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Årsredovisningen är Räddningstjänsten Västs rapport 
om förbudets verksamhet 2020.

Inledning
I årsredovisningens första del sammanfattar direk
tionens ordförande Rebecka Kristensson och förbunds
direktör Jan Sjöstedt Räddningstjänsten Västs år i 
korthet.

Förvaltningsberättelse
Denna del inleds med en presentation av bland annat 
verksamhetens logga, verksamhetsidé och förhåll
ningssätt. Därefter en redogörelse av bland annat av 
Händelser av väsentlig betydelse med underrubriken 
En räddningstjänst för alla.

Under rubriken Styrning och uppföljning av förbun
dets verksamhet presenteras våra utvecklingsmål och 
uppföljningen av dem. Du kan även ta del av väsent
liga personalförhållanden där dessa redovisas både i 
text och statistik.

Drift- och investeringsredovisning
Driftsredovisningen visar hur verksamheterna följt 
budget och investeringsredovisningen beskriver kort
fattat vilka investeringar som gjorts.

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

Inledning

Innehållsförteckning Om årsredovisningen
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Det blev ett mycket speciellt år, 2020 kommer vi att 
minnas under lång tid framöver. Även om vi som orga
nisation är van vid att hantera plötsliga oönskade hän
delser så var covid19 något helt nytt. Omfattningen, 
tidsutsträckningen och den stora påverkan på vår egen 
verksamhet var något som vi aldrig upplevt tidigare. 
Alla våra verksamheter har mer eller mindre påverkats 
och varit engagerade i pandemin. Belastningen har
varierat, inom omsorgen och Kommunsamordnings
centralen (KSC) har tidvis varit mycket hårt pressade, 
men de har hanterat situationen och levererat på ett 
mycket bra sätt. Genom vårt uppdrag att stödja och 
samordna medlemskommunerna i krishanterings
arbetet har vi bland annat bidragit med resurser för 
stabsarbete, rapportering och logistik.

Tack och lov har vi inte haft några omfattande och 
långvariga räddningsinsatser under året. Tidvis har 
personalresurserna varit begränsade och ytterligare 
påfrestningar på organisationen hade krävt tydliga och 
nödvändiga prioriteringar.

Riksdagen beslutade i oktober om justeringar i lagen 
om skydd mot olyckor. Svensk räddningstjänst behö
ver bli effektivare och mer likvärdig. Justeringar görs 
bland annat inom styrning, förebyggande brandskydd, 
hantering av omfattande och komplexa räddningsin
satser och olycksuppföljning. Lagen gäller från den
1 januari 2021 och ska implementeras under året.

Den 1 januari 2020 startade vi upp en delvis ny organi
sationsstruktur som under året har implementerats. 
Syftet med justeringen är att skapa ett RVäst, internt 
och externt. För att möta framtida utmaningar inom 
vårt breda uppdrag behöver samarbetet såväl internt 
som externt utvecklas. Tillsammans är nyckelordet för 
detta arbete. 

Under året har vår omsorgsverksamhet halverats 
genom att socialnämnden i Varberg beslutat att utföra 
natthemtjänst och trygghetslarminsatser i egen regi. 
Beslutet innebar stora förändringar för förbundet 
och vårt samhällsuppdrag. Vi arbetar nu för att den 
samhälls nytta som vi byggt upp under åren ska utveck
las vidare tillsammans med socialförvaltningen.
Ett stort tack till direktionen och alla medarbetare för 
ett mycket gott arbete under detta väldigt speciella år.

Jan Sjöstedt
Förbundsdirektör

Rebecka har ordet

Vi kommer alla att minnas 2020, året då covid19 slog 
till mot Sverige med full kraft. Räddningstjänsten 
Väst är en verksamhet som är förberedd på plötsliga 
oönskade händelser, men ändå har pandemin haft stor 
påverkan hos oss, precis som på resten av samhället. 
Delar av RVästs verksamheter har stundtals varit gan
ska hårt ansträngda men det hanterades på ett mycket 
bra sätt så att invånarna fi ck så liten påverkan av det 
som möjligt. 

Under året beslutade socialnämnden i Varbergs kom
mun att de själva skulle återta natthemtjänsten och 
trygghetslarmet i egen regi. Under tiden Trygghets
teamet distrikt norr har varit hos oss i Räddnings
tjänsten Västs regi har medarbetarna även utfört en 
stor samhällsnytta utifrån vårt samhällsuppdrag. I 
övergången till kommunen lyckades vi inte riktigt 
få med alla de olika delarna av samhällsnyttan som 
byggts upp under åren, men vi arbetar vidare på hur 
även det i framtiden ska kunna utföras.

För mig har det varit viktigt att under året arbeta 
vidare med En räddningstjänst för alla. Vi behöver 
spegla samhälles samansättning bättre då det bidrar 
till att höja den samlade kompetensen och kvalitén i 
stort inom räddningstjänsten. Det handlar också om att 
räddningstjänsten ska kunna förbättra det förebyggan
de och insatsinriktade arbetet för såväl kvinnor som 
mäns behov, men även bidra till att vi får en bredare 
rekryteringsbas. För mig är det en självklarhet att en 
arbetsplats ska spegla samhället.

Avslutningsvis vill jag rikta direktionens tack till för
bundsdirektören och alla medarbetare för deras arbete 
under det gångna året.

Rebecka Kristensson
Ordförande direktionen

Jan har ordet

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 
tillsammans med olika kommunala 
verksamheter och organisationer 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

Förvaltningsberättelse

Stjärnan  Den åttauddiga 
stjärnan symboliserar organisationens 
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.

Räddningstjänsten Väst



Båda våra medlemskommuner fortsät-
ter att växa och förbundet har tagit 
en strategisk inriktning för att möta 
utvecklingen mot år 2030. Fokus är 
det nya olyckslandskapet, med större 
och mer komplexa händelser, teknisk 
utveckling och demografiska föränd-
ringar.

Medlemskommunernas tre övergrip
ande mål leder förbundet mot vsionen 
Ett tryggt samhälle för alla. Direktio
nen har utifrån målen fastställt ut
vecklingsmål för perioden 20162021. 
Resultat och trender visas i årsredovis
ningen. De positiva trenderna fort
sätter i rätt riktning och under 2020 
har vi inte haft någon omkommen vid 
brand, trafikolycka eller drunkning.

Förvaltningsberättelse

Översikt över verksamhetens utveckling

Översikt över verksamhetens utveckling 2020 2019 2018 2017 2016

Mått från resultaträkningen

Verksamhetens intäkter 76,3 76,9 71,5 70,0 58,7

Verksamhetens kostnader - 177,9 -173,7 -171,8 -162,7 -155,9

Medlemsbidrag (miljoner kronor) 111,2 108,0 106,1 105,4 103,3

Årets resultat (miljoner kronor) 4,3 6,1 0,6 7,6 1,2

Nettokostnadsandel 96% 94% 99% 93% 99%

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

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

Mått från balansräkningen

Investeringsvolym (miljoner kronor) 14,6 7,4 5,0 10,1 0,6

Balansomslutning (miljoner kronor) 157 149 135 132 139

Soliditet1 31% 29% 28% 28% 21%

Soliditet (inklusive pensionsförpliktelser) 28% 26% 23% 23% 15%

Kassalikviditet2 170% 181% 182% 183% 180%

Mått från kassaflödesanalysen 

Självfinansieringsgrad3 110% 270% 183% 67% *

Årets kassaflöde (miljoner kronor) 1,5 12,3 4,0 - 12,3 9,3

Antal anställda 298 366 366 369 353

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. 

Investeringar
Verksamheten följer den långsiktiga 
investeringsplan som sträcker sig fram 
till 2030. Under året har investering
ar mestadels gjorts i fordon. De två 
största investeringsobjekten har varit 
basbilar i Varberg och Falkenberg. Un
der året har räddningstjänsten också 
köpt sina första hybrid och elbilar. 

Årets ekonomiska restultat
Det ekonomiska resultatet för 2020
redovisas till 4,3 miljoner kronor vil
ket motsvarar en positiv avvikelse från 
budget med 3,7 miljoner kronor.

Avstämning finansiella mål
Förbundets finansiella mål handlar 
om att Räddningstjänsten Väst ska 

ha en god ekonomisk hushållning på 
kort och på lång sikt med ett rimligt 
överskott i både budget och bokslut. 
Samtliga finansiella mål har uppnåtts 
under 2020 förutom målet om att prog
nosavvikelsen ska vara mindre än 1%. 

Anställda
Antalet tillsvidareanställda medarbe
tare minskade under året med anled
ning av att Trygghetsteamet distrikt 
norr gått över till Socialförvaltningen 
i Varbergs kommun från den 1 novem
ber. Beredskapsbrandmän är fortsatt 
svårrekryterade och trots aktiva re
kryteringsåtgärder så är rekryterings
behovet fortsatt högt. Sjukfrånvaron 
har ökat något under året jämfört med 
föregående år vilket beror på att 2020 
präglats av coronapandemin. 
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Här ges en samlad bild av hur Rädd-
ningtjäsntens Västs organisation är  
uppbyggd.

Räddningstjänsten Väst är ett kommu
nalförbund som driftsattes 1 januari 
2013. Vårt verksamhetsområde är 
Varbergs och Falkenbergs kommuner. 
Förbundet har det övergripande an
svaret för att förebygga och avhjälpa 
oönskade händelser. 

Direktionen, som består av ledamöter 
från de båda medlemskommunerna, 
utgör den politiska styrningen för 
förbundet.

Förbundet ansvarar för de båda kom
munernas skyldigheter enligt lagen 
om skydd mot olyckor och stödjer dem 
i andra, däribland kommunernas skyl
digheter enligt lag om extraordinära 
händelser, det brottsförebyggande ar
betet, folkhälsoarbetet och i plan och 
byggprocessen.

Vi arbetar för och strävar efter att 
vara en räddningstjänst för alla, en 
arbetsplats som respekterar och
accepterar allas lika värde och olik
heter. Vi bejakar olikheter och ser 
dem som en tillgång i vår verksamhet. 
Hos oss råder aktiv nolltolerans mot 
kränkningar och trakasserier

Stab och analys
Staben fungerar som en stödfunktion 
för Räddningstjänsten Västs ledning 
och fyra enheter; Samhällsskydd, 
Omsorg, Räddning samt Samordning 
och stöd.

6

Förvaltningsberättelse

Förbundets organisation

Samhällsskydd
Enheten Samhällsskydd har i uppdrag 
att öka säkerheten och tryggheten i 
Varbergs och Falkenbergs kommuner. 
Detta genom brandförebyggande arbe
te och genom att stödja och samordna 
kommunernas arbete inom områdena 
krisberedskap och internt skydd.

I Varbergs kommun har vi även ett 
folkhälsouppdrag. I arbetet ingår 
bland annat att stödja kommunen och 
samordna det brotts och drogförebyg
gande arbetet.

Omsorg
Trygghetsteamet arbetar med natt
hemtjänst och larmhanteringen för 
trygghetslarm i Falkenbergs kommun 
och fram till 31 oktober i Varbergs 
kommun. Uppdraget är att arbeta 
främjande, förebyggande och stöd
jande för att skapa förutsättningar 
för att så långt som möjligt undvika 
allvarliga händelser och kriser samt 
att uppnå ökad trygghet.

Räddning
Räddningstjänsten Väst har tio verk
samhetsorter, två jour och bered
skapsstationer och åtta beredskaps
avdelningar med brandmän i 
beredskap.

Vi är ständigt beredda att agera i olika 
räddningssituationer för att rädda liv, 
egendom och miljö.

Brandmän i beredskap är en stor del 
av räddningstjänsten. De ska kunna 

ta sig från hemmet eller sitt ordinarie 
arbete till räddningsstationen, klä sig 
i skyddskläderna och vara på väg inom 
58 minuter – dygnet runt.

Samordning och stöd
Inom denna enhet samordnas verk
samhetsstödet i syfte att mer effektivt 
och med hög kvalité stödja, samordna 
och skapa förutsättningar för verksam
hetsområdenas arbete. 

Organisation vid olyckor och sär-
skilda händelser
Denna del av organisationen aktiveras 
när det sker en oönskad händelse, till 
exempel vid en utryckning eller som 
under coronapandemin.

Under ett år genomför vi drygt 1 300 
olika räddningsuppdrag. De viktigaste 
uppdragen vi rycker ut på är trafiko
lyckor, bränder, drunkningstillbud och 
sjukvårdslarm.



Riksdagen beslutade i oktober om jus
teringar i lagen om skydd mot olyckor. 
Svensk räddningstjänst behöver bli 
effektivare och mer likvärdig. Juste
ringar görs bland annat inom styrning, 
förebyggande brandskydd, hantering 
av omfattande och komplexa rädd
ningsinsatser samt olycksuppföljning. 
Lagen gäller från 1 januari 2021 och 
ska implementeras under året. För
bundet har goda förutsättningar att 
leverera de förbättringar som krävs.

Riksdagen fattade i december 2020 
beslut om totalförsvaret 20212025. 
Under perioden finns inte några 
ekonomiska medel för arbetet med 
räddningstjänst under höjd bered
skap. Därmed finns det inte några 
förutsättningar för svensk räddnings
tjänst att starta upp arbetet med civilt 

Räddningsstationen i Tvååker

Förvaltningsberättelse

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

försvar, än mindre att utveckla och 
förvalta det.

En återhållsam investeringstakt och 
en föråldrad vagnpark kräver en jäm
förelsevis hög investeringsnivå kom
mande tioårsperiod. Förbundet har en 
investeringsbudget på 13 miljoner per 
år fram till 2030. Detta gör att nödvän
diga reinvesteringar inom framförallt 
fordonsparken går att genomföra.

De demografiska utmaningar som våra 
medlemskommuner står inför ställer 
krav på anpassningsåtgärder. Medlem
skommunerna har givit Räddnings
tjänsten Väst ett effektiviseringskrav 
på 1% per år fram till 2025. För 2020 
har löpande intäkter och kostnader 
anpassats efter nivån. Långsiktigt 
kommer servicenivån att behöva 
anpassas.

Förväntad utveckling
De närmaste årens effektiviserings
krav och höga investeringsnivå pressar 
ned resultatnivån kommande år 
samtidigt som kombinationen kommer 
att resultera i negativa kassaflöden. 
Förbundet har en god kassa varför ett 
negativt kassaflöde under en period 
inte kommer att äventyra framtida 
utbetalningar. Eftersom den höga 
investeringstakten påverkar resur
serna till löpande drift är det viktigt 
att verksamheterna håller en strikt 
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budgetdisciplin. Den organisations
justering som genomförts inför 2020 
ger oss bättre förutsättningar att möta 
framtida utmaningar men det kommer 
att krävas nytänk och nya arbetssätt 
för att hålla ekonomin i balans.



Ingen kunde väl ana att 2020 skulle 
bli ett år som skulle präglas av att 
hålla avstånd till varandra. Inte heller 
trodde vi att de fl esta aktiviteter och 
utbildningar skulle komma att ställas 
in. 

I mars fi ck Varbergs och Falkenbergs 
kommuner de första konstaterade 
fallen av covid19. På RVäst tillsat
tes då en intern arbetsgrupp för att 
omvärldsbevaka och samverka med 
andra organisationer, svara för intern 
och extern kommunikation samt att 
tillse att vi har en bra och uppdaterad 
planering. Som en del i det uppdrag 
Räddningstjänsten Väst har i att 
stödja och samordna kommunernas 
arbete i krisberedskap och civilt för
svar anordnades extrainsatta intensiv
utbildningar i stabsmetodik. Vi har 
även stöttat kommunerna i hantering
en av coronaviruset genom att bland 
annat uppdatera pandemiplan och ge 
löpnade lägesbildsrapportering till 
Länsstyrelsen i Hallands län.

I mitten av februari började det stor
ma ordentligt vilket ledde till mycket 
höga vattennivåer i Viskan och Ätran. 
I centrala Falkenberg var vattennivån 
så pass hög att vi byggde upp över
svämningsbarriärer för att skydda 
samhällsviktig verksamhet och intillig
gande fastigheter från vatten. Dessa 
översvämningsbarriärer beställdes 
från MSB (Myndigheten för samhälls
skydd och beredskap).

Prisutdelning  Årets hjärtlungräddare 2020. Foto: Karin Linde

Förvaltningsberättelse

Under 2020 har det varit fl era an
lagda bränder i Falkenberg. Från 
Falkenbergs kommun har RVäst fått i 
uppdrag att samordna en samverkans
grupp. Syftet är att skapa ett samman
hållet operativt aktionsinriktat arbete 
som fungerar trygghetsskapande och 
brottsförebyggande. 

I slutet av mars undertecknade Röda 
Korset och Räddningstjänsten Väst 
en överenskommelse om samverkan 
gällande stöd till räddningstjänsten 
vid en omfattande och långvarig 
oönskad händelse. Syftet med överens
kommelsen är att genom samverkan 
organisera frivilligas engagemang och 
vilja att hjälpa till vid en omfattande 
och långvarig räddningsinsats. Över
enskommelsen är också tillämpbar vid 
en samhällsstörning eller extraordi
när händelse i Varbergs kommun. Vi 
står bakom och förespråkar att vi alla 
tillsammans tar krafttag för att främja 
tryggheten i samhället. Människor som 
vill engagera sig är en tillgång och en 
kraft.

I mitten på maj startade ombyggnatio
nen av räddningsstationen i Varberg,
ett projekt som kommer pågå till
slutet av 2021. Mycket har hänt sedan 
byggstarten bland annat är den nya 
tvätthallen, andningsskyddet och verk
staden klar. Även en ny parkerings
plats är anlagd. Den gamla verkstaden 
och tvätthallen har nu rivits för att 
göra plats för nya kontor, sammanträ

desrum och lektionssal. Byggnationen 
har hittills gått enligt plan.

I början av sommaren beslutade So
cialnämnden i Varbergs kommun att 
Trygghetsteamet distrikt norr den
1 november skulle övergå till Soci
alförvaltningen. Anledningen till 
övergången är att RVästs direktion i 
februari beslutade att avstå från att 
teckna det tvååriga avtal som Social
nämnden föreslagit. Det föreslagna 
avtalet skulle innebära ytterligare ef
fektiviseringar på tre miljoner kronor. 
Inför övergången blev alla tillsvidare
anställda i Trygghetsteamet erbjudna 
anställning hos Varbergs kommun.

I början av augusti 2019 fi ck en 
man hjärtstopp när han befann sig i 
Tvååker. En privatperson tillsammans 
med styrkan från Tvååker lyckades få 
igång mannens hjärta och rädda hans 
liv. Första insatsperson (Fip) i Tvååker 
var på plats efter bara några minuter 
och kopplar upp hjärtstartare. Privat
personen och beredskapsbrandmän
nen blev senare av mannen nominera
de till priset Årets hjärtlungräddare 
2020. I november mottogs priset på 
stationen i Tvååker. 

Prisutdelning  Årets hjärtlungräddare 2020Ombyggnation av stationen i Varberg. Här rivs gamla verksta
den för att ge plats åt utbildningslokaler och kontor.

Händelser av väsentlig betydelse
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Att vara en räddningstjänst för alla 
innebär att vi bland annat arbetar 
förebyggande med samhällsplanering 
och med hållbar utveckling, ett arbete 
som blir allt mer betydelsefullt.

Räddningstjänsten Väst vill vara en 
aktiv aktör som vågar förändra och 
tar till sig ny kunskap. Det är viktigt 
att vi speglar den ökade mångfalden 
i samhället och att alla känner sig 
inkluderade i vår verksamhet.

Samverkan
Som en del i vårt förebyggande arbete 
startade vi tillsammans med Falken
bergs gymnasieskola ett projekt vars 
syfte var att väcka ett intresse och 
förståelse för räddningspersonalens 
arbete. Tio elever från det individuella 
programmet praktiserade under hös
ten en dag i veckan hos oss. Ungdo
marna fi ck lära känna vår verksamhet 
och de fi ck kunskap i HRL, brand
kunskap, brandskydd etcetera. Tyvärr 
fi ck vi avbryta projektet på grund av 
pandemin och den ökade smittsprid
ningen. 
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Under 2020 har Gender coach utbild
ning pågått och det är ett samarbets
projekt tillsammans med Länssty
relsen, Militärhögskolan Halmstad 
(MHSH) och Försvarsmaktens Teknis
ka Skola (FMTS). Målet med program
met har varit att ge chefer kunskap 
och motivation att öka jämställdheten 
inom den egna verksamheten som på 
sikt kan bidra till god samverkan ur 
ett totalförsvarsperspektiv.

Ett samhällsansvar
Räddningstjänsten Väst har under året 
haft två extratjänster vars syftet är 
att nyanlända ska komma ut i arbets
livet och integreras i samhället. Dessa 
arbetslivserfarenheter kan underlätta 
för medarbetarna om de senare söker 
utbildningar eller andra tjänster. Att 
ta emot extratjänster är ett sätt för att 
oss att vara med och bidra i integra
tionsarbetet i samhället, en viktig frå
ga för oss som samhällsaktör samtidigt 
som det berikar vår verksamhet med 
ny kunskap.

Vi har under många år medverkat på 
Pride både lokalt och i Stockholm. 
Under 2020 blev det annorlunda på 
grund av de rådande omständighet
erna. För oss var det självklart att 
ändå hålla fanan högt i kampen för 
mänskliga rättigheter. Vi hissade 
därför fl aggan, tillsammans med MSB 
(Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap) och andra räddnings
tjänster runt om i Sverige, under de 
dagarna när Stockholm Pride skulle 
ägt rum.

Värdskap för NJR
Vi har under 2020 arbetat med förbe
redelserna inför att vi 2021 kommer 
vara värdorganisation för Nätverket 
jämställd räddningstjänst (NJR), en 
förening som verkar för en jämställd 
räddningstjänst. Förberedelserna har 
bland annat inneburit dialogmöten 
med MSB och intern planering.

Vi har också deltagit i MSB:s utbild
ning om jämställhet och mångfald 
vilket var mycket inspirerande.

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 be
redskap ska vara minst 15% år 2025.

Förvaltningsberättelse

En räddningstjänst för alla



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 ett koncept med stöd och åtgärder i syfte att öka tryggheten i hemmet 
för nyanlända.

Ny strategi är framtagen och beslutad.

Åtgärd: Ta fram en sammanhållande strategi för hur RVäst arbeta med skydd i hemmet 
för det mest sårbara grupperna. 

Ny strategi är framtagen och beslutad.

Utvecklingsmål 2 - Få fler att agera vid en olycka.  

Åtgärd: Själva eller tillsammans med andra utveckla konceptet Frivillig insatsperson i 
syfte att skapa en effektivare hantering och utlarmning. Målsättningen är att genomföra 
ett pilotprojekt under 2020 och slutförande under 2021.

Projketet är påbörjat tillsammans med Räddningsstjänsten 
Storgöteborg. Arbetet är inriktat på att få med MSB som en 
viktig aktör i projektet.

Antalet oönskade händelser ska minska. 

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

Åtgärd: Löpande verksamhet. Ingen specifik åtgärd 2020.

Responstiderna ska minska. 

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

Åtgärd: Kvalitetssäkra inrapporteringen och uppföljningen av responstiden avseende 
både tider och antal händelser. Speciellt fokus ska vara på den ”kritiska responstiden” 
(tidiga responstiden).

Uppföljningsmallar samt rutin för uppföljning är framtagna 
gällande responstid, antal händelser samt för händelser 
där någon gjort något innan räddningstjänstens ankomst.
Utbildning för befäl för att kvalitetssäkra inrapporteringen 
genomförs 2021.

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 20162021.

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 2020 års 
åtgärder redovisas nedan, vilket visar en god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv. 

Förvaltningsberättelse

Styrning och uppföljning av förbundets verksamhet
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Utvecklingsmål/åtgärder Kommentar Status

Ständiga förbättringar 

Åtgärd: Anpassa verskamhetens arbetssätt och processer utifrån organisationsjuster-
ingen

Fortlöpande arbete med att anpassa verskamhetens arbets-
sätt och processer utifrån organisationsjusteringen.

Kommunikation

Kommunikationsplan för 2020 ska genomföras. Fokusområden: Rekrytering av bered-
skapsbrandmän, ANDT - Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak, Naturens påverkan.

Aktiviteter enligt plan genomförda.

En räddningstjänst för alla - mångfald- och jämställdhetsarbete 

Åtgärd: Rekrytering - Satsa på kommunala verksamheter för att inspirera fler att vilja bli 
beredskapsbrandmän. I samband med rekryteringen försöka öka mångfalden inom yrket. 
Även arbeta vidare med att utveckla jobbspår för nyanlända.

Tillsammans med Falkenbergs kommun arbetar vi med en 
kampanj för att lyfta arbetet med beredskapsbrandmän och 
möjligheten att rekrytera från den kommunal verksam-
heten.Vi kommer att arbeta med Varbergs kommun på 
samma sätt. 

Åtgärd: Kunskap och utbildning - Genomför kunskapshöjande åtgärder för medarbetar-
na, bland annat på medarbetardagen. Satsa p åatt integrera jämställdhetsfrågor i våra 
enheter och det dagliga arbetet.

På bland annat medarbetadagen och  enhetsmöterna arbe-
tar vi med kunskapshöjning inom inkludering, värdegrund 
etc.

Åtgärd: Normer och värderingar - Fortsätta mångfaldsarbetet internt med stöd av vår 
konsult och titta vidare på möjligheten att söka pengar på ESF (Europeiska socialfon-
den) rådet för att fortsätta utveckla arbete. Lyfta frågorna på medarbetardagen för all 
personal.

Vi har avslutat projektet med konsulten och jobbar vidare 
med möjligheter att söka pengar på ESF rådet.

Åtgärd: Kommunikation - Bilden av vem som kan vara brandman/ undersköterska ska 
tydliggöras i kommunikation med allmänheten.

Vi har reviderat en del i våra broshyrer och kommunikation 
för att visa en bild av vem kan bli brandman/undersköter-
ska. 

Åtgärd: Materiel och ergonomi -  Efterlevnaden utifrån genomförda ergonomiska 
skyddsronder och åtgärder ska följas upp. 

Ergonomin följs upp under skyddsronder och åtgärder 
följs upp vid behov. Ergonomi är en stående punkt under 
skyddsronder.

Tillsyner

Åtgärd: Tillsynsplan 2020 ska genomföras med 200 tillsyner inom lagen om skydd mot 
olyckor 2 kap 2§ samt i kap 4§ samt Lag om brandfarliga och explosiva varor.

72 tillsyner har genomförts. Anledningen till att färre 
tillsyner har genomförts beror framför allt på beslut om 
restiktioner på grund av covid-19. 

Klart Ej klartDelvis klart

Förvaltningsberättelse



Indikator 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Trend

Kund

Nöjd kund index - myndighet (NKI)- Varberg 67 70 73 74 **  - 49

Nöjd kund index - myndighet (NKI) - Falkenberg 91 81 77 76 **  26

Verksamhet 

Responstid räddningsinsats median - (minuter) 10,7 11,5 11,2 10,9 11,25 10,6

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

653 630 722 685 611 653

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

Antal utförda brandskyddskontroller 6734 6654 6 546 6 447 6 279 7 037

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

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

72 145 83 140 72 105

Antal tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor 34 62 47 57 56 81

Antal utbildade personer (externutbildning) 3568 5929 4 270 6 174 7 227 5 100

Svarstider för trygghetslarm (sekunder) 33 38 21 22 21 ** -

Antal inkomna trygghetslarm 146 927 139 019 155 000 144 960 122 739 ** -

Antal utförda trygghetslarmsinsatser 35 292 43 518 37 341 79 892 32 407 ** -

Utökad olycksundersökning 0 2 2 4 3 ** -

Medarbetare 

Sjukfrånvaro (%) 7,18 5,61 5,52 5, 87 5,38 5,12  
Personalomsättning (%) - tillsvidare 11,32 10,35 8,84 7, 95 3,97 12,24

Personalomsättning (%) - BmIB 6,08 4,07 9,94 10,59 8,82 10

Antal rapporterade tillbud 26 20 11 14 13 7

Antal rapporterade olycksfall 13 6 7 11 12 2

** - 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 2015. 

12

ä

ä
Förvaltningsberättelse

ä

ä

ä

ä

ä

ää
ä
ä

ä
ä

ä

ä
ä

ä
ä

ä



13

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 
2020 var 1476 stycken. Detta är en 
marginell ökning från 2019 då vi hade 
1438 stycken. Sedan 2016 är det näs
tan 200 färre oönskade händelser. Det 
är en positiv utveckling som vi hoppas 
håller i sig. 

Händelse 2020 2019

Trafikolyckor 216 237

Brand ej i byggnad 169 168

Brand i byggnad 132 114

Sjukdomsfall 118 99

Drunkningstillbud 18 12

Omkomna 2020 2019

Trafikolyckor 0 1

Brand 0 0

Drunkning 0 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.

Under 2020 responderade larmope
ratörerna i KSC på 146 927 inkomna 
samtal, i genomsnitt 401 samtal per 
dygn med svarstiden på 33 sekunder. 
Vi har under året sett över vårt ar
betssätt för att få ner svarstiden. Sista 
kvartalet 2020 var vår snittid
24 sekunder. 

Brandlarm kopplade till trygghetslar
men motsvarar ett knappt hundratal 
samtal i månaden. Alla renderar ej i 
utryckning.

Norr Söder

Trygghetslarmskunder 
(per helår)

1334 1308

Trygghetsinventeringar 360 340

Respons trygghetslarm 31 346 19 828

Antal hemtjänstbesök 75 728 62 868

Under 2020 har det varit en ökning 
av antalet brand i byggnad medan 
antalet trafikolyckor har minskat. 
Även antalet onödiga automatlarm har 
minskat (2020: 452 stycken och 2019: 
484 stycken).

Trygghetsteamet distrikt norr

Förvaltningsberättelse

Vi har i snitt haft 40 fjärrtillsynskame
ror i månaden med drygt 80 tillsyner 
per dygn.

Trygghetsteamen 
Våra Trygghetsteam distrikt Norr och 
Söder, utgörs av våra undersköterskor 
som främst arbetar med omvårdnads
arbete i hemmiljö hos våra kunder. 
Undersköterskorna åker även som För
sta insatsperson och detta har de gjort 
vid cirka 40 händelser/distrikt 2020.

Totalt är det 2 642 kunder som har 
trygghetslarm kopplat till oss.

Statistiken för distrikt norr gäller för 
fram till den 31 oktober 2020 då trygg
hetsteamet den 1 november övergick 
de till socialförvaltningen i Varbergs 
kommun.

Under 2020 omkom ingen i trafik, 
brand eller drunkningsolyckor. Detta 
är minskning sett till förra året.   
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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 fi
nansiella målen ska uppnås, men även 
att verksamheten ska följa beslutade 
övergripande mål. 

De finansiella målen uppnås i huvud
sak och redogörelsen för arbetet med 
de övergripande målen (sidorna 1519) 
ger en indikation om god måluppfyl
lelse 

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

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 kr. 

• Det egna kapitalet ska vara >0 kr.
• Prognosavvikelsen ska vara <1 %.
    

Antalet oönskade händelser ska minska. 

Den enskildes förmåga att förebygga och 

hantera oönskade händelser ska öka. 
Responstiderna ska minska. 

Förvaltningsberättelse

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Årets investeringar
Räddningstjänsten Väst får inte ta 
banklån vilket innebär att investering
ar måste självfinansieras. Förbundet 
har en god kassa och årets investering
ar täcks framför allt genom resultat 
och avskrivningar. Målet har uppnåtts.

Årets resultat
Resultatet är positivt. Målet har upp
nåtts.

Eget kaptial
Det egna kapitalet har varit positivt 
sedan förbundsbildandet och har 
sedan ökat genom förbundets årliga 
resultat. Målet har uppnåtts.

Prognosavvikelsen
I jämförelse med den prognos som 
presenterades i delårsbokslutet så kan 
konstateras att avvikelsen är större än 
en procent varför detta mål inte har 
uppnåtts. 

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. Målet bedöms uppfyllt.

2. Antalet oönskade händelser ska 
minska. Målet bedöms uppfyllt.

3. Responstiderna ska minska. 
Målet bedöms uppfyllt.

Utvecklingsmål
Utifrån dessa har sedan vår direktion 
tagit fram fram fyra utvecklingsmål 
inom området skydd mot olyckor. 
Utvecklingsmålen är för åren 
20162021.

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.



Räddningstjänsten Väst arbetar hårt 
med att främja och förebygga oönska-
de händelser. Precis som för många 
andra gjorde coronapandemin att 
vi fi ck ställa in och ställa om. Våra 
externutbildningar har ställt om och 
de allra fl esta har under 2020 varit 
digitala. 

Utbildningar
Under året har våra externa utbild
ningar anpassats till att hållas digi
talt. Vi har även, vid några tillfällen, 
stöttat andra räddningstjänster med 
att anordna och hålla deras digitala 
utbildningar. 

Externutbildning är den del i enhe
ten Samordning och stöd som påver
kats mest negativt utifrån Folkhäl
somyndighetens restriktioner, men 
nya idéer har fötts och den digitala 
anpassningen har öppnat upp för nya 
möjligheter att nå ut till kunderna.

Folkhälsouppdraget i Varberg 
I Varbergs kommun har vi ett uppdrag 
som består av att leda och samordna 
Folkhälso och trygghetsrådet samt 
Trygg i Varberg. I arbetet ingår även 
att stödja kommunen i trygghetsarbe
tet och i det brotts och drogförebyg
gande arbetet.
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Den enskildes förmåga att förebygga och hantera oönskade händelser ska öka

av de prioriterade insatserna har någon gjort 
en första insats innan räddningstjänsten 
kommer till platsen! 

19 %Vid

Förvaltningsberättelse

Under 2020 hade vi alkohol, narkoti
ka, dopning och tobak (ANDT) som ett 
av våra tre externa kommunikations
områden. Ämnet har prioriterats i de 
sociala medierna och på vår hemsida 
i förebyggande syfte. Vi uppmärk
sammade alkoholvanorna både inför 
valborgsmässoafton och med kampan
jen ”Spelar roll”. Kampanjens fokus 
var att alla barn har rätt till trygga 
och goda uppväxtvillkor i miljöer 
fria från negativa konsekvenser av 
alkoholkonsumtion. I förebyggande 
syfte uppmärksammade vi även den 
drogliberala 420dagen och som en del 
av 2020 års Medborgarlöfte var vi i 
början av året samordningsarrangörer 
för en narkotikaförebyggande föreläs
ning. På Seniormässan pratade vi om 
alkoholvanor med besökarna och lät 
dem testa sina alkoholvanor i System
bolagets test ”Alkoholprofi len”.

Kommunikationsinsatser
Vi har under året genomfört fl era 
externa kommunikationsinsatser med 
syfte att förebygga dödsbränder. Vi har 
till största delen använt oss av digita
la kommunikationskanaler, hemsida 
och sociala medier. Budskapet i vår 
kommunikation har varit anpassat 
efter årstiden, högtider, samhällsaktu
ella händelser etcetera. Under julen 

kommunicerade vi bland annat om 
brandsäkerhet gällande tända stea
rinljus, torr julgran och eldstäder. I 
Varbergs och Falkenbergs kommuner 
var det inga dödsbränder under 2020.

De allra fl esta externutbildningar har under 2020 varit digitala.



Ett av våra övergripande mål är att an-
talet oönskade händelser ska minska. 
För att nå detta mål har vi under 2020 
arbetat mycket med kommunikations-
insatser via våra digitala kanaler.

Tillsyner
Inom det brandförebyggande arbetet 
har vi under året genomfört tema
tillsyner, i den mån det gått med 
anledning av covid19, inom handel 
och restauranger samt försäljning av 
fyrverkerier. Totalt har 72 tillsyner 
genomförts enligt lagen om skydd mot 
olyckor och lagen om brandfarliga och 
explosiva varor. 34 tillstånd har bevil
jats enligt lagen om brandfarliga och 
explosiva varor. 

Varbergs kommuns stadsutvecklingsprojket
Rådgivning samt handlägga remisser 
i plan och byggprocesser är återkom
mande uppdrag för Räddningstjäns
ten Väst. Under året har vi haft stor 
delaktighet som sakkunniga i Varbergs 
kommuns stadsutvecklingsprojekt där 
Västkustbanan ska förläggas i tunnel 
under staden, en ny hamn ska anläg
gas och stadsdelen Västerport ska 
utvecklas.

Samordning
Under våren fick Räddningstjäns
ten Väst i uppdrag att samorda den 
operativa samordningsgruppen för 
trygghetsskapande åtgärder i Fal
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Antalet oönskade händelser ska minska 

Förvaltningsberättelse

kenbergs kommun. Bakgrunden var 
behovet av ett sammanhållet operativt 
aktionsinriktat arbete som fungerar 
trygghetsskapande och brottsförebyg
gande. Det fanns även ett behov av att 
agera gemensamt och sammanhållet 
beträffande kommunikationsinsatser 
till invånare och media. Den opera
tiva samordningsgruppen syftar till 
att snabbt kunna mobilisera lokala 
aktörer för att på ett samlat sätt kun
na vidta direkta åtgärder utifrån en 
specifik plats eller händelse.
 
Som del i de trygghetsskapande åt
gärderna har vi påbörjat ett arbete i 
Falkenberg med aktiv orientering som 
bygger på samverkan mellan FaBo och 
RVäst. Målet är att förebygga brän
der med fokus på utrymningsvägar, 
källare och liknande utrymmen samt 
förbereda och förbättra insatsförut
sättningarna i de aktuella områdena. 
Det innebär även ett trygghetsska
pande arbete i fokus med service och 
bemötande till de boende i dom olika 
bostadsområdena.

Förebyggande och förberedande arbete
Vi har deltagit i internationella forum 
där det blir tydligt att de europeiska 
banden knyts allt tätare och även 
band utanför för Europa stärks avse
ende skydd och säkerhet. Det finns 
ett antal internationella projekt kring 
att tidigt upptäcka händelsekedjor 

som kan leda till oönskade händelser i 
syfte att bryta förloppet tidigt. 

Kommunikationsinsatser
Mycket av vår externa kommunikation 
är i syfte att minska antalet oönskade 
händelser. Vi kommunicerar bland 
annat elda rätt och bada säkert, håll 
avstånd, sänk farten i trafiken och 
förbered dig för storm. Förebyggan
de är en röd tråd genom många av 
våra budskap. Vi vill dela med oss av 
kunskap, fakta och information för att 
kommuninvånarna ska kunna förebyg
ga mer på egen hand. 

Seniormässan
Innan pandemin tog fart i Sverige 
var RVäst med på Seniormässsan 
på Arena Varberg. Vi var där för att 
sprida information om verksamheten, 
specifikt om trygghet och säkerhet. 
Seniorerna är en viktig målgrupp att 
nå ut till eftersom de är överrepre
senterade i olycksstatistiken. Genom 
att möta dem på Seniormässan fick vi 
möjlighet att sprida information och 
kunskap om hur de själva kan öka sin 
förmåga att förbygga och hantera 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

Förvaltningsberättelse
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Median 11,8 (avser riket), Falkenberg 
10,9 och Varberg 10,5.

Responstiderna ska minska 

Förvaltningsberättelse

Ett av våra mål är att minska respons-
tiderna. För att nå detta mål har vi 
under året bland annat utvecklat 
arbetsättet med bemanningen av 
Fip-enheten i Falkenberg, något som 
har gett goda resultat.

Bemanning av Fip-enheten
Under 2020 ändrades strategin för be
manningen av Falkenbergs Fipenhet. 
Tidigare bemannade styrkeledaren för 
beredskapsstyrkan Fipenheten men 
numer är det istället en brandman 
i beredskapsstyrkan som gör detta. 
Ändringen genererade i fl era operati
va fördelar.

Kvalitetssäkring
Under året har vi arbetat med att 
kvalitetssäkra inrapporteringen och 
uppföljningen av responstiden avseen
de både tider och antal händelser. Spe
ciellt fokus har varit på den ”kritiska 
responstiden” (tidiga responstiden).

Kommunikationsinsats
Under sommarens varma dagar var 
det många som sökte sig till stränder
na i Varbergs och Falkenbergs kommu
ner. För att responstiden skulle bli så 

kort som möjligt kommunicerade vi på 
våra digitala kanaler. Budskapet var 
att vi snabbt behöver komma fram om 
olyckan är framme och att felparkera
de bilar kan resultera i fruktansvärda 
konsekvenser.

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.

Att snabbt komma fram när 
olyckan är framme kan vara 
livsavgörande.
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Balanskravsresultat

Balanskravsutredning 2020
(miljoner kronor)

2020 2019 2018

Årets resultat enligt resultaträkningen 4,3 6,1 0,6

- Samtliga realisationsvinster -0,2 -0,2 -0,3

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0,0 0,0 0,0

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0,0 0,0 0,0

-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0,0 0,0 0,0

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0,0 0,0 0,0

Resultat efter balanskravsjusteringar 4,1 5,9 0,3

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv -1,9 -2,0 0

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 0 0

Årets balanskravsresultat 2,2 3,9 0,3

Av kommunallagen framgår att vi mås
te ha ekonomin i balans och varje rä
kenskapsår redovisa högre intäkter än 
kostnader efter att realisationsvinster 
har räknats bort. Detta ska redovisas i 
en så kallad balanskravsutredning. 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 balan
skravsresultat är 2,1 miljoner kronor 
lägre än redovisat resultat vilket till 
största del beror på avsättning till 
resultatutjämningsreserv men även 
på realisationsvinst vid försäljning av 
fordon. Med ett balanskravsresultat på 
2,2 miljoner kronor uppfyller vi lagens 
krav på en ekonomi i balans.

Resultatutjämningsreserv 
Direktionen har antagit en policy för 
resultatutjämningsreserv (RUR). Den
na policy ger förbundet möjlighet att 
reservera delar av ett positivt resul
tat. RUR kan sedan användas för att 
utjämna intäkter över en konjunktur
cykel, under förutsättning att årets re
sultat efter balanskravsjusteringar är 
negativt. Förbundet ska alltså kunna 
bygga upp en reserv under goda tider 
för att senare, under vissa omständig
heter, kunna använda reserven för 
att täcka underskott som uppstått till 
följd av en lågkonjunktur. Ingående 
RUR uppgår till 8,1 miljoner kronor. 
För år 2020 avsätts 1,9 miljoner kronor 
av resultatet vilket ger en utgående 
RUR på 10 miljoner kronor. Den totala 
avsättningen får maximalt uppgå till 
10% av årets medlemsbidrag.

Förvaltningsberättelse



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 135 tillsvidareanställda medar
betare vilket är 48 personer färre än 
vid förra årsskiftet. En anledning till 
den stora skillnaden är att 53 medar
betare inom Trygghetsteamet distrikt 
norr gått över till Socialförvaltningen 
i Varbergs kommun i samband med 
verksamhetsövergången som skedde 
den 1 november. Utöver detta har 21 
personer slutat sin anställning under 
året, av dessa har tre gått i pension.  

Förbundet har nyanställt 24 personer 
på tillsvidareanställningar, tolv under
sköterskor, tre brandmän, fyra bran
dingenjörer, en brandinspektör, ett 
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Antal anställda 2020 2019

Totalt K M Totalt K M

Tillsvidare 135 61 74 183 105 78

Visstid, mer än tre månader 4 3 1 10 9 1

Brandman i beredskap 159 13 146 173 16 157

Totalt 298 77 221 366 130 236

Förvaltningsberättelse

vårdbiträde, en säkerhetsutvecklare, 
en larmoperatör och en verksamhets
utvecklare. 

Av de nyanställda är 13 kvinnor och 
elva män. Det ger en personalomsätt
ning på 11,3%  och en personalökning 
på 2,7%. Av de nyanställda underskö
terskorna är 25% män och av de nyan
ställda brandmännen är 33% kvinnor. 

Bland de tillsvidareanställda är köns
fördelningen 45% kvinnor och 55% 
män. 

Räddningstjänstens tillsvidareanställ
da medarbetare består av två stora 
yrkesgrupper, undersköterskor och 
brandmän. Undersköterskorna är 32 
till antalet och brandmännen 37. Den 
tredje största yrkesgruppen är arbets
ledare (tio stycken), därefter följer 
larmoperatörer (sju stycken), enhets
chefer (sex stycken) och brandingenjö
rer (sex stycken). 

159 personer är anställda som brand
man i beredskap, i denna grupp har
21 personer slutat och tio personer har 
nyanställts.  

Sjukfrånvaro - % av 
arbetad tid          

2020 2019

Åldersgrupp 29 år och yngre 7,1 5,0

Åldersgrupp 30-49 år 6,3 4,5

Åldersgrupp 50 år och äldre 8,1 6,8

Kvinnor 10,3 8,0

Män 3,5 2,7

Totalt 7,2 5,6

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

22,9 36,3

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

2020 2019

K M K M

Åldersgrupp 29 år och yngre 6,8 8,0 2,9 3,8

Åldersgrupp 30-49 år 10,5 2,7 6,4 0,0

Åldersgrupp 50 år och äldre 11,7 3,6 6,5 4,4

119 timavlönade personer (82 kvinnor 
och 37 män) har arbetat under 2020. 
Totalt har de arbetat 46 245 timmar, 
vilket motsvarar 21 årsarbetare.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron i procent av arbetad 
tid för 2020 är 7,2%. Kvinnor har en 
betydligt högre sjukfrånvaro (10,3%) 
än männen (3,5%). Sjukfrånvaron i 
alla åldersgrupper har ökat mot före
gående år, vilket inte är så konstigt 
med tanke på att 2020 präglades av 
coronapandemin.

I jämförelse har medarbetarna i Var
bergs kommun en sjukprocent på 8,1% 
och i Falkenbergs kommun 6,7%.  
I genomsnitt har en anställd 2,39 sjuk
tillfälle under 2020 och varit sjuk 24,4 
kalenderdagar (långtidssjukskrivning
ar är inkluderade).

Väsentliga personalförhållanden
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Driftredovisning*

Verksamhet
(miljoner kronor)

Utfall 
medlemsbidrag

Utfall intäkter Utfall kostnader Utfall netto Budget 2020 Avvikelse från 
årsbudget

Direktion, förbundsdirektör
och stab

37,7 6,2 - 40,1 3,8 0,6 3,2

Verksamhetschef 3,9 - - 3,9 - - -

Samhällsskydd 5,1 4,8 - 9,8 0,1 - 0,1

Omsorg - 57,3 - 58,4 - 1,1 - - 1,1

Räddning 54,6 1,0 - 53,9 1,7 - 1,7

Samordning och stöd 9,9 11,1 - 21,2 - 0,2 - - 0,2

Summa 111,2 80,4 - 187,3 4,3 0,6 3,7

*Inklusive interna intäkter och kostnader.
På grund av omorganisering 2020 kan ingen jämförelse göras med föregående år.

Förbundets investeringsbudget upp
gick till 19,1 miljoner kronor inklusive 
ombudgetering från 2019. Under året 
har förbundet redovisat investeringar 
till ett värde av 14,6 miljoner kronor 
(7,4 miljoner kronor). Årets investe
ringar består framför allt av fordon.

Objekt (miljoner kronor) Anskaffat 
2020

Anskaffat  
2019

Räddningstjänstanläggningar 0,0 0,0

Inventarier 2,3 1,7

Bilar & andra transportmedel 12,3 5,7

Summa 14,6 7,4

Drift- och investeringsredovisning

Årets uppföljningar
Under året har verksamheten följts 
upp efter utgången april, tertialrap
port, och efter augusti, delårsrapport. 
I tertialrapporten prognosticerades en 
positiv budgetavvikelse på 0,1 mil
joner kronor. I delårsrapporten hade 
den positiva budgetavvikelsen ökat 
till 4,3 miljoner kronor. Förbättringen 
berodde bland annat på att förbundet 
inte haft några långvariga och omfat
tande räddningsinsatser samt på lägre 
personalkostnader än tidigare beräk
nat. Omsorg som tidigare prognostice
rat underskott räknade med att kunna 
redovisa ett årsresultat på noll.

Investeringsredovisning





Resultaträkningen 
Resultaträkningen visar Räddnings
tjänsten Västs intäkter och kostnader 
under året. När år 2020 nu summeras 
redovisar Räddningstjänsten Väst ett 
resultat på 4,3 miljoner kroner (6,1 
miljoner kroner). Resultatet motsva
rar en positiv budgetavvikelse på 3,7 
miljoner kroner.

Förbundets medlemsbidragsfinansie
rade verksamhet redovisar ett positivt 
resultat på 5,4 miljoner kroner (5,8 
miljoner kroner). Resultatet är 4,8 
miljoner kroner bättre än budget och 
beror främst på lägre personalkostna
der än budgeterat men även på högre 
intäkter. De lägre personalkostna
derna beror bland annat på att året 
inte bjöd på några långvariga och 
omfattande räddningsinsatser, lägre 
pensionskostnader än budgeterat 
samt på tillfälliga vakanser. Den högre 
intäktsnivån beror till största del på 
utökade tjänster inom Kommunsam
ordningscentralen samt på obudgete
rade intäkter inom Räddning i form av 
försäkringsersättningar, bidrag samt 
ersättning för höga sjuklönekostnader.
Den externfinansierade verksamheten, 
Omsorg, redovisar ett resultat på
1,1 miljoner kroner (0,3 miljoner 
kroner). Underskottet går att finna 
i distrikt Norr medan distrikt Söder 
redovisar ett överskott.  Sedan novem
ber ingår inte Distrikt Norr längre i 
Räddningstjänsten Västs organisation. 
Omsorg har under året erhållit ersätt
ning för höga sjuklönekostnader på 
1,2 miljoner kroner.
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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 
156,7 miljoner kroner (148,8 miljo
ner kroner). På tillgångssidan är det 
anläggningstillgångarna som ökat som 
ett resultat av årets investeringar. På 
skuldsidan ligger ökningen på eget 
kapital, genom resultatet, och på kort
fristiga 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 verk
samheten uppgår till 16,1 miljoner 
kroner (19,6 miljoner kroner). Det 
positiva kassaflödet förklaras till störs
ta del genom förbundets resultat och 
avskrivningar.

Kassaflödet från investeringsverksam
heten redovisar ett negativt kassaflöde 
på 14,6 miljoner kroner (7,3 miljoner 
kroner) vilket beror på årets investe
ringar.

Kassaflödet från finansieringsverksam
heten påverkar, i likhet med föregåen
de år, inte flödet under 2020. 

Sammantaget resulterar kassaflödesa
nalysen i ett positivt kassaflöde på to
talt 1,5 miljoner kroner (12,3 miljoner 
kroner).

Utvärdering av den
ekonomiska ställningen
Årets intäkter minskar något bero
ende på Trygghetsteamet distrikt 
Norrs övergång till Varbergs kommun. 
Minskningen i kombination med öka
de kostnader resulterar i en nettokost
nadsökning jämfört med 2019. 

Den långsiktiga betalningsförmågan 
(soliditeten) fortsätter att öka samti
digt som den kortsiktiga betalnings
förmågan (kassalikviditeten) minskar. 
Långa leveranstider medför tidsför
skjutningar för planerade investering
ar. Av budgeterade investeringar på 
19,1 miljoner kronor har 14,6 miljoner 
kronor kunnat genomföras. Den ändå, 
jämfört med tidigare år, höga investe
ringsnivån pressar ned självfinansie
ringsgraden jämfört med föregående 
år.

Ekonomisk redovisning



Resultaträkning 

(Miljoner kronor) Bokslut 2020 Bokslut 2019 Budget 2020

Intäkter Not 1 76,3 76,9 72,6

Kostnader Not 2 - 177,9 - 173,7 - 177,1

Avskrivningar Not 3 - 5,5 - 5,2 - 6,1

Verksamhetens nettokostnader - 107,1 - 102,0 - 11,6

Medlemsbidrag Not 4 111,2 108,0 111,2

Verksamhetens resultat 4,1 6,0 0,6

Finansiella intäkter 0,2 0,1 -

Finansiella kostnader 0,0 0,0 -

Resultat efter finansiella poster 4,3 6,1 0,6

Extraordinära poster (netto) - - -

Årets resultat 4,3 6,1 0,6
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Redovisningsprinciper
Räddningstjänstförbundet följer lag 
om kommunal bokföring och redovis
ning och Rådet för kommunal redo
visnings utgivna rekommendationer. 
När det gäller våra avsättningar för 
särskild avtalspension följer vi inte 
pensionsförvaltarens beräkningar 
eftersom de, vid förbundsbildandet, 
inte inkluderade aktuella brandmäns 
anställningshistorik. Värderingen 
av våra avsättningar bygger på egna 
beräkningar vilka stämts av med pen
sionsförvaltaren.

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

Anläggningstillgångar 
För att räknas som investering skall 
utgifterna för en anläggningstillgång 
uppgå till minst 0,1 miljoner kro

nor. 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 ekono
miska livslängd. Avskrivningstiderna 
görs efter en bedömning av tillgång
ens nyttjandeperiod, viss vägledning 
finns i RKR:s idéskrift Avskrivning
ar (2009). Avskrivningen påbörjas 
månaden efter investeringsutgiften 
bokförts.

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

Ekonomisk redovisning



Miljoner kronor Bokslut 2020 Bokslut 2019 Budget 2020

Tillgångar  

Anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 5 1,5 1,7 2,0

Maskiner och inventarier Not 6 4,9 4,1 7,1

Övriga materiella anläggningstillgångar Not 7 33,0 24,4 33,4

Långfristiga fordringar - - -

Summa anläggningstillgångar 39,4 30,2 42,5

Omsättningstillgångar                     

Fordringar Not 8 9,3 12,2 13,0

Kassa och bank 108,0 106,4 87,7

Summa omsättningstillgångar 117,3 118,6 100,7

Summa tillgångar 156,7 148,8 143,2

Eget kapital, avsättningar och skulder 

Eget kapital

Årets resultat 2,4 4,1 0,6

Resultatutjämningsreserv 10,0 8,1 8,1

Övrigt eget kapital 35,5 31,4 33,7

Summa eget kapital 47,9 43,6 42,4

Avsättningar 

Avsättningar för pensioner Not 9 39,9 39,9 42,0

Summa avsättningar 39,9 39,9 42,0

Skulder 

Långfristiga skulder - - -

Kortfristiga skulder Not 10 68,9 65,3 58,8

Summa skulder 68,9 65,3 58,8

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 156,7 148,8 143,2

Balansräkning 

Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser         4,1  4,9 
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Ekonomisk redovisning



Miljoner kronor Bokslut 2020 Bokslut 2019

Den löpande verksamheten 

Årets resultat 4,3 6,1

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

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

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

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 9,7 12,3

 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar Not 8 2,8 0,8

Ökning/minskning förråd och varulager                     - -

Ökning/minskning kortfristiga skulder Not 10 3,6 6,5

Kassaflöde från den löpande verksamheten 16,1 19,6

Investeringsverksamheten

Investering i anläggningstillgångar - 14,6 - 7,4

Försäljning av anläggningstillgångar - 0,1

Kassaflöde från investeringsverksamheten - 14,6 - 7,3

Finansieringsverksamheten 

Nyupptagna lån - -

Amortering av skuld - -

Minskning av långfristiga fordringar - -

Ökning av långfristiga fordringar - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 0,0

Årets kassaflöde 1,5 12,3

Likvida medel vid årets början 106,4 94,1

Likvida medel vid årets slut 108,0 106,4

Kassaflödesanalys 
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Noter

Not 1 - Intäkter Bokslut 2020 Bokslut 2019

Försäljningsintäkter 0,9 0,8

Taxor och avgifter 7,4 7,5

Bidrag från staten 4,1 2,9

Övriga bidrag 3,2 1,7

Försäljning av verksamhet 1,4 2,2

Trygghetsteamen 54,6 57,2

Övrigt * 4,7 4,6

Summa 76,3 76,9

Not 2 - Kostnader Bokslut 2020 Bokslut 2019

Personal 99,7 97,3

Sociala avgifter 38,4 38,1

Pensionskostnader 4,1 4,8

Lokal 10,9 9,7

Förbrukningsinventarier/material 5,4 3,8

Transportkostnader 2,6 3,0

Övrigt* 16,8 17,0

Summa 177,9 173,7

Not 3 - Avskrivningar Bokslut 2020 Bokslut 2019

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

Avskrivning på maskiner och inventarier 5,3 5,0

Summa 5,5 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 ursprung
ligt 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 4,1 miljoner kronor.
Att bidrag från staten har ökat beror bland annat på ersättning för merkostnader på grund av covid19, ersätt
ning för personligt biträde samt bidrag för arbetet med att stärka civilt försvar. 
Ökningen av övriga bidrag beror på covid19 och består av ersättning för höga sjuklönekostnader.
Att försäljning av verksamhet minskat beror på covid19 genom att vi inte kunnat hålla alla planerade externut
bildningar.
Trygghetsteamens intäkter minskar beroende på att distrikt Norrs verksamhet övergick i Varberg kommuns regi 
från och med november.

* Interna kostnader har eliminerats med 4,1 miljoner kronor.
Övrigt inkluderar kostnad för räkenskapsrevision med 105 tusen kronor (125 tusen kronor).
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Not 5 - Mark, byggnader och tekniska
anläggningar

Bokslut 2020 Bokslut 2019

Ingående anskaffningsvärde 2,3 2,3

Inköp 0,0 -

Försäljningar - -

Utgående anskaffningsvärde 2,3 2,3

Ingående ack. avskrivningar - 0,6 - 0,5

Försäljningar - -

Årets avskrivningar - 0,2 - 0,2

Utgående ack. avskrivningar - 0,8 - 0,6

Utgående redovisat värde 1,5 1,7

Not 6 - Maskiner och inventarier Bokslut 2020 Bokslut 2019

Ingående anskaffningsvärde 12,3 10,7

Inköp 2,3 1,7

Försäljningar - - 0,1

Utgående anskaffningsvärde 14,6 12,3

Ingående ack. avskrivningar - 8,2 - 7,0

Försäljningar - 0,1

Årets avskrivningar - 1,5 - 1,3

Utgående ack. avskrivningar - 9,7 - 8,2

Utgående redovisat värde 4,9 4,1

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod   10,8              10,5

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod   5,4             5,9

Not 4 - Medlemsbidrag Bokslut 2020 Bokslut 2019

Från Varbergs kommun 64,2 61,7

Från Falkenbergs kommun 47,0 46,3

Summa 111,2 108,0

Medlemsbidragen från Varbergs och Falkenbergs kommuner faktureras av Räddningstjänsten Väst och 
erhålls tertialvis i förskott.
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Not 8 - Fordringar Bokslut 2020 Bokslut 2019

Kundfordringar 3,9 8,9

Skattekonto 1,8 0,6

Interimsfordringar 1,9 1,6

Momsfordringar 1,7 1,1

Övrigt 0,0 0,0

Summa 9,3 12,2

Att kundfordringarna var så mycket högre 2019 beror på att vi hade två fordringar på Varbergs kommun avseende 
omsorg. Då distrikt norr övergått till Varbergs kommun uppstår inte motsvarande fordran 2020.

Not 7 - Övriga materiella anläggnings-
tillgångar

Bokslut 2020 Bokslut 2019

Ingående anskaffningsvärde 48,2 42,7

Inköp 12,3 5,7

Försäljningar - 0,0

Utgående anskaffningsvärde 60,5 48,2

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

Försäljningar 0,0 0,0

Årets avskrivningar - 3,8 -3,8

Övriga förändring 0,1 -

Utgående ack. avskrivningar - 27,5 -23,8

Utgående redovisat värde 33,0 24,4

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod   13,9               13,5

Not 9 - Avsättningar för pensioner Bokslut 2020 Bokslut 2019

Ingående avsättning 32,1 31,2

Beräknad nyintjänad pension 3,2 3,4

Pensionsutbetalning - 3,1 - 2,5

Ingående avsättning, särskild löneskatt 7,8 7,6

Årets förändring 0,0 0,2

Summa 39,9 39,9
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Not 10 - Kortfristiga skulder Bokslut 2020 Bokslut 2019

Leverantörsskulder  8,8 7,3

Upplupna semesterlöner 3,5 4,2

Upplupna sociala avgifter 1,4 1,6

Förutbetalda intäkter och interimsskulder 51,1 48,3

Övrigt 4,1 3,9

Summa 68,9 65,3

I posten Förutbetalda intäkter och interimsskulder inkluderas medlemsbidraget för första tertialet 2020, 
med 38,2 miljoner kronor. Posten innehåller också bidragsöverskott för arbetet med att stärka civilt försvar, 
2,1 miljoner kronor, som omförs till 2020.

31

Ekonomisk redovisning







34





Räddningstjänsten Väst - Stormhallsvägen 1 - 432 32 Varberg - Org.nr. 222000-2964 
Tel: 010-219 30 00 - rvast@rvast.se - www.rvast.se

Alltid, tryggt och nära! 


