska rutiner och eko-
nomin setts över och utvecklats.

Jobbspår Räddningstjänst
Projekt Jobbspår Räddningstjänst 
inom DUA (Delegationen för unga och 
nyanlända i arbete) startades i sep-
tember och riktar sig till nyan  lända 
personer som håller på att etablera sig 
i det svenska samhället. Hos oss har 
deltagarna i projektet bland annat
genomgått utbildning i HLR och 
brandskydd. Teori i räddningstjäns-
tens arbete varvas med praktik där 
ett moment har varit att delta på 
övningar tillsammans med bered-
skapsbrandmännen.

Besök av Dan Eliasson, MSB
I slutet av året var Dan Eliasson, gene-
raldirektör på MSB, på besök för att få 
veta mer om Räddningstjänsten Västs 
breda uppdrag. Vi fick berätta om hur 
vi lyckats kombinera de olika resurs-
erna, exempelvis undersköterskor och 
brandmän.

Lugnt år
Bränderna avlöste varandra sommaren 
2018. Det krävde alla resurser som 
fanns att tillgå och skakade om både 
räddningstjänsten och samhället. Inför 
sommaren 2019 höjdes beredskapen 
runt om i landet men trots fint väder 
blev det en relativt lugn sommar för 
oss.

En av de större oönskade händel-
serna 2019 var en brand som utbröt 
inan sommaren högst upp i ett sexton 
våningar högt hus i Falkenberg. Huset 
var under byggnation och i efterspelet 
av branden uppkom det en del frågor 
kring brandskydd i högre byggna-
der, samt kring räddningstjänstens 
förmåga att släcka bränder i dessa 
byggnader. I och med dessa fundering-
ar krävdes en informationsinsats efter 
branden där vi bland annat berättade 
om vad kraven i bygglagstiftningen 
innebär. Nämligen att när det byggs 
höga hus ökar brandskyddskraven så 
att det är likvärdig personsäkerhet, 
oberoende av byggnadens höjd.





God ekonomisk hushållning
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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.

God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning regleras i 
kommunallagen. För både verksamhet 
och ekonomin ska mål anges som är 
av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning. Detta innebär att de
finansiella målen ska uppnås, men 
även att verksamheten ska följa beslu-
tade övergripande mål. 

Räddningstjänsten Väst har en god 
ekonomisk hushållning, både vad gäl-
ler ekonomi och verksamhet.

De finansiella målen (sidan 22) upp-
nås i huvudsak och redogörelsen för 
arbetet med de övergripande målen 
(sidorna 8-13) ger en indikation om 
god måluppfyllelse.

Antalet oönskade händelser ska minska. 

Den enskildes förmåga att förebygga och 

hantera oönskade händelser ska öka. 
Responstiderna ska minska. 

Förvaltningsberättelse



Drömmen hade varit att det inte 
inträffade några oönskade händelser 
och därför är främjande och före
byggande en stor del av vårt arbete. 
Information är en viktig del i detta 
vilket vi förmedlar på olika sätt, 
exempelvis genom kurstillfällen samt 
möten med kommuninvånarna och 
verksamheter.

Samordning
Vi har under året haft ett flertal 
stödjande och samordnade roller för 
både Varberg och Falkenberg kom-
muner. För Falkenbergs kommun har 
vi bland annat samordnat uppstarten 
av ett dopningsförebyggande nätverk 
tillsammans med polisen och tränings-
anläggningar. För Varbergs kommun 
har vi en samordnande funktion för 
nätverket Trygg i Varberg samt för 
Folkhälso- och trygghetsrådet. Ett nytt 
uppdrag för året är samordning inom 
Alkohol Narkotika Doping och Tobak 
(ANDT). Bland annat är vi delaktiga 
i arbetet med kommunens LUPP-rap-
port (lokal uppföljning av ungdomspo-
litiken) samt samordning av event för 
seniorer. Syftet med dessa event är att 
öka seniorers förmåga att förebygga 
ohälsa och olyckor.

För att öka förståelsen om hur viktigt 
det är att förebygga oönskade hän-
delser i de kommunala objekten har 
vi informerat och varit stöd till våra 
kommuner gällande det systematiska 
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av de prioriterade insatserna har någon gjort 
en första insats innan räddningstjänsten 
kommer till platsen! 

Den enskildes förmåga att förebygga och 
hantera oönskade händelser ska öka

20 %Vid

God ekonomisk hushållning
Förvaltningsberättelse

brandskydd- och säkerhetsarbetet.
Vi har också fortsatt vårt arbete med 
att höja den enskildes förmåga att 
hantera en kris. Under till exempel 
Krisberedskapsveckan genomförde vi 
olika aktiviteter för detta ändamål.

Utbildning 
Utbildning är en viktig del i arbetet 
med att öka kunskapen om den enskil-
des förmåga att förebygga och hantera 
oönskade händelser. Efterfrågan har 
tydligt ökat för våra externutbildning-
ar. Under 2019 har vi utbildat
 5 929 personer (2018: 4 270 stycken) i 
brandskydd och hjärt- och lungrädd-
ning (HLR) för att nämna några 
utbildningar.

Hembesök
Vi har fortsatt vårt arbete med 
hembesök där vi pratar med kommun-
invånarna om brandskydd och trygg-
het i hemmiljön. Årligen inträffar mel-
lan 20 000 och 25 000 bostadsbränder 
i Sverige. Att ha ett bra brandskydd 
är en enkel livförsäkring. Vi rekom-
menderar en fungerande brandvar-
nare, en handbrandsläckare och en 
brandfilt – och framför allt att de som 
bor i hemmet vet hur de ska använda 
utrustningen.

Fokusområden
Under året har vi arbetat utifrån tre 
fokusområden – Krisberedskap, Frivil-
ligt engagemang för att öka trygg- 
heten i samhället och Inget kök - inget 
käk.

Räddningstjänsten Väst förespråkar 
och vill gärna förmedla vikten av att 
ha en god krisberedskap i hemmet. 
Vid en krishändelse hjälper samhället 
de som behöver det mest först. Beroen-
de på vad som händer kan det vara bra 
att kunna klara sig ett par dagar, upp 
till en vecka utan stöd från samhället. 
Krisberedskap kommuniceras oftast 
utifrån fyra områden: mat, vatten, 
värme och kommunikation. 

Ingen kan göra allt men alla kan göra 
något. Vi står bakom och förespråkar 
att vi alla tillsammans förenar oss och 
tar krafttag gemensamt för att främja 
tryggheten i samhället. Frivilligt enga-
gemang ökar tryggheten i samhället 
och därför har vi under året utbildat 
fler till Frivillig insatsperson.

De flesta bostadsbränder startar i 
köket och genom olika kommunika-
tionskanaler har vi arbetat med att 
förebygga att det börjar brinna. Vi 
har under året uppmärksammat olika 
risker som finns i hemmet och främst 
i köket.



Ett av våra mål är att antalet oön
skade händelser ska minska. Vi har 
arbetat för detta både internt och ute 
bland allmänheten. Genom att träffa 
människor runt om på olika evene
mang har vi möjlighet att öka kunska
pen om hur man själv kan förebygga 
och hantera en oönskad händelse när 
olyckan är framme.

Risk- och sårbarhetsanalyser
Under året har vi stöttat kommunerna 
i arbetet med att revidera risk- och 
sårbarhetsanalyserna med avseende 
på extraordinära händelser. Dessa ana-
lyser utgör underlag för vilka åtgärder 
som ska göras inom krisberedskaps-
området. Utifrån åtgärdsförslagen som 
risk- och sårbarhetsanalysen resul-
terade i har ett antal prioriteringar 
gjorts i samband med antagandet av 
strategi för krisberedskap, som antogs 
av respektive fullmäktige i slutet av 
året. Utöver detta har även övriga 
kommunövergripande styrdokument 
reviderats, vilket är ett arbete som 
Räddningstjänsten Väst drivit tillsam-
mans med representanter från kom-
munerna.

Samordning för trygghet
Räddningstjänsten Väst har arbetat 
med att ta fram en modell för läges-
bild utifrån grundarbetssättet Effektiv 
Samordning för Trygghet (EST). 
Modellen kan anpassas efter ett speci-
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Antalet oönskade händelser ska minska 

Flammy hälsar 6-åringarna 
välkomna till RVäst

God ekonomisk hushållning
Förvaltningsberättelse

fikt område, del eller hela kommunen. 
EST inriktas mot situationellt trygg-
hetsskapande arbete och bör användas 
som ett komplement till det övriga 
långsiktiga arbete som bedrivs hos 
kommunerna, polis och andra aktörer. 
Målet med metoden är att minska 
och förebygga otrygghet genom tidiga 
insatser.

Förebyggande och förberedande 
arbete
Vi har under året varit en tydlig aktör 
på den nationella, och i vissa fall inter-
nationella, arenan i det förberedande 
arbetet. Vi har bidragit med underlag 
och stöttning i framtagandet av inne-
hållet till den nationella plattformen 
Fortbildningstjänsten. Detta är MSB:s 
(Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap) system för att digitalt 
sprida och upprätthålla kompetens för 
räddningstjänsternas personalgrupper 
som arbetar i utryckningstjänst eller 
som förebyggare. Tanken är att vi na-
tionellt samlar kunskap, kvalitetssäk-
rar den och därefter sprider den. 

Vi finns representerade som regional-
representant i Utbildningsutskottet, 
Metod och Teknikutskottet vars syfte 
är att genomlysa vilka behov som är 
gemensamma för Sverige i stort. Där-
efter ska vi arbeta med dessa behov 
utifrån ett nationellt perspektiv, vilket 
ökar möjligheten att standardisera 
arbetssätt inom aktuella områden.

På IFAFRI:s (International Forum to 
Advance First Responder Innovation) 
möte i Bryssel utsågs vi att vara en av 
två representanter för Sverige i arbe-
tet att kartlägga behov för insatsper-
sonal ur ett internationellt perspek-
tiv. Cirka 15 länder representeras i 
IFAFRI vars mål, likt de nationella 
forumen, är att stå starkare tillsam-
mans med andra och dela på arbetet.

Möten med små och stora 
Precis som tidigare år har vi haft 
besök av kommunernas sexåringar. 
Närmare 1000 barn fick bland annat 
lära sig hur man skyddar sig mot 
olyckor, titta på vår utrustning, testa 
att krypa under rök, sitta i brandbilen 
och mycket mer.

Event är ett sätt för oss att möta seni-
orer och visa vad som är på gång just 
nu i våra verksamheter. I februari var 
det dags för oss att ta plats på Arena 
Varberg för att delta på Seniormässan. 
Seniorerna är en viktig målgrupp för 
oss att nå ut till då de är överrepre-
senterade i olycksstatistiken. Genom 
personliga möten med seniorer får vi 
möjlighet att sprida information och 
kunskap om hur man själv kan öka sin 
förmåga att förebygga och även hante-
ra en oönskad händelse.
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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

God ekonomisk hushållning
Förvaltningsberättelse
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Median 12 (avser riket), Falkenberg 
11,7 och Varberg 10,6.

Responstiderna ska minska 

God ekonomisk hushållning
Förvaltningsberättelse

Ett av våra mål är att responstiderna 
ska minska och för att nå målet har vi 
under året arbetat på olika sätt. En 
viktig del i detta arbete är att fler fri
villiga insatspersoner på landsbygden 
har utbildats.

En tryggare landsbygd
För att öka tryggheten i Okome höll 
Räddningstjänsten Väst i höstas en 
utbildning i Frivillig insatsperson 
för de boende där. Okome är den 
sjunde orten runt om i Varbergs och 
Falkenbergs kommuner som Frivillig 
insatsperson startats upp i. Allmänhet-
en utbildades i att kunna hantera och 
agera vid en oönskad händelse som 
till exempel vid brand, sjukdomsfall, 
trafikolycka eller drunkning. Det var 
ett tiotal personer som slöt upp från 
Okome och som numera får SMS vid 
en händelse.

Utbytet av trygghetslarm
Under våren avslutade Räddnings-
tjänsten Väst utbytet av trygghets-
larmen. I samband med detta utbyte 
erbjöds en trygghetsinventering 
samt att få en brandvarnare instal-
lerad. Brandvarnaren är kopplad till 
trygghets larmet och når Kommunsam-
ordningscentralen, KSC, så att kunden 
snabbt kan få hjälp vid behov. I och 
med detta så ökar tryggheten för

denna grupp som är överrepresenter-
ade i olycksstatistiken.

Digitalisering 
Första kvartalet blev KSC heldigital-
iserat och den analoga mottagaren 
plockades bort. Digitaliseringen har 
väsentligt förbättrat möjligheten 
till säkrare mottagning av trygghets-
larmen. I höstas började vi även att 
använda en utlarmningsapp under 
dag- och kvällstid. Resultatet av appen 
är en mycket säkrare utlarmning, både 
KSC och larmbilarna får bättre koll 
och risken för misstag minskar till 
fördel för kunden.

Prova-på dag 
Vi behöver bli fler beredskapsbrand-
män runt om i våra kommuner. Under 
hösten har vi vid två tillfällen anord-
nat Prova-på dagar för beredskaps-
brandmän, i Väröbacka och i Ulla-
red. Syftet med dessa dagar var att 
personer som är intresserade av yrket 
skulle få möjlighet att testa på det. 
Evenemangen blev lyckade och det 
kom flera nyfikna besökare.

Vattensäkerhet för årskurs fem
Varberg och Falkenberg är kuststnära 
städer och med flera sjöar runt om-
kring. Då är det viktigt att alla känner 

sig trygga när de badar. Tillsammans 
med Länsförsäkringar, Svenska 
Livräddningssällskapet och Hallands 
skolidrottsförbund anordnade vi Säker 
sommar på Simstadion i Varberg. Det 
var en dag då elever i årskurs fem 
bland annat fick lära sig hur de ska 
agera vid en olycka i vatten eller på 
land. De fick träna på att livrädda och 
simma, både med och utan flytväst.

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.



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: Genomföra trygghetsinveteringar hos samtliga kunder med trygghetslarm. 
Trygghetsinventeringarna ska leda till lämpliga åtgärder.

Under året har det genomförts utbyte av samtliga trygg
hetslarm. I samband med utbytet så har det även genom
förts trygghetsinventeringar hos samtliga kunder.

Åtgärd: Ta initiativ till samarbete med fastighetsbolag i syfte att, för de mest sårbara 
grupperna, öka tryggheten i deras boendemiljön.

Vi har identifierat redan etablerade nätverk i kommunerna 
mellan olika aktörer inom fastighetsbranschen. Vi tar initia
tiv för att få med trygghetsfrågorna i  befintliga nätverk.

Utvecklingsmål 2 - Få fler att agera vid en olycka.  

Åtgärd: Fortsätta projektet ”ökad trygghet på landsbygden” genom att införa Frivillig 
insatsperson i minst ett nytt område i förbundet.

I oktober infördes frivilliga insatspersoner i Okome. I för
bundet finns det nu sju samhällen med frivilliga insatsper
soner.

Antalet oönskade händelser ska minska. 

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

Åtgärd: Tillsammans med andra samhällsaktörer fokusera på arbetet med att öka 
säkerheten för oskyddade trafikanter.

Har genomfört en ”reflexkampanj” tillsammans med bland 
annat Polisen och kommunerna. 

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). Åtgärden förutsätter att pågående utvecklingen av ett 
modernare system för att uppmärksamma Fip vid en olycka är klart.

Bedömningen är att det inte är kostnadseffektivt att invol
vera några nya samhällsaktörer innan det har utvecklats 
en effektivare hantering av utlarmningen. SOS Alarm har 
tagit fram en tjänst för utlarmning av frivilliga, men tjänsten 
uppfyller i nuläget inte våra behov. Vi kommer under 2020 
att utveckla ett eget system för detta. 

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 2019 års 
åtgärder redovisas nedan, vilket visar en god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv. 

Styrning och uppföljning
Förvaltningsberättelse
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Styrning och uppföljning

Utvecklingsmål/åtgärder Kommentar Status

Ständiga förbättringar 

Åtgärd: Skapa en aktuell lägesbild 24/7 för den egna verksamheten, medlems
kommunerna, krisledningen samt för stöd vid räddningsinsats.

Implementering av den kommunala lägesbilden pågår.

Åtgärd: Införa ett beslutsstöd för verksamhetsstyrning. Efter genomgång av presumtivt system har arbetet fokuse
rats på att beskriva olika processer i veksamheten samt att 
ta fram mätbara indikatorer. Arbetet fortsätter under 2020. 

Åtgärd: Kvalitetssäkra verksamheten genom tydligare processbeskrivningar. Respektive enhet har arbetat med att ta fram process 
beskrivningar.

Kommunikation

Kommunikationsplan för 2019 ska genomföras. Aktiviteter enligt plan genomförda.

Översyn av den interna kommunikationsprocessen. Riktlinje och nya arbetssätt framtagna.

En räddningstjänst för alla - mångfald- och jämställdhetsarbete 

Åtgärd: Genomföra kunskapshöjande åtgärder för medarbetarna, med ett tydligt fokus 
på policyn. Fokus under året ska vara på frågor som berör normer och värderingar, 
jämställhet och öka kunskapen i våld i nära relation.

På ”Medarbetardagarna” genomfördes utbildning i normer, 
värderingar och inkludering. Pågående projket med konsult
stöd som finns i verksamheten och arbetar med frågorna.

Åtgärd: Ta emot fyra extra tjänster (nyanlända) i vår verksamhet. Arbetet sker i samar- 
bete med arbetsförmedlingen.

Vi har under året haft tre extra tjänster hos oss. Efter dialog 
med Arbetsförmedlingen så är behovet tre extra tjänster.

Åtgärd: Rikta rekrytering mot nya aktörer och företag, exempelvis föreningar, folkhög
skolor och Campus Varberg. Vi ska söka nya vägar och nya samarbetspartner.

Vi har deltagit i olika mässor och företagsfrukost, mark
nadsfört oss och informnerat om ”en räddningstjänst för 
alla”.

Åtgärd: Arbeta kontinuerligt och strategiskt med att förändra bilden av vem som kan bli 
brandman och undersköterska.

Vi arbetar med våra informationsblad där vi tydligt med bild 
och text visar vem som kan bli brandman och underskö
terska.

Klart Ej klartDelvis klart

Förvaltningsberättelse



Indikator 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Trend

Kund

Nöjd kund index - myndighet (NKI)- Varberg 70 73 74 **   49 **  

Nöjd kund index - myndighet (NKI) - Falkenberg 81 77 76 **  26 **  

Verksamhet 

Responstid räddningsinsats median  (minuter) 11,5 11,2 10,9 11,25 10,6 10,6

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

630 722 685 611 653 656

Antal utvecklade bränder i byggnad per 1 000 invånare 0,48 0,42 0.40 0,58 0,58 0,57

Antal utförda brandskyddskontroller 6654 6 546 6 447 6 279 7 037 6 476

Antal sotningar enligt frist (%) 99 98 98,5 96,5 100 100

Antal tillsyner enligt lagen om skydd mot olyckor & lagen
om brandfarliga och explosiva varor

145 83 140 72 105 71

Antal tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor 62 47 57 56 81 110

Antal utbildade personer 5929 4 270 6 174 7 227 5 100 4 405

Svarstider för trygghetslarm (sekunder) 38 21 22 21 **  ** 

Antal inkomna trygghetslarm 139 019 155 000 144 960 122 739 **  ** 

Antal utförda trygghetslarmsinsatser 43 518 37 341 79 892 32 407 **  ** 

Utökad olycksundersökning 2 2 4 3 **  ** 

Medarbetare 

Sjukfrånvaro (%) 5,61 5,52 5, 87 5,38 5,12 3,52  
Personalomsättning (%)  tillsvidare 10,35 8,84 7, 95 3,97 12,24 8,9

Personalomsättning (%)  BmIB 4,07 9,94 10,59 8,82 10 10,7

Antal rapporterade tillbud 20 11 14 13 7 6

Antal rapporterade olycksfall 6 7 11 12 2 3

**  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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Styrning och uppföljning

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 
2019 var 1438 stycken. Det är färre än 
föregående år (2018: 1 510 stycken). 
Sedan 2016 är det nästan 200 färre 
oönskade händelser. Det är en positiv 
utveckling som vi hoppas håller i sig. 

Händelse 2019 2018

Trafikolyckor 237 228

Brand ej i byggnad 168 126

Brand i byggnad 114 257

Sjukdomsfall 99 94

Drunkningstillbud 12 17

Omkomna 2019 2018

Trafikolyckor 1 4

Brand 0 1

Drunkning 2 2

Kommunsamordningscentralen
Kommunsamordningscentralen, KSC,  
är bemannad dygnet runt, årets alla 
dagar. Larmmottagarna responderar 
främst på trygghetslarm och svarar i 
vår telefonväxel. Utöver detta överva-
kar de kommunala objekt och vissa av 
kommunernas jourer kopplas till KSC 
under icke kontorstid.

Utbytet till de nya trygghetslarmen 
blev klart under våren. Nytt är det 
även att brandvarnarna är kopplade 
till trygghetslarmen. Dessa larmar 
in till KSC och kunden kan därmed 
snabbt få hjälp, skyddet i hemmet 
ökar. Det ger Räddningstjänsten Väst 
möjlighet att agera snabbare och 

Norr Söder

Trygghetslarmskunder 
(per helår)

1 480 1310

Trygghetsinventeringar 628 287

Respons trygghetslarm 22 200 21 318

Antal hemtjänstbesök 78 954 58 567

De största skillnaderna ligger i antalet 
skogsbränder som är markant färre än 
förra året. En stor del av förklaringen 
är att sommaren 2018 var mycket var-
mare och torrare än sommaren 2019. 

Det har varit en minskning i antalet 
brand i byggnad och antalet trafiko-
lyckor har ökat marginellt.

Kommunsamordningscentralen, KSC,
är bemannad dygnet runt, årets alla dagar.

Förvaltningsberättelse

Statistik

responstiderna minskar. Vid flertalet 
tillfällen har vi nu kunnat förhindra 
brandens utveckling.

Under 2019 responderade larmope-
ratörerna i KSC på 139 019 inkomna 
samtal, i genomsnitt 380 samtal per 
dygn med svarstiden på 38 sekunder. 
Rökvarningarna motsvarar ett knappt 
hundratal samtal i månaden. Alla ren-
derar ej i utryckning.

Trygghetsteamen 
Våra Trygghetsteam, Norr och Söder, 
utgörs av våra undersköterskor som 
främst arbetar med omvårdnadsarbete 
i hemmiljö hos våra kunder. Under-
sköterskorna åker även som Första 
insatsperson och detta har de gjort vid 
cirka 40 händelser 2019.

Totalt är det 2 790 kunder som har 
trygghetslarm kopplat till oss.

En stor skillnad är också att antalet 
onödiga automatlarm har ökat i antal 
i år (2019: 484 stycken och 2018: 451 
stycken).

Antalet omkomna är färre än föregå-
ende år.   



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.
 

Medarbetare
Vid årets slut har Räddningstjänsten 
Väst 183 tillsvidareanställda medar-
betare vilket är fem personer färre 
än vid förra årsskiftet. Under året har 
25 personer slutat sin anställning, av 
dessa har två gått i pension.

Förbundet har nyanställt 19 perso-
ner på tillsvidareanställningar, nio 
undersköterskor, tre brandmän, två 
säkerhetsutvecklare, en säkerhets-
samordnare, en servicetekniker, en 
brandingenjör, en kommunikatör och 
en HR-strateg. Av de nyanställda är 
tio kvinnor och nio män. Det ger en 
personalomsättning på 10,4% och en 
personal minskning på 2,7%. Av de 

Väsentliga personalförhållanden
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Antal anställda 2019 2018

Totalt K M Totalt K M

Tillsvidare 183 105 78 188 109 79

Visstid, mer än tre månader 10 9 1 7 7 0

Brandman i beredskap 173 16 157 171 15 156

Totalt 366 130 236 366 131 235

Förvaltningsberättelse

nyanställda undersköterskorna är 44% 
män och av de nyanställda brandmän-
nen är 33 % kvinnor.

Bland de tillsvidareanställda är köns-
fördelningen 57% kvinnor och 43% 
män.

Räddningstjänstens tillsvidare-
anställda medarbetare består av två 
stora yrkesgrupper, undersköterskor 
och brandmän. Undersköterskorna är 
80 till antalet och brandmännen 35. 
Den tredje största yrkesgruppen är 
arbetsledare (tio stycken), därefter 
följer larmmottagare (åtta stycken), 
enhetschefer (sju stycken) och brand-
ingenjörer (fyra stycken).

173 personer är anställda som brand-
män i beredskap, i denna grupp har 
sju personer slutat och sju personer 
har nyanställts.

91 timavlöande personer (64 kvinnor 
och 27 män) har arbetat under 2019. 
Totalt har de arbetat 34 336 timmar, 
vilket motsvarar 17 årsarbetare.

Sjukfrånvaro - % av 
arbetad tid          

2019 2018

Åldersgrupp 29 år och yngre 5,0 2,6

Åldersgrupp 3049 år 4,5 6,3

Åldersgrupp 50 år och äldre 6,8 5,7

Kvinnor 8,0 8,6

Män 2,7 2,0

Totalt 5,6 5,5

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

36,3 37,6

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

2019 2018

K M K M

Åldersgrupp 29 år och yngre 2,9 3,8 3,6 1,6

Åldersgrupp 3049 år 6,4 0,0 10,2 1,8

Åldersgrupp 50 år och äldre 6,5 4,4 8,3 2,3

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron i procent av arbetad 
tid för 2019 är 5,6%. Kvinnor har en 
betydligt högre sjukfrånvaro (8,0%) 
än männen (2,7%). Sjukfrånvaron för 
åldersgrupperna 29 år och yngre samt 
50 år eller äldre har ökat mot föregå-
ende år, medan den har minskat för 
åldersgruppen 30-49 år.

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

I genomsnitt har en anställd 1,74 sjuk-
tillfälle under 2019 och har varit sjuk 
20,4 kalenderdagar.





Resultaträkningen 
Resultaträkningen visar Räddnings-
tjänsten Västs intäkter och kostna-
der under året. Bokslutet visar att 
Räddningstjänsten Väst redovisar ett 
resultat på 6,1 miljoner kronor för år 
2019. Resultatet motsvarar en posi-
tiv budgetavvikelse på 4,6 miljoner 
kronor.

Förbundets medlemsbidragsfinans-
ierade verksamhet redovisar ett po-
sitivt resultat på 5,8 miljoner kronor 
(3,2 miljoner kronor). Resultatet är 
4,3 miljoner kronor bättre än budget 
och beror främst på högre intäkter 
än budgeterat men även på tillfälliga 
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vakanser under stor del av året. Den 
högre intäktsnivån beror bland annat 
på högre årsavgifter, intäkter för onö-
diga automatlarm samt intäkter för 
externutbildning.

Den externfinansierade verksam-
heten, Trygghetsteamen, redovisar ett 
resultat på 0,3 miljoner kronor (-3,2 
miljoner kronor) vilket är något bättre 
än vad vi tidigare prognosticerat 
under året. Trygghetsteam norr visar 
överskott medan Trygghetsteam söder 
visar ett mindre underskott.

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 
148,8 miljoner kronor (135,1 miljoner 
kronor). På tillgångssidan är det fram-
för allt omsättningstillgångarna som 
ökat på grund av ett positivt kassa-
flöde och på skuldsidan ligger ökning-
en på eget kapital, genom resultatet, 
och på kortfristiga skulder.

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 19,6 miljoner kronor 
(8,8 miljoner kronor). Det positiva 
kassaflödet har sin förklaring i förbun-
dets resultat, avskrivningar och ökade 
kortfristiga skulder.

Kassaflödet från investeringsverksam-
heten redovisar ett negativt kassaflöde 
på -7,3 miljoner kronor (-4,8 miljoner 
kronor) vilket beror på årets investe-
ringar.

Kassaflödet från finansieringsverksam-
heten påverkar, i likhet med föregåen-
de år, inte flödet under 2019. 

Sammantaget resulterar kassaflöde-
sanalysen i ett positivt kassaflöde på 
totalt 12,3 miljoner kronor (4 miljoner 
kronor).

Översikt över verksamhetens utveckling 2019 2018 2017 2016 2015

Mått från resultaträkningen

Verksamhetens intäkter 76,9 71,5 70,0 58,7 52,4

Verksamhetens kostnader 173,7 171,8 162,7 155,9 142,7

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

Nettokostnadsandel 94% 99% 93% 99% 95%

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

Förändring medlemsbidrag (%) 1,8% 0,7% 2,0% 2,7% 3,2%

Mått från balansräkningen

Investeringsvolym (miljoner kronor) 7,4 5,0 10,1 0,6 3,1

Balansomslutning (miljoner kronor) 149 135 132 139 130

Soliditet1 29% 28% 28% 21% 22%

Soliditet (inklusive pensionsförpliktelser) 26% 23% 23% 15% 15%

Kassalikviditet2 181% 182% 183% 180% 175%

Mått från kassaflödesanalysen 

Självfinansieringsgrad3 270% 183% 67% * 483%

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

Antal anställda 366 366 369 353 326

1 Soliditet definieras som eget kapital dividerat med totalt kapital.   
2 Kassalikviditet definieras som kassa/bank och kortfristiga fordringar dividerat 
med kortfristiga skulder.  
3 Självfinansieringsgrad definieras som kassaflöde från den löpande verksam-
heten dividerat med nettoinvesteringar. 

Översikt över verksamhetens utveckling

Förvaltningsberättelse
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Finansiella mål
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 utom prognos-
avvikelsen, är uppfyllda under året. 
Det ekonomiska resultatet är positivt 
och tillräckligt stort för att egen-
finansiera årets investeringar och eget 
kapitalet uppgår till drygt 43 miljoner 
kronor. Årets resultat slutade på
6,1 miljoner kronor vilket är bättre än 
de 4,3 miljoner kronor som prognostic-
erades efter augusti månad. 

Utvärdering av den ekonomiska 
ställningen
Årets intäktsökning medför att net-
tokostnaderna minskar jämfört med 
2018. Den långsiktiga betalningsför-
mågan (soliditeten) ökar något sam-
tidigt som den kortsiktiga betalnings-
förmågan (kassalikviditeten) minskar 
marginellt. Långa leveranstider har 
medfört tidsförskjutningar för plane-
rade investeringar. Av budgeterade 
investeringar på 12,5 miljoner kronor 
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har endast 7,4 miljoner kronor kunnat 
genomföras vilket resulterat i en rela-
tivt hög självfinansieringsgrad.

Balanskravsresultat
Av kommunallagen framgår att vi mås-
te ha ekonomin i balans och varje 
räkenskapsår redovisa högre intäkter 
än kostnader efter att realisations-
vinster har räknats bort. Detta ska 
redovisas i en så kallad balanskravs-
utredning. Ett positivt resultat krävs 
för att säkra det egna kapitalet och 
bygga upp medel för reinvesteringar. 
Räddningstjänsten Väst har alltid 
uppfyllt balanskravet sedan förbundet 
bildades. Årets balanskravsresultat är 
2,2 miljoner kronor lägre än redovisat 
resultat vilket till största del beror 
på avsättning till resultatutjämnings-
reserv men även på realisationsvinst 
vid försäljning av fordon. Med ett re-
sultat efter balanskravsjusteringar på 
5,9 miljoner kronor uppfyller vi lagens 
krav på en ekonomi i balans.

Balanskravsutredning 2019
(miljoner kronor)

Årets resultat 6,1

Realisationsvinster  0,2

Realisationsförluster 0,0

Resultat efter balanskravs-
justeringar

5,9

Medel till resultatutjämningsreserv 2,0 

Balanskravsresultat 3,9

Förväntad utveckling
Det budgeterade resultatet har sedan 
förbundsbildningen försökt att hållas 
på en nivå om 1,5 miljoner kronor, 
cirka 1,5% av erhållet medlemsbidrag. 
Investeringar har tidigare budgeterats 
med 7 miljoner kronor per år men 
en åldrande vagnpark kräver nu att 
investeringsnivån ökar. De närmaste 
årens effektiviseringskrav och, nära 
på, dubblerade investeringsnivå pres-
sar ned resultatnivån kommande år 
samtidigt som kombinationen kommer 
att resultera i negativa kassaflöden. 
Eftersom den planerade höga inves-
teringstakten påverkar resurserna till 
löpande drift är det viktigt att verk-
samheterna håller en strikt budget-
disciplin. Den organisationsjustering 
som genomförts inför 2020 ska ge oss 
bättre förutsättningar att möta fram-
tida utmaningar men det kommer att 
krävas nytänk och nya arbetssätt för 
att hålla ekonomin i balans.

Förvaltningsberättelse



Resultaträkning 

Miljoner kronor Bokslut 2019 Bokslut 2018 Budget 2019

Intäkter Not 1 76,9 71,5 71,8

Kostnader Not 2  173,7  171,8  172,8

Avskrivningar Not 3  5,2  5,2  5,5

Verksamhetens nettokostnader - 102,0 - 105,5 - 106,5

Medlemsbidrag Not 4 108,0 106,1 108

Verksamhetens resultat 6,0 0,6 1,5

Finansiella intäkter 0,1 0,0 

Finansiella kostnader  0,0 

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

Extraordinära poster (netto)   

Årets resultat 6,1 0,6 1,5
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Redovisningsprinciper
Räddningstjänstförbundet följer 
lag om kommunal bokföring och 
redovisning och Rådet för kommu-
nal redovisnings utgivna rekom-
mendationer.

Periodisering 
Principen om periodisering har 
tillämpats i möjligaste mån och för 
poster av väsentliga belopp.

Anläggningstillgångar 
För att räknas som investering ska 
utgifterna för en anläggningstill-
gång uppgå till minst 0,1 miljoner 
kronor. Tillgången ska dessutom 
ha en beräknad nyttjandetid som 
uppgår till minst tre år. Anlägg-
ningstillgångarna har i balansräk-
ningen upptagits till anskaffnings-

värdet 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. 

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

Ekonomisk redovisning

Ekonomi



Miljoner kronor Bokslut 2019 Bokslut 2018 Budget 2019

Tillgångar  

Anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 5 1,7 1,9 1,8

Maskiner och inventarier Not 6 4,1 3,6 4,6

Övriga materiella anläggningstillgångar Not 7 24,4 22,5 23,3

Långfristiga fordringar   

Summa anläggningstillgångar 30,2 28,0 29,7

Omsättningstillgångar                     

Fordringar Not 8 12,2 13,0 13,3

Kassa och bank 106,4 94,1 94,6

Summa omsättningstillgångar 118,6 107,1 107,9

Summa tillgångar 148,8 135,1 137,6

Eget kapital, avsättningar och skulder 

Eget kapital

Årets resultat 4,1 0,6 1,5

Resultatutjämningsreserv 8,1 6,1 5,0

Övrigt eget kapital 31,4 30,8 31,9

Summa eget kapital 43,6 37,5 38,4

Avsättningar 

Avsättningar för pensioner Not 9 39,9 38,8 42,6

Summa avsättningar 39,9 38,8 42,6

Skulder 

Långfristiga skulder   

Kortfristiga skulder Not 10 65,3 58,8 56,6

Summa skulder 65,3 58,8 56,6

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 148,8 135,1 137,6

Balansräkning 

Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser         4,9  6,1 
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Miljoner kronor Bokslut 2019 Bokslut 2018

Den löpande verksamheten 

Årets resultat 6,1 0,6

Justering för av och nedskrivningar Not 3 5,2 5,2

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

Justering för övriga ej likvidpåverkade poster  0,1 0,0

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 12,3 6,5

 

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

Ökning/minskning förråd och varulager                      

Ökning/minskning kortfristiga skulder Not 10 6,5 2,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten 19,6 8,8

Investeringsverksamheten

Investering i anläggningstillgångar  7,4  5,0

Försäljning av anläggningstillgångar 0,1 0,2

Kassaflöde från investeringsverksamheten - 7,3 - 4,8

Finansieringsverksamheten 

Nyupptagna lån  

Amortering av skuld  

Minskning av långfristiga fordringar  

Ökning av långfristiga fordringar  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 0,0

Årets kassaflöde 12,3 4,0

Likvida medel vid årets början 94,1 90,1

Likvida medel vid årets slut 106,4 94,1

Kassaflödesanalys 

Ekonomisk redovisning
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Noter

Not 1 - Intäkter Bokslut 2019 Bokslut 2018

Försäljningsintäkter 0,8 0,7

Taxor och avgifter 7,5 6,6

Bidrag från staten 2,9 4,2

Övriga bidrag 1,7 0,4

Försäljning av verksamhet 2,2 1,1

Trygghetsteamen 57,2 54,3

Övrigt * 4,6 4,2

Summa 76,9 71,5

Not 2 - Kostnader Bokslut 2019 Bokslut 2018

Personal 97,3 96,3

Sociala avgifter 38,1 37,6

Pensionskostnader 4,8 4,2

Lokal 9,7 9,5

Förbrukningsinventarier/material 3,8 5,1

Transportkostnader 3,0 2,8

Övrigt* 17,0 16,3

Summa 173,7 171,8

Not 3 - Avskrivningar Bokslut 2019 Bokslut 2018

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

Avskrivning på maskiner och inventarier 5,0 5,0

Summa 5,2 5,2

Avskrivningar beräknas på anskaffningsvärdet. Bestämmande av den ekonomiska livslängden görs utifrån 
beräknad ekonomisk nyttjandeperiod, viss vägledning finns i RKR:s idéskrift om avskrivningar publicerad 
2009. Nominell metod används för 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 3,1 miljoner kronor. Intäkterna till Trygghetsteamen faktureras månads-
vis och är prestationsbaserade. Ökningen av taxor och avgifter beror till stor del på ökade intäkter för årsavgif-
ter samt för så kallad onödiga automatlarm. Att bidrag från staten var högre 2018 beror på att vi då fick ersätt-
ning från MSB för den sommarens bränder i Dalarna. Ökningen av övriga bidrag består till stor del av bidrag för 
utbyte av trygghetslarm samt bidrag för projekt Jobbspår. Att försäljning av verksamhet ökat beror på att vi nu 
kommit i fas med våra externutbildningar.

* Interna kostnader har eliminerats med 3,1 miljoner kronor.
Övrigt inkluderar kostnad för räkenskapsrevision med 125 tusen kronor (78 tusen kronor).
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Not 4 - Medlemsbidrag Bokslut 2019 Bokslut 2018

Från Varbergs kommun 61,7 60,4

Från Falkenbergs kommun 46,3 45,7

Summa 108,0 106,1

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

Ekonomisk redovisning
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Not 5 - Mark, byggnader och tekniska
anläggningar

Bokslut 2019 Bokslut 2018

Ingående anskaffningsvärde 2,3 2,2

Inköp 0,0 0,1

Försäljningar  

Utgående anskaffningsvärde 2,3 2,3

Ingående ack. avskrivningar  0,4  0,2

Försäljningar  

Årets avskrivningar  0,2  0,2

Utgående ack. avskrivningar - 0,6 - 0,4

Utgående redovisat värde 1,7 1,9

Not 6 - Maskiner och inventarier Bokslut 2019 Bokslut 2018

Ingående anskaffningsvärde 10,7 7,9

Inköp 1,7 2,8

Försäljningar  0,1 0,0

Utgående anskaffningsvärde 12,3 10,7

Ingående ack. avskrivningar  7,0  5,7

Försäljningar 0,1 0,0

Årets avskrivningar  1,3  1,4

Utgående ack. avskrivningar - 8,2 - 7,1

Utgående redovisat värde 4,1 3,6

Not 7 - Övriga materiella anläggnings-
tillgångar

Bokslut 2019 Bokslut 2018

Ingående anskaffningsvärde 42,5 40,4

Inköp 5,7 2,3

Försäljningar 0,0  0,2

Utgående anskaffningsvärde 48,2 42,5

Ingående ack. avskrivningar  20,0 16,3

Försäljningar 0,0 0,0

Årets avskrivningar  3,8 3,7

Utgående ack. avskrivningar - 23,8 -20,0

Utgående redovisat värde 24,4 22,5

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod   10,5              10,8

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod   5,9              9,0

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod   13,5               9,1

Ekonomisk redovisning
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Not 9 - Avsättningar för pensioner Bokslut 2019 Bokslut 2018

Ingående avsättning 31,2 30,6

Beräknad nyintjänad pension 3,4 3,3

Pensionsutbetalning  2,5  2,7

Ingående avsättning, särskild löneskatt 7,6 7,4

Årets förändring 0,2 0,2

Summa 39,9 38,8

Noter

Not 10 - Kortfristiga skulder Bokslut 2019 Bokslut 2018

Leverantörsskulder  7,3 3,5

Upplupna semesterlöner 4,2 4,4

Upplupna sociala avgifter 1,6 1,7

Förutbetalda intäkter och interimsskulder 48,3 46,8

Övrigt 3,9 2,4

Summa 65,3 58,8

I posten Förutbetalda intäkter och interimsskulder inkluderas medlemsbidraget för första tertialet 2020, 
med 37,2 miljoner kronor. Posten innehåller också bidragsöverskott för arbetet med att stärka civilt försvar, 
2,0 miljoner kronor, som omförs till 2020.

Not 8 - Fordringar Bokslut 2019 Bokslut 2018

Kundfordringar 8,9 10,1

Skattekonto 0,6 0,6

Interimsfordringar 1,6 1,8

Momsfordringar 1,1 0,5

Summa 12,2 13,0

Ekonomisk redovisning
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Driftredovisning

Miljoner kronor Medlems-
bidrag

Utfall intäkter* Utfall kostnader* Utfall netto Budget 2019 Avvikelse från 
årsbudget

Utfall 2018

Verksamhet

Direktion, förbundsdirektör
och stab

35,6 6,7  38,0 4,3 1,5 2,8 5,1

Trygghet och hälsa 8,0 68,4  75,6 0,8  0,8  1,5

Skydd mot olyckor 64,4 4,9  68,3 1,0  1,0  3,0

Summa 108,0 80,0 - 181,9 6,1 1,5 4,6 0,6

*Inklusive interna intäkter och kostnader.

Investeringsredovisning
Förbundets investeringsbudget 
uppgick till 12,5 miljoner kronor 
inklusive ombudgetering från 
2018. Under året har förbundet
redovisat investeringar till ett
värde av 7,4 miljoner kronor
(5,0 miljoner kronor). Årets in-
vesteringar består framför allt av 
fordon.

Objekt (miljoner kronor) Anskaffat 
2019

Anskaffat  
2018

Räddningstjänst
anläggningar

 0,1

Inventarier 1,7 2,7

Bilar & andra 
transportmedel

5,7 2,2

Summa 7,4 5,0

Ekonomisk redovisning
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