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Årsredovisningen är Räddningstjänsten Västs rapport 
om förbudets verksamhet 2021.

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. Man 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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Ännu ett år har gått och Räddningstjänsten Väst har 
nu varit i drift i nio år. Det har varit nio spännande och 
intensiva år och verksamheter har utvecklats och av
knoppats. Under det gångna året har vi lämnat tillba
ka hemtjänst uppdraget även till Falkenbergs kommun 
och det innebär att vi inte längre är en hemtjänstaktör. 
Detta känns tråkigt och är ett tapp för organisationen 
då vi genom uppdraget fi ck möjlighet att utvecklas och 
skapa en samhällsnytta som varit viktig för allmänhet
en.

Under 2021 har vi varit värdorganisation för Nätverket 
jämställd räddningstjänst, NJR. Där har vi gjort ett 
stort avtryck och bidragit till svensk räddningstjänst 
och deras inkluderingsarbete. RVäst framhålls natio
nellt som ett bra exempel när det gäller jämställdhets
arbete. Men vi har mer att göra, vårt arbete är långsik
tigt och kommer att vara fortsatt prioriterat i många år 
framåt.

Förändringarna i lagen om skydd mot olyckor har 
gjort att vi under året prioriterat arbetet med ett nytt 
räddningsledningssystem, Västra Räddningsregionen 
och förbundets handlingsprogram. Räddningslednings
systemet, Västra Räddningsregionen, kommer att 
omfatta 15 räddningstjänster med 30 kommuner och 
leverera till 1,6 miljoner invånare. Förberedelse arbetet 
är stort och omfattande och kommer att fortsätta un
der 2022 och 2023.

Under året har vi också avslutat om och nybyggna
tionen av räddningsstationen i Varberg. Det har bitvis 
varit en utmaning att driva verksamhet på en bygg
arbetsplats men medarbetarna har varit tålmodiga, 
ställt upp och bidragit på ett mycket positivt sätt. Där
för har vi nu en mycket fi n, modern och ändamålsenlig 
räddningsstation.

Våra verksamheter har likt föregående år påverkats i 
lite olika omfattning av pandemin. Vi har bedrivit de 
prioriterade verksamheterna, räddningstjänstverksam
het, omsorg och kommunsamordningscentralen utan 
begränsningar. Begränsningar inom övriga delar såsom 
kompetensutveckling och viss förebyggande verksam
het gör att förbundet har ett verksamhetstapp att 
hantera när pandemin är över.

Ett stort tack till direktionen och alla medarbetare för 
ett betydelsefullt arbete under 2021.

Jan Sjöstedt
Förbundsdirektör

Rebecka har ordet

Under året har Räddningstjänsten Väst arbetat med 
att ta fram ett nytt handlingsprogram enligt lagen om 
skydd mot olyckor (LSO). Handlingsprogrammet är det 
övergripande politiska styrdokumentet som beskriver 
kommunernas arbete med skydd mot olyckor. För mig 
är detta ett viktigt dokument, vi beskriver bland annat 
vilka förmågor vi har för att hantera olika risker och 
vilka risker det fi nns inom kommunernas geografi ska 
områden.

Under året har stationen i Varberg byggts om och till. 
Vi har fått större och mer anpassade lokaler för vår 
verksamhet. Vi har även återupptagit förstudierna av 
några av de äldre beredskapsstationerna för att de på 
sikt ska kunna vara anpassade efter våra behov. Detta 
är viktigt ur ett arbetsmiljöperspektiv, rekryterings
perspektiv och för att det ska vara en god kvalité i hela 
organisationen.

Det är för mig viktig att vi inom räddningstjänsten 
arbetar med jämställdhet och mångfald och i år deltog 
delar av direktionen på en digital konferens Inkludera 
fl era för ökad effektivitet. Det är ett måste för mig att 
vi aktivt deltar och tar till oss hur vi ska arbeta med 
dessa frågor för att öka jämställdheten och mångfalds
arbetet inom Räddningstjänsten Väst. För mig är det 
ett sätt att bredda rekryteringsbasen men framför 
allt att vi ska spegla hur samhället ser ut för att nå en 
ökad effektivitet och för att möta invånarnas behov.

Avslutningsvis vill jag rikta direktionens tack till för
bundsdirektören och alla medarbetare för 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 en stra-
tegisk inriktning för att möta utveck-
lingen mot år 2030. Fokus är det nya 
olyckslandskapet, med större och mer 
komplexa händelser, teknisk utveck-
ling och demografiska förändringar.

Medlemskommunernas tre över
gripande mål leder förbundet mot 
visionen Ett tryggt samhälle för alla. 
Direktionen har utifrån målen fast
ställt utvecklingsmål för perioden 
20162021. Resultat och trender visas i 
årsredovisningen. De positiva trender
na fortsätter i rätt riktning och under 
2021 har vi inte haft några långvariga 
större händelser.

Investeringar
Verksamheten försöker följa den lång

Förvaltningsberättelse

Översikt över verksamhetens utveckling

Översikt över verksamhetens utveckling 2021 2020 2019 2018 2017

Mått från resultaträkningen

Verksamhetens intäkter 43,6 76,3 76,9 71,5 70,0

Verksamhetens kostnader -144,0 - 177,9 -173,7 -171,8 -162,7

Medlemsbidrag (miljoner kronor) 113,5 111,2 108,0 106,1 105,4

Årets resultat (miljoner kronor) 8,0 4,3 6,1 0,6 7,6

Nettokostnadsandel 93% 96% 94% 99% 93%

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

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

Mått från balansräkningen

Investeringsvolym (miljoner kronor) 3,3 14,6 7,4 5,0 10,1

Balansomslutning (miljoner kronor) 157 157 149 135 132

Soliditet1 36% 31% 29% 28% 28%

Soliditet (inklusive pensionsförpliktelser) 33% 28% 26% 23% 23%

Kassalikviditet2 198% 170% 181% 182% 183%

Mått från kassaflödesanalysen 

Självfinansieringsgrad3 -152% 110% 270% 183% 67%

Årets kassaflöde (miljoner kronor) -8,1 1,5 12,3 4,0 - 12,3

Antal anställda 264 298 366 366 369

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 verksamheten 
dividerat med nettoinvesteringar. 

siktiga investeringsplan som sträcker 
sig fram till 2030. Investeringsplanen 
rymde flertalet fordon men långa
leveranstider har inneburit tidsför
skjutningar av dessa investerings
objekt. Under året har investeringar 
mestadels gjorts i den renoverade 
stationen i Varberg.

Årets ekonomiska restultat
Det ekonomiska resultatet för 2021
redovisas till 8,0 miljoner kronor
vilket motsvarar en positiv avvikelse 
från budget med 7,4 miljoner kronor.

Avstämning finansiella mål
Förbundets finansiella mål handlar 
om att Räddningstjänsten Väst ska ha 
en god ekonomisk hushållning på kort 
och lång sikt med ett rimligt överskott 

i både budget och bokslut. Samtliga 
finansiella mål har uppnåtts under 
2021 förutom målet om att prognosav
vikelsen ska vara mindre än 1%.

Anställda
Antalet tillsvidareanställda med
arbetare minskade under året med 
anledning av att Trygghetsteamet i 
distrikt Söder övergick till Socialför
valtningen i Falkenbergs kommun 
från 1 oktober. Beredskapsbrandmän 
är fortsatt svårrekryterade och trots 
aktiva rekryteringsåtgärder så är re
kryteringsbehovet fortsatt högt inom 
vissa stationsområden. Sjukfrånvaron 
har minskat något jämfört med före
gående år men påverkas fortfarande 
av pågående coronapandemi.
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Här ges en samlad bild av hur
Räddningtjäsntens Västs organisation 
är uppbyggd.

Räddningstjänsten Väst är ett kommu
nalförbund som driftsattes 1 januari 
2013. Verksamhetsområde är Varbergs 
och Falkenbergs kommuner. Förbun
det har det övergripande ansvaret 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.

RVäst arbetar för och strävar efter att 
vara en räddningstjänst för alla, en 
arbetsplats som respekterar och
accepterar allas lika värde och olik
heter. Olikheter bejakas och ses som 
en tillgång i vår verksamhet. Det 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.
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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.

Omsorg
Trygghetsteamet arbetade med natt
hemtjänst och larmhanteringen för 
trygghetslarm i Falkenbergs kommun 
fram till den 1 oktober 2021. Uppdra
get bestog av att arbeta främjande, 
förebyggande och stödjande för att 
skapa förutsättningar för att så långt 
som möjligt undvika allvarliga hän
delser 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 cirka 1 500 
räddningsuppdrag. Ungefär hälften av 
uppdragen som vi rycker ut på är
trafikolyckor, bränder, drunkningstill
bud och sjukvårdslarm.



Från den 1 januari 2021 gäller nya 
lagen om skydd mot olyckor. Svensk 
räddningstjänst behöver bli effekti
vare och mer likvärdig. Justeringar i 
lagen görs bland annat inom styrning, 
förebyggande brandskydd, hantering 
av omfattande och komplexa rädd
ningsinsatser samt olycksuppföljning. 
Förbundet har goda förutsättningar 
att leverera de förbättringar som 
krävs. Under året har fokus varit att ta 
fram och fastställa ett nytt handlings
program och att påbörja arbetet med 
ett nytt räddningsledningssystem.

Riksdagen fattade i december 2020 
beslut om totalförsvaret 20212025. 
Under perioden fi nns inte några 
ekonomiska medel för arbetet med 
räddningstjänst under höjd bered
skap. Därmed fi nns det inte några 
förutsättningar för svensk räddnings
tjänst att starta upp arbetet med civilt 
försvar, än mindre att utveckla och 
förvalta det.

Räddningsstationen i Tvååker

Förvaltningsberättelse

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

En återhållsam investeringstakt och 
en föråldrad vagnpark har krävt en 
jämförelsevis hög investeringsnivå de 
senaste, och för de kommande, åren. 
Förbundet har en investeringsbudget 
på 13 miljoner per år fram till 2030. 
Detta gör att nödvändiga reinves
teringar inom framför allt fordons
parken går att genomföra. Långa 
leveranstider skapar dock tidsförskjut
ningar i planerade investeringsobjekt.

De demografi ska utmaningar som våra 
medlemskommuner står inför ställer 
krav på anpassningsåtgärder. Medlem
skommunerna har givit Räddnings
tjänsten Väst effektiviseringskrav på 
1% per år fram till 2025. Löpande 
intäkter och kostnader har anpassats 
efter detta. Långsiktigt kommer även 
servicenivån att behöva anpassas.  
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Det har blivit dags att summera ytter-
ligare ett verksamhetsår för Rädd-
ningstjänsten Väst. Året har präglats 
av coronapandemin och begränsat vis-
sa verksamhetsområden, men arbetet 
med att jobba för ett tryggt samhälle 
för alla har fortsatt.

Förändringar inom RVäst
Förändringar i lagen om Skydd mot 
olyckor (LSO) trädde i kraft vid 
årsskiftet. Syftet är att skapa bättre 
förutsättningar att förebygga olyckor 
och minska skador till följd av olyckor. 
I lagen är riksdagen tydlig med att 
svensk räddningstjänst måste bli mer 
likvärdig, ha bättre förmåga att leda 
stora komplexa händelser samt fl era 
samtidiga händelser. 

I slutet av februari fattade Falken
bergs kommun beslut om att ta 
tillbaka dag och nattlarm samt natt
hemtjänst till egen regi. Verksamhets
övergången genomfördes 1 oktober 
2021.

I mars enades räddningscheferna i 
Halland om hur de tillsammans ska 
bygga ett robust och bra lednings
system utifrån kraven i nya lagen om 
skydd mot olyckor. Huvudspåret är att 
tillsammans med Räddningstjänsten 
Storgöteborg (RSG), Södra Älvsborg 
räddningstjänstförbund (SÄRF) och 
andra räddningstjänster som ingår i 
Göteborgsregionens samverkan, bygga 

Förvaltningsberättelse

ett gemensamt räddningslednings
system som utgår från det som RSG 
har idag. Från Halland är alla rädd
ningstjänsterna och Båstad med. I 
mars skrevs en avsiktsförklaring till 
RSG med denna inriktning.

I maj beslutade kommunfullmäktige 
i Varberg att överföra folkhälsoupp
draget från Räddningstjänsten Väst 
till kommunstyrelsens förvaltning i 
Varberg. Övergången genomfördes 
den 1 juli.

Ny räddningsstation
I september godkände Varbergs kom
munstyrelse den förstudie som ligger 
till grund för nybyggnation av en rädd
ningsstation i Väröbacka. Arbetet med 
stationen planeras att påbörjas under 
hösten 2022.

I slutet av året stod den nyrenoverade 
räddningsstationen klar i Varberg. Un
der året har en ny del av byggnaden 
vuxit fram och i den delen ryms kon
tor, sammanträdesrum och lektionssal.

Samverkan
I Falkenberg pågår ett arbete som 
bygger på samverkan mellan Falken
bergs kommun, Falkenbergs Bostads 
AB (FaBo) och RVäst. Inriktningen är 
att förebygga bränder med fokus på 
utrymningsvägar, källare och liknande 
utrymmen samt förbereda och förbätt
ra insatsförutsättningarna i de aktuel

la bostadsområden. Detta är även ett 
trygghetsskapande arbete med fokus 
på service och bemötande till de boen
de i de olika bostadsområdena.

Under året har Falkenbergs kommun, 
förenings livet och Räddningstjänsten 
Väst genomfört trygghetsvandringar i 
de två stora bostadsområdena Falka
gård och Sloalyckan. Detta har gett ett 
positivt resultat.

Detta år har RVäst fortsatt stödja 
medlemskommunerna i deras pande
minhantering genom att rapportera 
lägesbilder till Länsstyrelsen i Hal
land. I början av året stöttade RVäst 
upp Varbergs kommun i vaccinations
arbetet genom att vara ersättare för 
vaccinationssamordnaren och ansvara 
för säkerhetsfrågorna kopplade till 
vaccinationerna.

Klimatbokslut
I april presenterades Räddningstjäns
ten Västs första klimatbokslut. Klimat
förändringarna påverkar olycksland
skapet och i sin tur vad som krävs av 
räddningstjänsten. Att systematiskt 
arbeta för att minska klimatpåverkan 
är en viktig del i hållbarhetsarbetet. I 
klimatbokslutet rapporteras om 2019 
och 2020 års klimatpåverkan inom 
bland annat transporter, el och värme
förbrukning. Syftet med klimatbokslu
tet är att få en nulägesbild, kunna föl
ja trender och genomföra åtgärder för 
minskad klimatpåverkan. Räddnings
tjänsten Västs största utsläppskällor 
är relaterade till transporterna som 
bland annat består av utryckningar till 
olycks och skadeplatser, myndighets
utövning och andra tjänsteresor.

Sociala medier
Många kommunikationsaktiviteter un
der året har genomförts via de sociala 
medierna och hemsidan då pandemin 
satt stopp för fysiska möten. Som en 
del i utvecklingen av RVäst kommu
nikation till kommuninvånarna fi nns 
sedan i maj ett instagramkonto. Att 
använda Instagram som en kommuni
kationskanal är ett komplement till 
våra andra sociala medier.

På grund av pandemin har de externa utbildningarna och kommunikationsinsatserna 
till största del genomförts digitalt. Denna bild är från Rocka sockorna som publicerades 
på våra sociala medier den 21 mars.

Händelser av väsentlig betydelse
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Jämställdhet, jämlikhet och mång-
fald handlar om att se varje individ 
som unik men också om att skapa 
en mer inkluderande kultur och en 
arbets miljö som främjar olikheter 
och välkomnar nya perspektiv där 
medarbetare trivs, växer och bidrar 
till bättre förutsättningar vid förebyg-
gande arbete och räddningsinsatser. 
För att kunna bidra till att människors 
vardag blir säker och trygg behöver 
räddningstjänsten utvecklas i överens-
stämmelse med samhället.

Räddningstjänsten Väst vill vara en 
aktiv aktör som vågar förändra och tar 
till sig ny kunskap. Det är viktigt att 
spegla den ökade mångfalden i sam
hället och att alla känner sig inklude
rade i verksamheten.

Samverkan
Som en del i det förebyggande arbe
te startade Räddningstjänsten Väst 
tillsammans med Varberg och Falken
bergs gymnasieskola ett projekt vars 
syfte var att väcka ett intresse och 
förståelse för räddningspersonalens 
arbete samt att ge ungdomarna en 
bättre framtidstro. Ungdomarna träf
fades på räddningsstationerna för att 
utbildas i brandskydd och hjärt och 
lungräddning (HLR), träna och umgås. 
Detta är ett sätt för RVäst att jobba 
med socialt förebyggande arbete och 
att ta ett samhällsansvar.

Gender coach projekt i Halland 
pågår och det är ett samarbetspro
jekt tillsammans med Länsstyrelsen i 
Halland, Militärhögskolan Halmstad 
(MHSH) och Försvarsmaktens Tek
niska Skola (FMTS), Region Halland 
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och Polisregion Väst. Målet med 
programmet är att ge chefer kunskap 
och motivation att öka jämställdheten 
inom den egna verksamheten som på 
sikt kan bidra till god samverkan ur 
ett totalförsvarsperspektiv.

Samhällsansvar 
RVäst har under många år medverkat 
på Pride i medlemskommunerna och i 
Stockholm. Även 2021 blev ett annor
lunda år på grund av coronapandemin 
men det var självklart att ändå hålla 
fanan högt i kampen för mänskliga 
rättigheter. Därför hissades fl aggan, 
tillsammans med MSB (Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap) och 
andra räddningstjänster runt om i Sve
rige, under de dagarna när Stockholm 
Pride skulle ägt rum.

Under 2021 har Räddningstjänsten 
Väst haft värdskapet för Nätverket 

jämställd räddningstjänst (NJR) och 
då arbetat nationellt med jämställd
het och mångfaldsfrågor. En del av 
arbetet har varit att utveckla nya 
former för samverkan och kompetens
utveckling.

RVäst interna arbete 
Under hösten anordnades Inklude
ringsveckan för medarbetarna på 
RVäst. Det arrangerades olika aktivi
teter för att inspirera och väcka tankar 
om likabehandling, mänskliga rättig
heter och andra kulturer. Under inklu
deringsveckan gick chefer, ledare och 
andra berörda medarbetare likabe
handlingsutbildningen där syftet var 
att tillsammans skapa en inkluderan
de, tillåtande och hållbar arbetsmiljö. 
Här diskuterades bland annat olika 
scenarier och hur man bemöter eller 
agerar i de situationerna. I Falkenberg 
träffades en morgon fl era kvinnliga 
medarbetare för en dialog om hur de 
upplever arbetsplatsen.

Räddningstjänsten Väst arbetar aktivt 
för att vara en räddningstjänst för alla. 
Som en del i detta arbete har under 
året en ny medarbetarundersökning 
tagits fram som bland annat innehåll
er frågor som berör jämställhet och 
mångfald.

Utvecklingsmålen 2025
• Andelen kvinnliga brandmän i jour 
ska vara minst 25% år 2025.
• Andelen manliga undersköterskor i 
trygghetsteamet ska vara minst 25% 
år 2025.
• Andelen kvinnliga brandmän i be
redskap ska vara minst 15% år 2025.

Förvaltningsberättelse

En räddningstjänst för alla

Vi vill vara och strävar efter att vara en räddningstjänst för alla där vi bejakar mång
fald och olikheter. Vi ser att detta är något som berikar och utvecklar oss. Att vi speglar 
samhället gör oss till en bättre samhällsaktör.



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 sammanhållande arbetssätt för att inkludera allt vårt förebyggande 
arbete, inklusive skydd i hemmet för det mest sårbara grupperna.

Workshops har genomförts och förslag är framme. Imple-
mentering startar under Q1 2022.

Utvecklingsmål 2 - Få fler att agera vid en olycka.  

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

Efter framställan från RVäst har MSB genomfört en förstu-
die inom området. RVäst har deltagit i förstudien. MSB har 
ännu ej hanterat förstudien internt i myndigheten. Arbetet 
fortgår under 2022 enligt verksamhetsplanen.

Antalet oönskade händelser ska minska. 

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

Åtgärd: Löpande verksamhet. Ingen specifik åtgärd 2021. 

Responstiderna ska minska. 

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

Åtgärd: Möjliggöra för kommunala verksamheter att ansluta till konceptet Första 
insatsperson (Fip). 

Kommunernas väktare utbildas under Q1 2022 för att kun-
na agera Fip. Olika tekniska lösningar har i övrigt belysts 
men med inriktning lagd att invänta och harmonisera med 
det kommande systemet för övriga Fip.

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.
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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 2021 års åtgärder samt uppföljning av basverksamheten redovisas här, vilket visar en god ekonomisk 
hushållning ur ett verksamhetsperspektiv. 

Förvaltningsberättelse

Styrning och uppföljning av förbundets verksamhet

Klart Ej klartDelvis klart Går ej att bedömma
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Utvecklingsmål/åtgärder Kommentar Status

Ständiga förbättringar 

Åtgärd: Införa beslutsstödet Tableua inom personalområdet. 

Åtgärd: Anpassa verskamheten utifrån MSB:s fyra nya föreskrifter
• Handlingsprogrammens innehåll och struktur
• Kommunens ledningssystem
• Hur kommunernas tillsyn ska planeras och utföras
• Redogörelse efter genomförd insats ska skickas till MSB och om vad den ska 

innehålla.

System är implementerat och personaldata är integrerat 
och visualiserat. Leverans till slutanvändaren förväntas ske 
senast i februari 2022.

Nytt handlingprogram är beslutat. För övriga områden är 
de anpassningar som är genomförbara gjorda och övriga 
åtgärder följer tidsplanen. 

Kommunikation

Kommunikationsplan för 2021 ska genomföras. Fokusområden: Jämställd räddninhs-
tjänst, frivilliga engagemanget samt det nya olyckslandsskapet

Aktuella aktiviteter i kommunikationsplanen är genomförda.   

En räddningstjänst för alla - mångfald- och jämställdhetsarbete 

Åtgärd: Fokusområden - NJR Värdskap Under 2021 har Räddningstjänsten Väst haft värdskapet för 
NJR (Nätverket för jämställda räddningstjänster) vilket har 
gett oss större möjligheter att arbeta med inkludering både 
nationellt och lokalt. 

Åtgärd: Fokusområden - Likabehandling och inkludering Under året har Räddningstjänsten Väst tillsammans med 
Försvarsmakten utvecklat en digital utbildning i likabehand-
ling. Utbildningen ska bli en del av räddningstjänst Sveriges 
arbetet med inkludering och en viktig del för RVÄst interna 
arbete.

Åtgärd: Fokusområden - Jämställdhetsinkludering Gender coach projekt Halland och RVäst interna inklude-
ringsvecka är några exempel på arbete för att sätta fokus 
på jämställhetsintegrering.

Åtgärd: Fokusområden - Uppföljning och utveckling Det sker ett ständigt pågående arbete där alla insatser och 
projekt följs upp.

Tillsyner

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

Tillsynsverksamhet har bedrivits under de rådande och 
speciella omständigheterna med pandemirestriktioner och 
med en del vakanser. 120 tillsyner har totalt genomförts 
under året varav fyra är LSO 2.4 tillsyner och 38 samplane-
rade med LBE.

Förvaltningsberättelse

Klart Ej klartDelvis klart Gå ej att bedömma



Indikator 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Trend

Kund

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

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

Verksamhet 

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

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

621 653 630 722 685 611

Antal utvecklade bränder i byggnad per 1 000 invånare 0,46 0,48 0,48 0,42 0.40 0,58

Antal utförda brandskyddskontroller 6 712 6 734 6 654 6 546 6 447 6 279

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

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

120 72 145 83 140 72

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

Antal utbildade personer (externutbildning) 3 000 3 568 5 929 4 270 6 174 7 227

Svarstider för trygghetslarm (sekunder) 19,4 33 38 21 22 21

Antal inkomna trygghetslarm 113 817 146 927 139 019 155 000 144 960 122 739

Antal utförda trygghetslarmsinsatser 48 106 35 292 43 518 37 341 79 892 32 407

Utökad olycksundersökning 0 0 2 2 4 3

Medarbetare 

Sjukfrånvaro (%) 5,16 7,18 5,61 5,52 5, 87 5,38  
Personalomsättning (%) - tillsvidare 6,08 11,32 10,35 8,84 7, 95 3,97

Personalomsättning (%) - BmIB 5,59 6,08 4,07 9,94 10,59 8,82

Antal rapporterade tillbud 7 26 20 11 14 13

Antal rapporterade olycksfall 2 13 6 7 11 12

** - uppgifter saknas

Uppföljning av basverksamhet
Räddningstjänstens basverksamhet följs upp med kvalitetsindikatorer, enligt nedan. Pilens riktning visar trenden för 
respektive indikator. Pilens färg är en värdering om trenden bedöms positiv (grön), negativ (röd) eller neutral, ingen eller 
liten förändring, (svart). 
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Förvaltningsberättelse
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Händelserappport
När räddningsteamen varit på en ska
deavhjälpande insats skriver de alltid 
en händelserapport. I händelserappor
ten fi nns händelseförloppet beskrivet. 
Händelserapporten syftar bland annat 
till att ta tillvara på bra erfarenheter 
men också vad som kan göras bättre 
vid en insats.

Det totala antalet händelser under 
2021 var 1 636 stycken. Detta är en 
ökning från 2020 då vi hade 1 476 
händelser.

Händelse 2021 2020

Trafi kolyckor 231 216

Brand ej i byggnad 157 169

Brand i byggnad 127 132

Sjukdomsfall 88 118

Drunkningstillbud 18 18

Omkomna 2021 2020

Trafi kolyckor 0 0

Brand 1 0

Drunkning 1 0

Kommunsamordningscentralen
Kommunsamordningscentralen, KSC,  
är bemannad dygnet runt, årets alla 
dagar. Larmmottagarna responderar 
främst på trygghetslarm och svarar i 
telefonväxeln. Utöver detta övervakar 
de kommunala objekt och vissa av 
kommunernas jourer kopplas till KSC 
under icke kontorstid. Under 2021 ut
ökades antalet jourer som kopplar sin 
växel till KSC när de inte är på plats.

Under 2021 responderade larmope
ratörerna i KSC på 113 817 inkomna 
larm, i genomsnitt 311 larm per dygn 
med svarstiden 19,4 sekunder.

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

Antal

Trygghetslarmskunder 
(per helår)

1333

Utlarmade trygghetslarm 21 964
Under 2021 har det varit en minskning 
av antalet brand i byggnad medan 
antalet trafi kolyckor har ökat. Antalet 
onödiga automatlarm är på samma 
nivå som förra året (2021: 456 stycken 
och 2020: 452 stycken).

Under 2021 omkom ingen i trafi ko
lyckor. I brand och drunkningsolyckor 

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

Förvaltningsberättelse

Det är i snitt 30 fjärrtillsynskameror 
i månaden med drygt 66 tillsyner per 
dygn.

Trygghetsteamet
Trygghetsteam Söder, som utgjor
des av undersköterskor som främst 
arbetade med omvårdnadsarbete i 
hemmiljö, övergick den 1 oktober 2021 
till socialförvaltningen i Falkenbergs 
kommun. Statistiken gäller fram till 
den 30 september 2021.

Undersköterskorna åkte även som 
Första insatsperson (Fip) och detta har 
de gjort vid sju händelser 2021.

Totalt är det 2934 kunder som har 
trygghetslarm kopplat till RVäst.

omkom en person i vadera kategori. 
Detta är ökning sett till förra året.   

Kommunsamordningscentralen, KSC,  är bemannad dygnet runt, årets alla dagar.
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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
finansiella målen ska uppnås, men 
även att verksamheten ska följa beslu
tade övergripande mål. 

De finansiella målen uppnås i huvud
sak och redogörelsen för arbetet med 
de övergripande målen (sidorna 1619) 
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 kronor. 

• Det egna kapitalet ska vara >0 
kronor.

• Prognosavvikelsen ska vara <1%.

Antalet oönskade händelser ska minska. 

Den enskildes förmåga att förebygga och 

hantera oönskade händelser ska öka. 

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 med egna medel. Målet har 
uppnåtts.

Årets resultat
Resultatet är positivt. Målet har upp
nåtts.

Eget kaptial
Det egna kapitalet har varit positivt 
sedan förbundet bildades 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  
Medlemskommunerna, 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.

Responstiderna ska minska. 



Resultaträkningen 
Resultaträkningen visar Räddnings
tjänsten Västs intäkter och kostnader 
under året. Både intäkter och kost
nader är betydligt lägre jämfört med 
motsvarande period föregående år 
beroende på verksamhetsövergång 
mellan Räddningstjänsten Väst och 
Varbergs samt Falkenbergs kommu
ner i november 2020 respektive i okto
ber innevarande år. Vid summering av 
år 2021 redovisar Räddningstjänsten 
Väst ett resultat på 8,0 miljoner kro
nor (4,3 miljoner kronor). Resultatet 
motsvarar en positiv budgetavvikelse 
på 7,4 miljoner kronor.

Förbundets medlemsbidragsfinansie
rade verksamhet redovisar ett positivt 
resultat på 7,8 mnkr (5,4 miljoner 
kronor). Resultatet är 7,2 miljoner 
kronor bättre än budget och en stor 
del av avvikelsen ligger bland våra 
personalkostnader. Bland annat i form 
av lägre pensionskostnader, tillfälliga 
vakanser samt lägre beredskapskost
nader. Pandemin har påverkat våra 
kostnader positivt samtidigt som vi 
inte haft några långvariga och omfat
tande räddningsinsatser. Årets låga 
investeringsnivå med lägre avskriv
ningar som följd bidrar också till den 
positiva budgetavvikelsen.

Den externfinansierade verksamheten, 
Omsorg, redovisar ett resultat på 0,2 
miljoner kronor (1,1 miljoner kronor). 
Resultatet grundar sig i effekter av 
hur verksamheten hanterades under 
sommarmånaderna. 

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

Räddningstjänstens balansomslutning 
(exempelvis summan av tillgångs
sidan) vid bokslutstillfället uppgår till 
157,3 miljoner kronor (156,7 miljoner 
kronor). På tillgångssidan är det om
sättningstillgångarna som ökat vilket 
beror på ökade fordringar. På skuld
sidan ligger ökningen främst på eget 
kapital, genom resultatet.

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 5,0 miljoner kronor 
(16,1 miljoner kronor). Det negativa 
kassaflödet beror på ökade fordringar 
och minskade kortfristiga skulder. 
Kassaflödet från investeringsverksam
heten redovisar ett negativt kassaflöde 
på 3,3 miljoner kronor (14,6 miljoner 
kronor) vilket beror på årets inves
teringar. Kassaflödet från finansie
ringsverksamheten påverkar positivt 
med 0,2 miljoner kronor (0,0 miljoner 
kronor), vilket beror på erhållen miljö
bonus för förbundets elbilar. 
Sammantaget resulterar kassaflöde
sanalysen i ett negativt kassaflöde 
på 8,1 miljoner kronor (1,5 miljoner 
kronor).

Utvärdering av den ekonomiska 
ställningen
Både årets intäkter och kostnader 
minskar kraftigt beroende på verk

samhetsövergång avseende Omsorg 
till medlemskommunerna. Distrikt 
Norr övergick i Varberg kommuns regi 
i slutet av år 2020 och distrikt Söder 
övergick i Falkenbergs kommuns regi 
under oktober månad innevarande år. 
Jämfört med 2020 minskar kostnader
na lite mer än intäkterna vilket leder 
till något minskade nettokostnader. 
Både den långsiktiga betalningsförmå
gan (soliditeten) och den kortsiktiga 
betalningsförmågan (kassalikvidite
ten) ökade under året.  Långa leve
ranstider medför tidsförskjutningar 
för planerade investeringar. Av budge
terade investeringar på 17,5 miljoner 
kronor har endast 3,3 miljoner kronor 
kunnat genomföras. Det negativa kas
saflödet från verksamheten i kombina
tion med den låga investeringsnivån 
pressar ned självfinansieringsgraden.
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Förvaltningsberättelse



Räddningstjänsten Väst arbetar hårt 
med att främja och förebygga oön-
skade händelser. Utbildningar och 
kommunikationsinsatser är två viktiga 
delar i detta arbete.

Utbildningar
På grund av coronapandemin har 
Räddningstjänsten Västs brandskydds
utbildningar till största del hållits 
digitalt. Totalt utbildades 3 000 perso
ner i hur de ska förebygga oönskade 
händelser samt hur de ska hantera en 
sådan om den uppstår.

Under hösten har räddningsteamen 
hållt i utbildningar för grundskoleele
verna i både Varberg och Falkenbergs 
kommuner. Vid dessa tillfällena har de 
pratat om brand, vattensäkerhet och 
det egna ansvaret. Dessa utbildnings
tillfällen är mycket uppskattade.

Kommunikationsinsatser
Flera kommunikationsinsatser till 
allmänheten har genomförst under 
året med syfte att förebygga dödsbrän
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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! 

23%Vid

Förvaltningsberättelse

der. Till största delen har de digitala 
kommunikationskanaler, hemsida och 
sociala medier använts för att nå fram 
till kommuninvånarna. Budskapet i 
kommunikationen har varit anpassat 
efter årstiden, högtider, samhällsaktu
ella händelser etcetera. Under julen 
kommunicerades det exempelvis om 
brandsäkerhet gällande tända stearin
ljus, torr julgran och eldstäder.

Att möta kommuninvårnana ute i 
samhället är också en viktig del i det 
förebyggande arbetet. I höst deltog 
Räddningstjänsten Väst i den natio
nella krisberedskapsveckan genom att 
bland annat visa krislådor med utrust
ning och förnödenheter som kan vara 
bra att ha hemma vid en händelse.

Ett annat möte med kommuninvå
narena arrangerade innan jul då 
räddningsteamen stod på torgen i 
Varberg och Falkenberg och pratade 
brandskydd  uppskattat bland både 
stora och små.

Att fi nnas bland allmänheten och 

För att kunna agera rätt vid en brand är det viktigt att kän
na sig trygga med att kunna hantera släckutrustningen.

Strax innan jul fanns teamet på plats i Brunnsparken och 
pratade brandskydd med Varbergarna.

sprida vikten av att ha en god hembe
redskap och brandsäkerhet är ett sätt 
att bidra till målet att öka den enskil
des förmåga att förebygga och hantera 
oönskade händelser.



Ett av de övergripande målen är att 
antalet oönskade händelser ska mins-
ka. För att nå det arbetar vi på olika 
sätt och har under året vidtagit olika 
åtgärder.

Tillsyner
Tillsyn är ett sätt att kontrollera att 
lagen med tillhörande föreskrifter 
efterlevs samt att brandskyddet håller 
en skälig nivå. Räddningstjänsten Väst 
har under året genomfört tillsyner, 
av brandfarliga och explosiva varor, i 
den mån det gått med anledning av 
pandemin. Totalt har 120 tillsyner 
genomförts enligt lagen om skydd 
mot olyckor (LSO). Tematillsyner har 
genomfört inom handel, järnvägstunn
lar samt campingar. Tillsyner har även 
genomförts på förekommen anledning.

Under 2021 har 47 tillstånd har bevil
jats enligt lagen om brandfarliga och 
explosiva varor. 

Samhällsutveckling
Rådgivning samt att handlägga remis
ser i plan och byggprocesser är åter
kommande uppdrag. Under 2021 har 
RVäst haft fortsatt stor delaktighet 
som sakkunniga i Varbergs kommuns 
stadsutvecklingsprojekt där Västkust
banan ska förläggas i en tunnel under 
staden. Även en ny hamn ska anläggas 
och stadsdelen Västerport ska utveck
las. Uppdragen har framför allt varit 
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Antalet oönskade händelser ska minska

Förvaltningsberättelse

planering och övning av räddnings
tjänstens insats i Varbergstunneln, 
men även löpande hantering under 
byggtid, dels detaljprojektering och 
utformning av förutsättningar när 
tunneln står klar.

Räddningstjänsten Väst har deltagit 
i referensgruppen för Trafi kverkets 
handbok  Brandskydd under byggtid 
i tunnlar.

Arbete och samordning av den opera
tiva samordningsgruppen för trygg
hetsskapande åtgärder i Falkenbergs 
kommun har fortsatt under 2021. Den 
operativa samordningsgruppen syftar 
till att vid behov snabbt kunna vidta 
direkta åtgärder tillsammans med 
andra aktörer.

Som en del i de trygghetsskapande åt
gärderna i Falkenberg genomförs aktiv 
orientering som bygger på samverkan 
mellan FaBo och RVäst. Målet är att 
förebygga bränder samt förbereda 
och förbättra insatsförutsättningarna 
i några utsatta områden. God samver
kan mellan alla inblandade aktörer 
har varit en framgångsfaktor i vårt 
arbete med trygghetsfrågor.

Kommunikationsinsatser
Syftet med mycket av Räddnings
tjänsten Västs externa kommunika
tionen är att minska antalet oönskade 

händelser. Elda rätt och bada säkert, 
använd fl ytväst, sänk farten i trafi ken 
och förbered dig för storm är några av 
budskapen som är återkommande. Fö
rebyggande är en röd tråd och RVäst 
vill förmedla kunskap, fakta och infor
mation för att kommuninvånarna ska 
kunna förebygga mer på egen hand.
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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 12 (avser riket), Falkenberg 10,8 och Varberg 10,2.

Responstiderna ska minska 

Förvaltningsberättelse

Räddningstjänsten Väst arbetar 
ständigt med att förkorta responsti-
derna. Ett av 2021 års stora åtgärder 
för detta är arbetet med att utveckla 
arbetssätt med bemanningen av ny 
Fip-enheten i Varberg.

Bemanning av Fip-enheten
Under 2021 har arbetet inför im
plementerngen av nya Fipenheten 
(Första insatsperson) i Varberg gjorts. 
I början av januari 2022 kommer 
brandman i beredskap även åka som 
Fip i Varberg och det innebär att 
Räddningstjänsten Väst har Fipenhe
ter i alla tio central och tätorter.

Tidigare bemannade styrkeledaren för 
beredskapsstyrkan Fipenheten men 
framöver är det istället en brandman 
i beredskapsstyrkan som gör detta. 
Ändringen genererade i fl era ope
rativa fördelar, till exempel kortare 
responstider.

Samverkan
En digital plattform/app kan möjlig
göra allokering av en stor kvantitet 
av frivilliga på ett kvalitativt sätt som 
skulle kunna bidra till att minska 
responstiderna. RVäst har under en 
tid omvärldsbevakat, samverkat med 
andra samt under 2021 deltagit i en 
förstudie under ledning av MSB. Un
der 2022 tas nästa steg framåt genom 
att ta fram underlag för upphandling 

av en lösning där organisationer, verk
samheter och individer ska kunna ta 
emot larm som första insatsperson.

Kommunikationsinsats
Under sommarens varma dagar var 
det många som sökte sig till stränder
na i Varbergs och Falkenbergs kommu
ner. För att snabbt nå så många som 
möjligt användes de digitala kanaler
na för att kommunicera budskapet 
om vikten för räddningstjänsten att 
snabbt kunna komma fram om olyckan 
är framme. Felparkerade bilar och 
blockerade vägar kan fördröja rädd
ningsinsatsen.

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.
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Balanskravsresultat

Balanskravsutredning 2020
(miljoner kronor)

2021 2020 2019

Årets resultat enligt resultaträkningen 8,0 4,3 6,1

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

+ 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 8,0 4,1 5,9

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

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0,0 0 0

Årets balanskravsresultat 8,0 2,2 3,9

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 
överensstämmer med redovisat resul
tat, 8,0 miljoner kronor, och uppfyller 
lagens krav på en ekonomi i balans.

Resultatutjämningsreserv
Direktionen har antagit en policy för 
resultatutjämningsreserv (RUR). Den

Förvaltningsberättelse

na policy ger förbundet möjlighet att 
reservera delar av ett positivt resultat. 
RUR kan sedan användas för att ut
jämna intäkter över en konjunkturcy
kel, under förutsättning att årets
resultat efter balanskravsjusteringar 
är negativt. Förbundet ska alltså kun
na bygga upp en reserv under goda 
tider för att senare, under vissa om
ständigheter, kunna använda reserven 
för att täcka underskott som uppstått 
till följd av en lågkonjunktur. Ingåen
de RUR uppgår till 10 miljoner kronor. 
För år 2021 görs ingen avsättning till 
reserven. Den totala avsättningen 
får maximalt uppgå till 10% av årets 
medlemsbidrag.



För att nå vår vision; ”Ett tryggt 
samhälle för alla!” är medarbetar-
nas engagemang, kompetens och 
ansvarstagande en av grundpelar-
na. Räddningstjänsten Väst strävar 
efter att vara en arbetsplats som 
förknippas med och kännetecknas av 
arbets glädje, delaktighet och dialog. 
Förbundet värnar om och vill vara 
en hälsofrämjande arbetsplats med 
välmående medarbetare och ett gott 
arbetsklimat.
 

Medarbetare
Vid årets slut har Räddningstjänsten 
Väst 96 tillsvidareanställda medarbe
tare vilket är 39 personer färre än vid 
förra årsskiftet. En anledning till den 
stora skillnaden är att 32 medarbetare 
inom Trygghetsteam disrikt Söder gått 
över till Socialförvaltningen i Falken
bergs kommun i samband med verk
samhetsövergången som skedde den 
1 oktober. Utöver detta har 15 perso
ner slutat sin anställning under året, 
av dessa har två gått i pension.

Förbundet har nyanställt åtta per
soner på tillsvidareanställningar, 
fyra brandmän, en brandingenjör, en 
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Antal anställda 2021 2020

Totalt K M Totalt K M

Tillsvidare 96 32 64 135 61 74

Visstid, mer än tre månader 5 2 3 4 3 1

Brandman i beredskap 163 13 150 159 13 146

Totalt 264 47 217 298 77 221

Förvaltningsberättelse

administratör, en servicetekniker och 
en samordnare. Det ger en personal
omsättning på 6,1% och en personal
minskning på 5,2%. Av de nyanställda 
är fem kvinnor och tre män, bland de 
fyra nyanställda brandmännen är två 
kvinnor.

Bland de tillsvidareanställda är köns
fördelningen 33% kvinnor och 67% 
män.

Räddningstjänstens tillsvidarean
ställda medarbetare består av en stor 
yrkesgrupp; brandmän. Brandmännen 
är 38 till antalet. Den andra största 
yrkesgruppen är arbetsledare (tio 
stycken), därefter följer larmoperatö
rer (sex stycken), enhetschefer (fem 
stycken) och brandingenjörer (fem 
stycken).

163 personer är anställda som brand
man i beredskap, i denna grupp har 
nio personer slutat och tolv personer 
har nyanställts.

53 timavlönade personer (25 kvinnor 
och 28 män) har arbetat under 2021. 
Totalt har de arbetat 20 752 timmar, 
vilket motsvarar tio årsarbetare. 

Sjukfrånvaro - % av 
arbetad tid          

2021 2020

Åldersgrupp 29 år och yngre 7,2 7,1

Åldersgrupp 30-49 år 3,4 6,3

Åldersgrupp 50 år och äldre 7,0 8,1

Kvinnor 9,1 10,3

Män 2,3 3,5

Totalt 5,2 7,2

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

32,8 22,9

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

2021 2020

K M K M

Åldersgrupp 29 år och yngre 8,5 5,1 6,8 8,0

Åldersgrupp 30-49 år 5,0 2,3 10,5 2,7

Åldersgrupp 50 år och äldre 14,5 1,7 11,7 3,6

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron i procent av arbetad 
tid för 2021 är 5,2%. Kvinnor har en 
betydligt högre sjukfrånvaro (9,1%) 
än männen (2,3%). Sjukfrånvaron i 
åldersgrupperna 3049 år samt 50 år 
eller äldre har minskat, medan ålders
gruppen 29 år och yngre i princip är 
oförändrad jämfört med föregående 
år. Likt år 2020 har 2021 präglats av 
coronapandemin, vilket till viss del 
har påverkat sjukfrånvaron.

I jämförelse har medarbetarna i Var
bergs kommun en sjukprocent på 7,6% 
och i Falkenbergs kommun 6,6%.

I genomsnitt har en anställd 1,75 sjuk
tillfälle under 2021 och varit sjuk 20,5 
kalenderdagar (långtidssjukskrivning
ar är inkluderade).

Väsentliga personalförhållanden

Förväntad utveckling
De effektiviseringskrav vi hanterar 
samt den höga investeringsnivå som 
planerats pressar ned resultatnivån 
kommande år samtidigt som kom
binationen kommer att resultera i 
negativa kassaflöden. Förbundet har 

en god kassa varför ett negativt kas
saflöde under en period inte kommer 
att äventyra framtida utbetalningar. 
Den positiva effekt som pandemin, 
i vissa fall, haft på ekonomin i form 
av lägre kostnader samt ekonomiska 
bidrag förväntas nu avta. Utbildning 
av personal med mera som under den 

här tiden pausats och skjutits fram 
kommer så småningom att återupptas 
om nu pandemin klingar av. 
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Drift- och investeringsredovisning

Driftredovisning*

Medlemsbidrag Intäkter Kostnader Nettokostnader

Verksamhet
(miljoner kronor)

Innev. år Fg. år Innev. år* Fg. år Innev. år Fg. år Innev. år Fg. år Budget
Inne. år

Budget 
avvikelse

Direktion, förbunds-
  direktör och stab

37,4 37,7 6,8 6,2 -39,5 -40,1 4,7 3,8 0,6 4,1

Verksamhetschef 4,2 3,9 0,7 0,0 -4,3 -3,9 0,6 0,0 0,0 0,6

Samhällsskydd 5,8 5,1 4,8 4,8 -9,5 -9,8 1,1 0,1 0,0 1,1

Omsorg 0,0 0,0 22,1 57,3 -21,9 -58,4 0,2 -1,1 0,0 0,2

Räddning 56,2 54,6 0,5 1,0 -55,1 -53,9 1,6 1,7 0,0 1,6

Samordning och 
stöd

9,9 9,9 10,9 11,1 -21,0 -21,2 -0,2 -0,2 0,0 -0,2

Summa 113,5 111,2 45,8 80,4 -151,3 -187,3 8,0 4,3 0,6 7,4

*Inklusive interna intäkter och kostnader, 2,1 miljoner kronor.

Förbundets investeringsbudget upp
gick till 17,5 miljoner kronor inklusive 
ombudgetering från 2020. Under året 
har förbundet redovisat investeringar 
till ett värde av 3,3 miljoner kronor 
(14,6 miljoner kronor). Årets inves
teringar består framför allt av inven
tarier till den renoverade stationen i 
Varberg.

Objekt (miljoner kronor) Anskaffat 
2021

Anskaffat  
2020

Räddningstjänstanläggningar 0,0 0,0

Inventarier 3,1 2,3

Bilar & andra transportmedel 0,2 12,3

Summa 3,3 14,6

Årets uppföljningar
Verksamheten följs upp efter april 
månad (tertialrapport), och efter 
augusti månad (delårsrapport). I 
tertialrapporten prognosticerades en 
positiv budgetavvikelse på 2,3 miljo
ner kronor. I delårsrapporten hade den 
positiva budgetavvikelsen ökat till
5,9 miljoner kronor. Förbättringen 
berodde bland annat på att pandemin 
haft positiv effekt på kostnaderna 
samtidigt som vi inte haft några lång
variga och omfattande räddningsin
satser. Lägre pensionskostnader än 
beräknat, tillfälliga vakanser samt 
lägre avskrivningar bidrog också. 

Investeringsredovisning



Resultaträkning 

(Miljoner kronor) Bokslut 2021 Bokslut 2020 Budget 2021

Intäkter Not 1 43,6 76,3 46,3

Kostnader Not 2 -144,0 -177,9 -153,3

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

Verksamhetens nettokostnader -105,7 -107,1 -113,2

Medlemsbidrag Not 4 113,5 111,2 113,8

Verksamhetens resultat 7,8 4,1 0,6

Finansiella intäkter 0,2 0,2 0,0

Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0

Resultat efter finansiella poster 8,0 4,3 0,6

Extraordinära poster (netto) - - -

Årets resultat 8,0 4,3 0,6
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Miljoner kronor Bokslut 2021 Bokslut 2020 Budget 2021

Tillgångar  

Anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 5 1,3 1,5 1,3

Maskiner och inventarier Not 6 6,8 4,9 8,6

Övriga materiella anläggningstillgångar Not 7 29,2 33,0 39,1

Långfristiga fordringar - - -

Summa anläggningstillgångar 37,3 39,4 49,0

Omsättningstillgångar                     

Fordringar Not 8 20,1 9,3 13,3

Kassa och bank 99,9 108,0 85,1

Summa omsättningstillgångar 120,0 117,3 98,4

Summa tillgångar 157,3 156,7 147,4

Eget kapital, avsättningar och skulder 

Eget kapital

Årets resultat 8,0 2,4 0,6

Resultatutjämningsreserv 10,0 10,0 10,0

Övrigt eget kapital 37,9 35,5 38,5

Summa eget kapital 55,9 47,9 49,1

Avsättningar 

Avsättningar för pensioner Not 9 40,7 39,9 41,6

Summa avsättningar 40,7 39,9 41,6

Skulder 

Långfristiga skulder 0,2 - -

Kortfristiga skulder Not 10 60,5 68,9 56,7

Summa skulder 60,7 68,9 56,7

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 157,3 156,7 147,4

Balansräkning 

Ansvarsförbindelser (miljoner kronor)
Pensionsförpliktelser          3,6         4,1
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Miljoner kronor Bokslut 2021 Bokslut 2020

Den löpande verksamheten 

Årets resultat 8,0 4,3

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

Justering för gjorda avsättningar Not 9 0,8 0,0

Justering för övriga ej likvidpåverkade poster - 0,1

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 14,1 9,7

 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar Not 8 -10,7 2,8

Ökning/minskning förråd och varulager                     

Ökning/minskning kortfristiga skulder Not 10 -8,4 3,6

Kassaflöde från den löpande verksamheten -5,0 16,1

Investeringsverksamheten

Investering i anläggningstillgångar -3,3 - 14,6

Försäljning av anläggningstillgångar 0,0 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3,3 - 14,6

Finansieringsverksamheten 

Nyupptagna lån 0,2 -

Amortering av skuld - -

Minskning av långfristiga fordringar - -

Ökning av långfristiga fordringar - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,2 0,0

Årets kassaflöde -8,1 1,5

Likvida medel vid årets början 108,0 106,4

Likvida medel vid årets slut 99,9 108,0

Kassaflödesanalys 
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Noter

Not 1 - Intäkter Bokslut 2021 Bokslut 2020

Försäljningsintäkter 0,7 0,9

Taxor och avgifter 8,6 7,4

Bidrag från staten 4,7 4,1

Övriga bidrag 1,3 3,2

Försäljning av verksamhet 1,9 1,4

Trygghetsteamen 21,2 54,6

Övrigt * 5,2 4,7

Summa 43,6 76,3

Not 2 - Kostnader Bokslut 2021 Bokslut 2020

Personal 79,3 99,7

Sociala avgifter 30,4 38,4

Pensionskostnader 3,9 4,1

Lokal 10,7 10,9

Förbrukningsinventarier/material 4,6 5,4

Transportkostnader 1,4 2,6

Övrigt* 13,7 16,8

Summa 144,0 177,9

Not 3 - Avskrivningar Bokslut 2021 Bokslut 2020

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

Avskrivning på maskiner och inventarier 5,1 5,3

Summa 5,3 5,5

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 2,1 miljoner kronor.
Trygghetsteamens intäkter minskar beroende på distrikt Norrs övergång i Varberg kommuns regi från och med 
november 2020 och distrikt Söders övergång i Falkenbergs kommuns regi i oktober 2021.

* Interna kostnader har eliminerats med 2,1 miljoner.
Att kostnaderna över lag har minskat jämfört med 2020 beror till största del på verksamhetsövergång avseende 
Trygghetsteamen till medlemskommunerna. 
Övrigt inkluderar kostnad för räkenskapsrevision med 110 tusen kronor (105 tusen kronor).
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Noter
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Not 5 - Mark, byggnader och tekniska
anläggningar

Bokslut 2021 Bokslut 2020

Ingående anskaffningsvärde 2,3 2,3

Inköp 0,0 0,0

Försäljningar - -

Utgående anskaffningsvärde 2,3 2,3

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

Försäljningar - -

Årets avskrivningar -0,2 - 0,2

Utgående ack. avskrivningar -1,0 - 0,8

Utgående redovisat värde 1,3 1,5

Not 6 - Maskiner och inventarier Bokslut 2021 Bokslut 2020

Ingående anskaffningsvärde 14,6 12,3

Inköp 3,1 2,3

Försäljningar - -

Utgående anskaffningsvärde 17,7 14,6

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

Försäljningar - -

Årets avskrivningar -1,2 - 1,5

Utgående ack. avskrivningar 10,9 - 9,7

Utgående redovisat värde 6,8 4,9

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod   10,7              10,8

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod   6,3             5,4

Not 4 - Medlemsbidrag Bokslut 2021 Bokslut 2020

Från Varbergs kommun 65,9 64,2

Från Falkenbergs kommun 47,6 47,0

Summa 113,5 111,2

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

Not 8 - Fordringar Bokslut 2021 Bokslut 2020

Kundfordringar 17,3 3,9

Skattekonto 0,4 1,8

Interimsfordringar 1,7 1,9

Momsfordringar 0,7 1,7

Summa 20,1 9,3

Att kundfordringarna är så mycket högre jämfört med 2020 beror på en stor fordran på Falkenbergs kommun 
avseende medlemsbidrag för första tertialen 2021.

Not 7 - Övriga materiella anläggnings-
tillgångar

Bokslut 2021 Bokslut 2020

Ingående anskaffningsvärde 60,5 48,2

Inköp 0,2 12,3

Försäljningar - -

Utgående anskaffningsvärde 60,7 60,5

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

Försäljningar 0,0 0,0

Årets avskrivningar -3,9 - 3,8

Övriga förändring -0,1 0,1

Utgående ack. avskrivningar -31,5 - 27,5

Utgående redovisat värde 29,2 33,0

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod    15,3              13,9

Not 9 - Avsättningar för pensioner Bokslut 2021 Bokslut 2020

Ingående avsättning 32,1 32,1

Beräknad nyintjänad pension 3,1 3,2

Pensionsutbetalning -2,5 - 3,1

Ingående avsättning, särskild löneskatt 7,8 7,8

Årets förändring 0,2 0,0

Summa 40,7 39,9
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Noter

Not 10 - Kortfristiga skulder Bokslut 2021 Bokslut 2020

Leverantörsskulder  3,6 8,8

Upplupna semesterlöner 3,1 3,5

Upplupna sociala avgifter 1,2 1,4

Förutbetalda intäkter och interimsskulder 48,7 51,1

Övrigt 3,9 4,1

Summa 60,5 68,9

I posten Förutbetalda intäkter och interimsskulder inkluderas medlemsbidraget för första tertialet 2021, 
med 39,4 miljoner kronor. Posten innehåller också bidragsöverskott avseende arbetet med att stärka civilt 
försvar, krishantering, Gender coach samt introduktionsprogrammet.
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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 ska 
utgifterna för en anläggningstillgång 
uppgå till minst 0,1 miljoner kronor. 
Tillgången ska dessutom ha en be
räknad 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 
fi nns 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.
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Alltid, tryggt och nära! 


