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Årsredovisningen är Räddningstjänsten Västs rapport 
om förbudets verksamhet 2022.

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

Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen inleds med en presentation 
av bland annat verksamhetens logga, verksamhetsidé 
och förhållningssätt. Därefter en redogörelse av bland 
annat Händelser av väsentlig betydelse med underrub
riken En räddningstjänst för alla. Här berättas om ar
betet under året som haft betydelse för verksamhetens 
utveckling och arbetet gentemot de som bor och vistas 
i förbundets kommuner.

Under rubriken Styrning och uppföljning av förbun
dets verksamhet presenteras utvecklingsmålen 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

Om årsredovisningen
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Så lägger vi ännu ett verksamhetsår bakom oss. 
Förbundet har nu varit i drift i tio år och successivt 
utvecklats och förbättrats. Den resan behöver fort
sätta så att vi kan möta det nya olyckslandskapet och 
utmaningarna som ligger framför oss.

Under året har vi förbättrat vår beredskap genom att 
driftsätta den tionde Första insatspersonen (Fip) i vår 
organisation. Det innebär att vi har en Fipbrandman 
även i Varbergs centralort och därmed i samtliga våra 
tio verksamhetsorter. 

Samhället och olyckslandskapet förändras och vi 
måste vara följsamma och hantera den utvecklingen. 
Därför tog vi under hösten beslut om att från 2023 
öka övningstiden för flera av våra beredskapsstyrkor 
så att de har rätt förutsättningar att leverera en bra 
service.

Anpassningarna mot nya lagen om skydd mot olyckor 
(LSO) har under året fortsatt enligt plan. Vi har från 
årsskiftet en ny tillsynsplanering och arbetsmodell 
utifrån lagförändringar och nya föreskrifter. Vårt 
gemensamma arbete i Halland för att skapa ett nytt 
räddningsledningssystem fortsätter med en delvis 
ny inriktning. Ambitionen är att driftsätta det nya 
ledningssystemet under våren 2023.

Omvärldsläget har under året aktualiserat och 
påskyndat arbetet med civilt försvar. I vårt arbete 
med att stödja medlemskommunerna har ett stort 
fokus legat på konkreta åtgärder inom krisberedskap 
och förberedelser för civilt försvar. Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) har under året 
tagit fram underlag för vilka förmågor och uppdrag 
som räddningstjänsterna i Sverige ska ha under höjd 
beredskap. Vi har som förbund deltagit i MSB:s arbe
te och framfört räddningstjänstens behov av analys, 
inriktning och ekonomisk kompensation.

Med dessa ord vill jag rikta ett stort tack till alla 
medarbetare för många fina arbetsinsatser. Jag vill 
också tacka direktionen för ett gott samarbete under 
året och den gångna mandatperioden.

Jan Sjöstedt 
Förbundsdirektör

Rebecka har ordet

Efter två år med pandemi och restriktioner har det 
känts skönt med ett år som nästan har varit som 
vanligt. Vi har återgått till en mer normal verksamhet 
där vi har kunnat ha fysiska utbildningar och träffa 
medborgarna för att kunna fortsätta vårt förebyggan
de arbete. För mig är det förebyggande arbetet ett av 
våra viktigaste uppdrag. Kan vi med hjälp av informa
tion förhindra att en olycka aldrig sker har vi uppnått 
för mig en av våra grundstenar. Eller om vi kan få en 
medborgare till att göra en liten insats för att hjälpa 
en medmänniska så kan det vara avgörande innan vi 
kommer till platsen.

Ett viktigt arbete som har pågått under 2022 är att 
skapa ett nytt räddningsledningssystem i Halland. 
Allt för att vi ska ha ett så robust system som möjligt 
om det händer något. Vi måste samarbeta för att klara 
utmaningar både ekonomiskt och kompetensmässigt. 

Inför den kommande mandatperioden hoppas jag på 
att Räddningstjänsten Väst fortsätter att utveckla ar
betet med en räddningstjänst för alla, ha fokus på det 
förebyggande arbetet och att korta responstiden över 
hela vårt geografiska område.

Avslutningsvis vill jag tacka direktionen, förbunds
direktören och alla medarbetare för den gångna man
datperioden. 

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 händelser 
inom Varbergs och Falkenbergs kommuner. Vi arbetar 
inom ett brett område som sträcker sig från traditionell 
räddningstjänst till riskförebyggande arbete såväl som 
olika trygghetsskapande insatser. För det arbetet har vi 
en mängd olika kompetenser som verkar i flera av kom
munernas verksamheter samt ute bland medborgare och 
privata organisationer. Våra medarbetare bidrar till att 
skapa ett tryggare samhälle för alla. Våra förhållnings
sätt är professionellt och nytänkande.

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

Stjärnan  Den åttauddiga stjärnan symboliserar organi
sationens grundläggande ledord: Kunskap, Nytänkande, 
Flexibilitet, Inspiration, Omtanke, Öppenhet, Mod och 
Mångfald.

Kikaren  Kikaren symboliserar en utåtriktad organisa
tion som är nyfiken på vad som händer i omvärlden.

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

Inspiration 
Kunskap

Omtanke

Mod

Mångfald

ÖppenhetNytänkande

Flexibilitet

Förvaltningsberättelse

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 strävan att styras av 
det som – på kort och lång sikt – gagnar den hjälpsökan
de, inte av de egna behoven, känslorna och impulserna. 
Det innebär att tillsammans med kunskap visa om
tanke, öppenhet och ett gott personligt bemötande.

Nytänkande  Samhället och människorna förändras. 
Våra etablerade lösningar räcker inte alltid till. Där
för ska utveckling och ständiga förbättringar vara en 
ständigt närvarande fråga i våra verksamheter. Nytän
kande kräver kunskap, inspiration, mod, flexibilitet och 
mångfald.

Räddningstjänsten Väst



Båda våra medlemskommuner fortsätter att växa och 
förbundet har en strategisk inriktning för att möta 
utvecklingen mot år 2030. Fokus är det nya olycksland-
skapet, med fler större och mer komplexa händelser, 
teknisk utveckling och demografiska förändringar.

Våra tre övergripande mål leder förbundet mot visio
nen Ett tryggt samhälle för alla. Direktionen har i det 
nya handlingsprogrammet, för skydd mot olyckor 2022, 
fastställt utvecklingsmål utifrån de övergripande målen. 
Resultat och trender visas i årsredovisningen. De posi
tiva trenderna fortsätter i rätt riktning och under 2022 
har vi inte haft några långvariga större händelser.

Investeringar
Verksamheten försöker följa den långsiktiga investe
ringsplan som sträcker sig fram till 2030. Investerings
planen rymmer flertalet fordon men långa leveranstider 
har inneburit tidsförskjutningar av dessa investerings
objekt. Under året har investeringar bland annat gjorts 

Förvaltningsberättelse

Översikt över verksamhetens utveckling

Översikt över verksamhetens utveckling 2022 2021 2020 2019 2018

Mått från resultaträkningen

Verksamhetens intäkter 23,7 43,6 76,3 76,9 71,5

Verksamhetens kostnader -123,4 -144,0 - 177,9 -173,7 -171,8

Medlemsbidrag (miljoner kronor) 117,8 113,5 111,2 108,0 106,1

Årets resultat (miljoner kronor) 9,2 7,7 4,3 6,1 0,6

Nettokostnadsandel 92% 93% 96% 94% 99%

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

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

Mått från balansräkningen

Investeringsvolym (miljoner kronor) 96,4 3,3 14,6 7,4 5,0

Balansomslutning (miljoner kronor) 256 157 157 149 135

Soliditet1 24% 36% 31% 29% 28%

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

Kassalikviditet2 212% 198% 170% 181% 182%

Mått från kassaflödesanalysen 

Självfinansieringsgrad3 32% -152% 110% 270% 183%

Årets kassaflöde (miljoner kronor) 26,4 -8,1 1,5 12,3 4,0

Antal anställda 261 264 298 366 366

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. 

av inventarier i den renoverade räddningsstationen i 
Varberg, en ny slangtvätt i Falkenberg samt mindre 
fordon.

Årets ekonomiska restultat
I bokslut 2022 redovisas ett resultat på 9,2 miljoner 
kronor vilket motsvarar en positiv budgetavvikelse med 
7,8 miljoner kronor.

Avstämning finansiella mål
Förbundets finansiella mål handlar om att Räddnings
tjänsten Väst ska ha en god ekonomisk hushållning på 
kort och på lång sikt med ett rimligt överskott i både 
budget och bokslut. Under 2022 har samtliga finansiella 
mål uppnåtts med undantag för målet om en prognosav
vikelse på mindre än 1 procent.

Anställda
Antalet tillsvidareanställda medarbetare var vid årsskif
tet 261 jämfört med 264 året innan. Det är fortsatt svårt 

att rekrytera beredskapsbrand
män trots aktiva rekryteringsåt
gärder så är rekryteringsbehovet 
fortsatt stort inom vissa stations
områden. Sjukfrånvaron fortsät
ter att minska och var 3,4% av 
arbetad tid 2022.
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Här ges en samlad bild av hur
Räddningtjäsntens Västs organisation 
är uppbyggd och de olika verksamhe-
ternas ansvar.

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  
skyldigheter enligt lag om extraordi
nära händelser, det brottsförebyggan
de arbetet och i plan och byggproces
sen.

Räddningstjänsten Väst arbetar för 
och strävar efter att vara en rädd
ningstjänst för alla, en arbetsplats som 
respekterar och accepterar allas lika 
värde och olik heter. Olikheter bejakas 
och ses som en tillgång i vår verksam
het. Det råder aktiv nolltolerans mot 
kränkningar och trakasserier

Räddning
Räddningstjänsten Väst har tio verk
samhetsorter. I centralorterna Varberg 
och Falkenberg finns både en jour och 
en beredskapsstyrka.

Räddningsstyrkor i beredskap
Brandman 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.
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Förvaltningsberättelse

Förbundets organisation
I Förbundet finns åtta beredskaps
stationer med placering på landsbyg
den.

Både räddningsstyrkorna och be
redskapsbrandmännen är ständigt 
beredda på att agera i olika räddnings
situationer för att rädda liv, egendom 
och miljö.

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.

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

Stab och analys
Staben fungerar som en stödfunktion 
för Räddningstjänsten Västs ledning 
och enheter; Samhällsskydd, Räddning 
Räddningsstyrkor i beredskap samt 
Samordning och stöd. Stab och analys 
leder också Räddningstjänsten Västs 
utvecklingsarbete.

Organisation vid olyckor och  
särskilda händelser
Denna del av organisationen aktiveras 
när det sker en olycka, till exempel 
vid en utryckning eller särskild hän
delse som under coronapandemin.

Under ett år genomför vi cirka 1 500 
räddningsuppdrag. Ungefär hälften av 
uppdragen som vi larmas på är
trafikolyckor, bränder, drunkningstill
bud och sjukvårdslarm.

Räddning och rädd-
ningsstyrkor i beredskap

Samordning och stöd



Samhällsskydd

Stab och analys



Från 1 januari 2021 reviderades lagen om skydd mot 
olyckor. Svensk räddningstjänst behöver bli effektivare 
och mer likvärdig. Justeringar i lagen har gjorts bland 
annat inom styrning, förebyggande brandskydd, han
tering av omfattande och komplexa räddningsinsatser 
samt olycksuppföljning. Förbundet levererar successivt 
de förbättringar som krävs. Under året har fokus varit 
att ta fram och fastställa en ny tillsynsplanering och 
arbetsmodell för vår brandförebyggande tillsyn samt 
vårt gemensamma arbete i Halland för att skapa ett 
nytt räddningsledningssystem.

Riksdagen fattade i december 2020 beslut om totalför
svaret 2021–2025. Under perioden finns inte några eko
nomiska medel för arbetet med räddningstjänst under 
höjd beredskap. Därmed finns det små förutsättningar 
för svensk räddningstjänst att starta upp arbetet med 
civilt försvar, än mindre att utveckla och förvalta det. 

Omvärldsläget har dock under året aktualiserat och 
påskyndat arbetet med civilt försvar. Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB) har under 
året påbörjat ett arbete för att analysera och ta fram 
underlag för vilka förmågor och uppdrag som rädd
ningstjänsterna i Sverige ska ha under höjd bered
skap. Detta är både ett kortsiktigt arbete och ett mer 
långsiktigt uppbyggnadsarbete som kommer att pågå 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

under flera år. Vi har som förbund deltagit i MSB:s ar
bete och framfört räddningstjänstens behov av analys, 
inriktning och ekonomisk kompensation. Vi har också 
påbörjat ett arbete för att stärka upp vår kommunsam
ordningscentral (KSC) och våra två räddningsstationer 
för höjd beredskap.

En återhållsam investeringstakt och en föråldrad 
fordons park har krävt en jämförelsevis hög inves
teringsnivå de senaste, och för de kommande, åren. 
Förbundet har en investeringsbudget på 13 miljoner 
per år fram till 2030. Detta gör att nödvändiga rein
vesteringar inom framför allt fordonsparken går att 
genomföra. Långa leveranstider skapar dock tidsför
skjutningar i planerade investeringsobjekt.

De demografiska utmaningar som våra medlemskom
muner står inför ställer krav på anpassningsåtgärder 
även hos oss. Medlemskommunerna har givit Rädd
ningstjänsten Väst effektiviseringskrav på 1 % per år 
fram till 2025. Intäkter och kostnader har anpassats 
efter detta. Långsiktigt kommer sannolikt även servi
cenivån att behöva anpassas.

Förvaltningsberättelse
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Då var det dags att summera verksamhetsåret 2022. 
Räddningstjänsten Väst har återgått till normal verk-
samhet, efter pandeminåren, och återigen har bland 
annat fysiska utbildningar hållits och skolbesök ge-
nomförts. I september välkomnades allmänheten in till 
Öppet hus på stationerna i Varberg och Falkenberg.

Under 2022 har arbetet med en ny tillsynsplanering 
och arbetsmodell tagits fram utifrån lagförändringar 
i lagen om skydd mot olyckor och ny föreskrift. Även 
arbetet med det nya räddningsledningssystemet för 
Halland har pågått under året och kommer att driftsät
ta det under våren 2023.

Krisberedskap
Höjd beredskap
Under våren påbörjade Räddningstjänsten Väst ett ar
bete, tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB) och övriga räddningstjänster i 
landet, med att planera för räddningstjänst under höjd 
beredskap. Ett arbete som skulle påbörjats 2025 men 
som nu har tidigarelagts och prioriterats.

När det gäller uppdragen kopplade till kommunerna 
har mycket av arbetet präglats av omvärldsläget och 
kriget i Ukraina samt konsekvenser det har på samhäl
let. Exempelvis har en nulägesanalys av reservkrafts
förmåga i kommunernas tagits fram och nu pågår ar
betet med att revidera kommunernas styrelsplanering. 
Styrel är en planeringsprocess för att ta fram underlag 
för att prioritera samhällsviktiga elanvändare om delar 
av elnätet behöver frånkopplas för att skydda elnätet 
vid en eleffektbrist. Som ett led i att höja vår egen och 
kommunernas robusthet har MSB varit på besök och 
sett över funktionen i våra ledningsplatser i Varberg 
och Falkenberg.

Krisberedskapsveckan
Under hösten samordnade Räddningstjänsten Väst, 
tillsammans med andra aktörer, den nationella Krisbe
redskapsveckan i Varberg och Falkenbergs kommuner. 
Veckan är en årlig informationskampanj som ska öka 
människors motståndskraft inför samhällskriser och 
ytterst krig. Temat var mat och Räddningstjänsten 
Väst visade upp krislådan på biblioteken i Varberg och 
Falkenberg.

Brandman i beredskap
I januari driftsattes Fipbrandman (Första insatsper
son) i centrala Varberg. Fip:en har beredskap och 
tillgång till ett mindre utryckningsfordon hela dygnet 
och utgår från där han/hon befinner sig. Det kan vara 
i hemmet, på jobbet eller annan plats och kör därifrån 
direkt till olycksplats utan att först köra inom rädd
ningsstationen. Syftet med implementeringen är att 
korta responstiderna och på så sätt snabbare komma 
fram till den som behöver hjälp.
 

Förvaltningsberättelse

Händelser av väsentlig betydelse

11

Under våren och sommaren har brandmän i beredskap 
från de olika beredskapsstationerna deltagit på flera 
lokala event. Syftet var att bland annat prata brand
skydd och att rekrytera fler brandmän i beredskap.

Kommunikation
I oktober lanserades Räddningstjänsten Västs ny hem
sida. En stor skillnad mot den förra är att sidan nu är 
tillgänglighetsanpassad, vilket innebär att det ska bli 
lättare för personer med funktionsnedsättning att ta 
del av informationen som publiceras.

I september öppnades portarna upp för allmänheten 
på räddningsstationerna i Varberg och Falkenberg. Det 
blev ett välbesökt event och alla enheterna visade upp 
sina verksamheter. Besökarna fick bland annat tips till 
krislådan, prata brandskydd, krypa igenom ett rökfyllt 
rum och släcka en brand med en handbrandsläckare.

Utbildning
Att hålla utbildning för eleverna i årskurs 2, 5 och 8 i 
brandskydd är en viktig del i det förebyggande arbetet. 
Under 2022 utbildades 180 klasser vid 56 skolor, totalt 
blev det ungefär 3 300 elever.

Även utbildningarna för företag och andra verksam
heter har, efter coronapandemin, återgått till fysiska 
utbildningar inom områdena brand och/eller hjärt och 
lungräddning (HLR). Under 2022 genomförde 3 750 
personer dessa utbildningar. För första gången efter 
pandemin har även förskoleverksamheten varit väl
komna till huvudstationerna i de båda kommunerna. 
Här fick 6åringarna lära sig hur man skyddar sig mot 
olyckor och titta på utrustningen.



En räddningstjänst för alla
Jämställdhet, jämlikhet och mångfald handlar om att 
se varje individ som unik men också om att skapa en 
mer inkluderande kultur och en arbets miljö som främ-
jar olikheter och välkomnar nya perspektiv där medar-
betare trivs, växer och bidrar till bättre förutsättningar 
vid förebyggande 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 arbetar aktivt med att ska
pa en inkluderande arbetsplats för att vi tror på att 
människor med olika bakgrund, erfarenheter och 
personligheter kan bidra med nya idéer, tankar och 
perspektiv som utvecklar verksamheten. En inklude
rande arbetsplats har lättare att både attrahera nya 
medarbetare och behålla befintliga. Räddningstjänsten 
Väst ska var en tolerant arbetsplats fri från trakasse
rier och kränkningar.

Under 2022 har två medarbetare deltagit i utbild
ningen Gender coachutbildning Halland. Den berör 
områdena ledarskap, jämställdhet och inkludering och 
riktar sig till chefer inom olika myndigheter. Utbild

Utvecklingsmålen 2025
• Andelen kvinnliga brandmän i 
jour ska vara minst 25% år 2025.
• Andelen kvinnliga brandmän i  
beredskap ska vara minst 15%  
år 2025.

Förvaltningsberättelse

ningen har inspirerat MSB och under hösten fick två 
medarbetare på Räddningstjänsten Väst uppdraget att 
vara coacher i deras nationella Gender coachutbild
ning. 

På kvinnodagen den 8 mars startades ett internt kvinn
ligt nätverk upp. Under året har nätverket bland annat 
planerat och genomfört en konferens med intressanta 
föreläsningar. Nätverkets syfte är att stötta och stärka 
kvinnor inom Räddningstjänsten Väst. 

Samverkan
Ett sätt att visa vikten av alla människors lika värde 
var att, återigen efter coronapandemin, delta på Pride 
i Falkenberg och Varberg. Syftet med att delta var att 
visa, såväl internt som externt, att man jobbar för att 
vara en räddningstjänst för alla. Att Räddningstjänsten 
Väst tror på en öppen och tolerant organisation som 
bejakar olikheter och stöttar varandra i vardagen.

Under hösten startades en ny omgång av projektet 
med gymnasieelever på Introduktionsprogrammet i 
Varberg och Falkenbergs kommuner. Målet är att ge 
dessa ungdomar ett socialt stöd och inblick i rädd
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ningstjänstens vardagliga arbete 
samt skapa känsla av tillhörighet 
och gemenskap. 

Tillsammans med Räddningstjäns
ten Storgöteborg har Räddnings
tjänsten Väst genomfört en utbild
ning för styrkeledare. De fick bland 
annat lyssna till föreläsningar som 
handlade om jämställdhet. En ny 
utbildning som ska anordnas under 
2023 planeras.



Utvecklingsmål/åtgärder Kommentar Status

Responstiderna ska minska. 

Utvecklingsmål - Responstiden vid en olycka ska minska med fokus på den kritiska responstiden

Åtgärd: Ta fram underlag för upphandling av en lösning där organisationer, verksamhe-
ter och individer ska kunna ta emot larm som första insatsperson.

Arbetet är klart. Utifrån ambitioner i Verksamhetsplan 
2023 kommer vi driva ett projekt tillsammans med 
Heartrunner för att ta fram en applikationslösning där, 
betydligt fler individer än i nuvarande system, kan ta 
emot information om händelser och göra en första 
insats. 

Den enskildes förmåga att förebygga och hantera oönskade händelser ska öka

Utvecklingsmål - Få fler att agera vid en olycka

Åtgärd: Implementera framtaget arbetssätt för att samordna vårt förebyggande arbete. Vårt förebyggande arbete är planerat och genomförs 
utifrån framtaget arbetssätt. Vi kommer inför nästkom-
mande år utvärdera och se över aktuellt arbetssättet.

Utvecklingsmål - Den enskildes kunskap och förutsättningar att förebygga oönskade 
händelser ska öka

Åtgärd: Implementera framtaget arbetssätt för att samordna vårt förebyggande arbete. Vårt förebyggande arbete är planerat och genomförs 
utifrån framtaget arbetssätt. Vi kommer inför nästkom-
mande år utvärdera och se över aktuellt arbetssättet.

Åtgärd: Fortsätta arbetet med att utveckla och erbjuda digitala brandskyddsutbildningar. Det har nu blivit en naturlig del i vårt utbildningsutbud.

Antalet oönskade händelser ska minska 

Utvecklingsmål - Tillsammans med andra minska antalet och konsekvenserna av olyckor

Åtgärd: Implementera e-tjänsten ”Efter insats” som ett nytt kunskapsspridande verktyg 
inom Lärande av olyckor.

E-tjänsten är implementerad för räddningsteam och 
yttre befäl.

Medlemskommunerna har i Ägardirektivet fastställt tre övergripande mål:
• Responstiderna ska minska.
• Den enskildes förmåga att förebygga och hantera oönskade händelser ska öka.
• Antalet oönskade händelser ska minska.

Direktionen har fastställt fyra utvecklingsmål i Handlingsprogrammet som gäller från 2022.
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Utvecklingsmål

Uppföljning av Verksamhetsplanen 
För att kunna arbeta mot målen tas det i Verksamhetsplanen årligen fram ett antal åtgärder.

Nedan uppföljningen av 2022 års åtgärder samt uppföljning av basverksamheten visar på 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

Styrning och ledning

Åtgärd: Uppbyggnad av gemensamt larm- och ledningssystem tillsammans med övriga 
räddningstjänster i nuvarande RäddSam Halland, Södra Älvsborg och Göteborgsregi-
onen. Uppbyggnad av gemensamt larm- och ledningssystem tillsammans med övriga 
räddningstjänster i nuvarande RäddSam Halland, Södra Älvsborg och Göteborgsregionen.

Det har tecknats en överenskommelse mellan räddnings-
tjänsterna i RäddSam Halland om att bilda ett eget rädd-
ningsledningssystem i Halland. Arbetet/projektet påbörjades 
i augusti och det nya räddningsledningssystemet ska vara i 
drift den 3 april 2023.

Åtgärd: Utveckla målstyrningsmodellen Arbetet har blivit försenat i väntan på medlemskommuner-
nas arbete med revidering av förbundsordning och ägar-
direktiv. Ambitionerna att utveckla målstyrningsmodellen 
kvarstår och lyfts fram som åtgärd i Verksamhetsplan 2023.

Åtgärd: Utveckla beslutsstödet Tableau Personaluppföljningnen är klar och slutvalidering samt 
leverans kommer ske i början av 2023. Enligt Verksamhets-
plan 2023 så ska en strategisk plan för vidareutveckling av 
beslutsstöd tas fram under året.

Åtgärd: Utveckla hållbarhetsarbetet Direktionen har tagit beslut om en policy för hållbar utveck-
ling som ger styrning och inriktning i arbetet. Förutsättning-
ar för att sätta ytterligare ambitioner skapas i arbetet med 
att utveckla målstyrningsmodellen.

Prioriterade verksamhetsförbättringar

Åtgärd: Ta fram underlag för ny teknik i KSC för att möta framtiden. Underlag för ny teknik är framtaget. Utbytet av teknik är 
planerat till 2023.

Åtgärd: Implementera nytt övningsupplägg utifrån fastställd förmåga. En översyn av förmågorna på respektive beredskapsstation 
är genomförd. Övningstiden har justerats inför 2023 för att 
kunna upprätthålla förmågorna.

Åtgärd: Implementera nya rutiner för tillsyn utifrån nya föreskrifter och styrande 
dokumentation.

En policy för planering av tillsynsverksamheten som omhän-
dertar kraven i föreskriften är framtagen.

Åtgärd: Genomföra gemensam Insatschefsberedskap i Halland. Detta mål omhändertas nu i arbetet med det nya rädd-
ningsledningssystemet i Halland.

En räddningstjänst för alla - mångfald- och jämställdhetsarbete 

Åtgärd: Fokusområden - Likabehandling och inkludering Ett kvinnligt nätverk är startat för att stärka kvinnor i 
organisationen samt arbetar med en del konferenser och 
utbildningar för att sätta mer fokus i ämnet.

Åtgärd: Fokusområden - Jämställdhetsinkludering Rväst ingår i ett nationellt nätverk som arbetar strategiskt 
med dessa frågor i hela landet. Vi har avslutat andra om-
gång av Gender coach Halland och nu kommer två av våra 
medarbetare vara coacher i MSB:s Gender coach nationellt. 

Åtgärd: Fokusområden - Uppföljning och utveckling Vi följer upp arbetet med en räddningstjänst för alla, tar del 
av nya idéer och metoder samt ständigt utvecklar arbetet 
utifrån ny forskning och behov.

Tillsynsplan

Åtgärd: Tillsynsplan 2021 ska genomföras med 200 tillsyner inom lagen om skydd mot 
olyckor 2 kap 2§ samt d kap 4§ samt Lag om brandfarliga och explosiva varor.

158 tillsyner har genomförts (påbörjats). Utifrån förutsätt-
ningarna med vakanser bedöms målet som uppfyllt.

Förvaltningsberättelse

Klart Ej klartDelvis klart Gå ej att bedömma



Indikator 2022 2021 2020 2019 2018 2017 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) 11,2 10,5 10,7 11,5 11,2 10,9

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

607 621 653 630 722 685

Antal utvecklade bränder i byggnad per 1 000 invånare 0,38 0,46 0,48 0,48 0,42 0.40

Antal utförda brandskyddskontroller 6 926 6 712 6 734 6 654 6 546 6 447

Antal sotningar enligt frist (%) 97,5 99 100 99 98 98,5

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

158 120 72 145 83 140

Antal tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor 49 47 34 62 47 57

Antal utbildade personer (externutbildning) 3 750 3 000 3 568 5 929 4 270 6 174

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

Antal inkomna trygghetslarm 125 798 113 817 146 927 139 019 155 000 144 960

Antal utlarmade trygghetslarm 58 632 48 106 35 292 43 518 37 341 79 892

Utökad olycksundersökning 1 0 0 2 2 4

Medarbetare 

Sjukfrånvaro (%) 3,43 % 5,16 7,18 5,61 5,52 5, 87  
Personalomsättning (%) - tillsvidare 9,23 % 6,08 11,32 10,35 8,84 7, 95

Personalomsättning (%) - BmIB 6,21 % 5,59 6,08 4,07 9,94 10,59

Antal rapporterade tillbud 3 7 26 20 11 14

Antal rapporterade olycksfall 8 2 13 6 7 11

** - 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 (orange) eller neutral, ingen 
eller liten förändring, (svart). 
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Förvaltningsberättelse
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Händelserappport
Efter att räddningstjänsten varit på en skadeavhjäl
pande insats skrivs alltid en händelserapport. I händel
serapporten finns händelseförloppet beskrivet. Händel
serapporten 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 2022 är 1 360 styck
en. Detta är en minsknning från 2021 då vi hade 1 636 
händelser.

Under 2022 har det varit en liten minskning av antalet 
brand i byggnad medan antalet trafikolyckor har ökat. 
Antalet onödiga automatlarm har även de minskat 
jämfört med förra året (2022: 437 stycken och 2021: 
456 stycken).

Under 2021 omkom en person i kategorin trafikolyckor. 
Det var ingen som omkom i brand eller drunkningso
lyckor, detta är en minskning sett till förra året.

Händelse 2022 2021

Trafikolyckor 222 231

Brand ej i byggnad 178 157

Brand i byggnad 126 127

Sjukdomsfall 80 88

Drunkningstillbud 3 18

Omkomna 2022 2021

Trafikolyckor 1 0

Brand 0 1

Drunkning 0 1

Kommunsamordningscentralen
Kommunsamordningscentralen, KSC, är bemannad 
dygnet runt, årets alla dagar. Larmmottagarna respon
derar främst på trygghetslarm och svarar i telefon
växeln. Utöver detta kameraövervakar de kommunala 
objekt och vissa av kommunernas jourer som kopplas 
till KSC under icke kontorstid. 

Varbergs Kommun har ställt som krav att Räddnings
tjänsten Västs larmoperatörer behöver ha kompeten
sen undersköterska. Medarbetarna som saknade den 
kompetensen genomgick under 2022 utbildningarna 
Omvårdnad 1 samt Anatomi och Fysiologi 1. Nyanställ
ningar har nu kravet undersköterska.

Sommaren 2022 passerade antalet trygghetslarmskun
der 3 000, sammantaget i båda kommunerna. Under 
året responderade larmoperatörerna i KSC på 125 798 
inkomna larm, i genomsnitt 345 larm per dygn där den 
genomsnittliga svarstiden är 19 sekunder.

Brandlarm kopplade till trygghetslarmen motsvarar 
ungefär 120 samtal i månaden. Ungefär 30% av dessa 
renderar i utryckning.

KSC har i snitt haft 34 fjärrtillsynskameror i månaden 
med drygt 71 tillsyner per dygn.

KSC hanterar även provlarmningar och blockeringar av 
automatlarm, 1 500 inbrottslarm/månaden, 90 joursök
ningar/månaden samt 80 kameror till phus och skolor. 
KSC hanterar även Räddningstjänst Västs växel, svars
tiderna är under 30 sekunder.

Trygghetslarm Antal 

Trygghetslarmskunder (per helår) 3 043

Inkomn trygghetslarm 125 798

Utlarmade trygghetslarm 58 632

Förvaltningsberättelse

Vår Kommunsamordningscentral, KSC, är bemannad dygnet runt! Här finns alltid någon som svarar i telefon.



Responstiderna ska minska. 
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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. Det
ta innebär att de finansiella målen ska uppnås, men 
även att verksamheten ska följa beslutade övergripan
de mål. 

De finansiella målen uppnås i huvudsak och redogörel
sen för arbetet med de övergripande målen (sidorna 
1922) ger en indikation om god måluppfyllelse.

Räddningstjänsten Väst har en god ekonomisk hushåll
ning, både vad gäller ekonomi och verksamhet.

I ägardirektivet anges att Räddningstjänsten Väst 
ska ha en god ekonomisk hushållning på kort och på 
lång sikt med ett rimligt överskott i både budget och 
bokslut.

• Investeringar ska täckas av egna medel. 
• Det årliga resultatet efter avskrivningar och finan

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

    

Årets investeringar
Räddningstjänsten Väst får inte ta banklån vilket inne
bär att investeringar måste självfinansieras. Förbundet 
har en god kassa och årets investeringar täcks med 
egna medel. Målet har uppnåtts.

Årets resultat
Resultatet är positivt. Målet har uppnåtts.

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

Antalet oönskade händelser ska minska. 

Den enskildes förmåga att förebygga

och hantera oönskade händelser ska öka. 

Förvaltningsberättelse

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Prognosavvikelsen
I jämförelse med den prognos som presenterades i del
årsbokslutet 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. Responstiden ska minska
Målet bedöms uppfyllt.

2. Den enskildes förmåga att förebygga och hantera 
oönskade händelser ska öka.
Målet bedöms uppfyllt.

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

Utvecklingsmål
Direktionen har fastställt fyra utvecklingsmål i Hand
lingsprogrammet som gäller från 2022. Nedan mål 
bedöms uppfyllda. 

1. Responstiden vid en olycka ska minska med fokus 
på den kritiska responstiden.

2. Få fler att agera vid en olycka.

3. Den enskildes kunskap och förutsättningar att före
bygga oönskade händelser ska öka.

4. Tillsammans med andra minska antalet och konse
kvenserna av olyckor.

Utifrån våra olika mål genomför vi olika åtgärder och 
aktiviteter.



Resultaträkningen 
Resultaträkningen visar Räddningstjänsten Västs 
intäkter och kostnader under året. Både intäkter och 
kostnader är betydligt lägre jämfört med motsvarande 
period föregående år vilket beror på verksamhetsöver
gång mellan Räddningstjänsten Väst och Falkenbergs 
kommun efter oktober månad år 2021. Bokslutet 2022 
visar ett resultat på 9,2 miljoner kronor (7,7 miljoner 
kronor) vilket motsvarar en positiv budgetavvikelse på 
7,8 miljoner kronor.

Hälften av budgetavvikelsen ligger på intäktssidan där 
den största delen består av intäkter för automatlarm, 
trygghetslarm och fjärrtillsyner. Även olika bidrag på
verkar avvikelsen positivt. På kostnadssidan ligger den 
största positiva avvikelsen bland våra personalkostna
der genom tillfälliga vakanser, lägre utbildnings och 
pensionskostnader än budgeterat samt att vi inte haft 
några långvariga och omfattande räddningsinsatser. 
Våra avskrivningar och finansiella kostnader är högre 
än budget vilket är en effekt av att vi från och med 
2022 börjat med finansiell leasing av våra stationer 
inom Falkenbergs kommun. Samtidigt har det också 
haft effekt på våra lokalkostnader som minskat jäm
fört med budget. 

Balansräkningen
Balansräkning är en uppställning av Räddningstjäns
ten Västs tillgångar och skulder vid ett givet tillfälle. 
2022 års balansomslutning (exempelvis summan av 
tillgångssidan) uppgår till 256,2 miljoner kronor (157,3 
miljoner kronor). Den kraftiga förändringen beror 
på att vi nu redovisar våra stationer i Falkenbergs 
kommun som finansiell leasing. Detta för med sig en 
ökning av tillgångssidan genom bokförda anläggnings
tillgångar samtidigt som skuldsidan ökar genom ökade 
lång fristiga skulder.

Kassaflödesanalysen
Kassaflödesanalysen kan förklaras som en specifika
tion av organisationens betalningsströmmar uppdelat i 
tre olika sektorer; kassaflöde från den löpande verk
samheten, kassaflöde från investeringsverksamheten 
och kassaflöde från finansieringsverksamheten. 
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Förvaltningsberättelse

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 
30,6 miljoner kronor (5,0 miljoner kronor). Det posi
tiva kassaflödet beror främst på minskade fordringar 
samt på årets resultat och avskrivningar. Kassaflödet 
från investeringsverksamheten redovisar ett negativt 
kassaflöde på 96,4 miljoner kronor (3,3 miljoner 
kronor) främst som en effekt av redovisning av finan
siell leasing av räddningsstationerna i Falkenbergs 
kommun. Kassaflödet från finansieringsverksamheten 
påverkar positivt med 92,2 miljoner kronor (0,2 miljo
ner kronor), vilket beror på ökad långfristig skuld som 
en del av hanteringen av förvärvet av våra finansiella 
tillgångar. Sammantaget resulterar kassaflödesanaly
sen i ett positivt kassaflöde på 26,4 miljoner kronor 
(8,1 miljoner kronor).

Utvärdering av den ekonomiska ställningen
Räddningstjänsten Väst uppnår god ekonomisk hus
hållning när det gäller det finansiella perspektivet. 
Förbundet har en stark ekonomi och har aldrig redo
visad underskott under sin verksamhetstid. Förbundet 
har inga lån och hittills har investeringarna kunnat 
finansieras med egna medel, det vill säga årets resultat 
och avskrivningar. Både årets intäkter och kostnader 
minskar kraftigt beroende på verksamhetsövergång 
avseende Omsorg till Falkenbergs kommun under 
oktober 2021. Den långsiktiga betalningsförmågan 
(soliditeten) minskar kraftigt som en effekt av att våra 
tillgångar ökat genom vår redovisning av finansiell lea
sing. Den kortsiktiga betalningsförmågan (kassalikvidi
teten) däremot har ökat under året. Långa leveransti
der för fordon fortsätter att medföra tidsförskjutningar 
för planerade investeringar. Av budgeterade investe
ringar på 27,2 miljoner kronor har endast 4,9 miljoner 
kronor kunnat genomföras. Under året har vi agerat 
för att försöka minimera effekten av tidsförskjutningar 
under 2023.
Den finansiella leasingen av våra stationer i Falken
bergs kommun för med sig att den totala investerings
nivån ökat kraftigt jämfört med tidigare år. Detta har 
resulterat i en tillgångsökning på drygt 87 miljoner 
kronor.
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Median 12 (avser riket), Falkenberg 11,2 och Varberg 11,1.

Responstiderna ska minska 
Ett av Räddningstjänsten Västs övergripande mål är 
att korta responstiderna, tiden från att någon larmar 
till att räddningstjänst är på plats. En del i detta arbe-
te är utökandet av Fip-brandman (Första insatsperson) 
som driftsattes i början av 2022.

Samverkan
Att korta responstiderna är ett av våra övergripande 
mål. Målet är att någon ska vara på plats så snabbt som 
möjligt för att bryta händelseförloppet och hjälpa de 
nödställda. För att nå målet med att korta responsti
derna är bland annat samverkan en framgångsfaktor. 
PSG (kommunernas vaktbolags) har väktare som ofta 
är ute och cirkulerar i kommunerna vilket gör att de 
vid en händelse kan, utifrån sin förmåga, och om de är 
närmare än räddningstjänstpersonal, larmas och i ett 
tidigt skede vidta åtgärder för att stoppa eller begrän
sa en skadeutveckling.

All personal som arbetar på PSG genomgick under maj 
månad en utbildning med fokus på hur man ska/bör 
agera i samband med en olycka och vilka risker som 
finns. De larmas endast om de är närmast skadeplatsen 
och då som ett komplement till de ordinarie resurser
na.

Brandman i beredskap
En tidig insats är ofta avgörande vid en olycka eller 
brand för den som är drabbad. En annan åtgärd för att 
korta responstiderna var att i januari 2022 driftsätta 
Fipbrandman, Första insatsperson, i centrala Varberg.
Införandet av Fip innebär att denna enhet är på väg 
mot händelse snabbare. Beredskapsbrandmännen har 
annars normalt en anspänningstid på 58 minuter. På 
den tiden ska de vid larm ta sig till stationen, byta om 
till larmkläder och tillsammans lämna stationen med 
ett eller flera utryckningsfordon. 

Förvaltningsberättelse

Fip:en har ett mindre utryckningsfordon med sig under 
hela sin beredskapstid och är snabbt på väg efter att 
larm kommit in. Nu finns Fip på samtliga verksamhets
orter.

Kommunikationsinsats
Under sommarens varma dagar var det många som 
sökte sig till stränderna i Varbergs och Falkenbergs 
kommuner. För att snabbt nå så många som
möjligt användes de digitala kanalerna för att kom
municera budskapet om vikten för räddningstjänsten 
att snabbt kunna komma fram om olyckan är framme. 
Felparkerade bilar och blockerade vägar kan fördröja 
räddningsinsatsen.

Responstid
Diagrammet nedan visar responstiden för räddnings
tjänst, det vill säga tiden från att någon larmar till 
dess att första resurs är på plats. Mediantiden redovi
sas i minuter.



Den enskildes förmåga att förebygga och hantera oönskade händelser ska öka

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

Det har varit högt tryck på externutbildningen under 
året där majoriteten av utbildningarna, efter pande
min, nu återgått till att vara fysiska. Under 2022 gick 
3 750 personer dessa utbildningar. Även brandskydds
utbildningarna som anordnas för eleverna i årskurs 2, 
5 och 8 har återgått till det normal och 180 klasser vid 
56 skolor utbildades under 2022, det blir ungefär 3 300 
elever.

I mitten av juli besökte Ullareds brandmän i bered
skap tillsammans med brandingenjör en flyktingför
läggning i Falkenbergs kommun. Anledningen till 
besöket var att det under en tid hade varit ett antal 
falsklarm i byggnaden som resulterat i oro och rädsla 
hos de boende. Syfte med besöket var att skapa trygg
het och stärka relationen med de boende.

Under våren och sommaren har brandmännen ifrån de 
olika beredskapsstationerna deltagit på flera lokala 
event för att bland annat att prata brandskydd och att 
rekrytera fler brandmän i beredskap.

Samverkan
Räddningstjänsten Väst och Röda Korset har en över
enskommelse om samverkan vid en samhällsstörning 
eller extraordinär händelse. I en sådan situation kan 
räddningstjänsten ta hjälp av Röda Korsets medlem
mar och spontanfrivilliga. Syftet med överenskommel
sen är att skapa långsiktigt hållbara förutsättningar 
för effektiv hantering av oönskade händelser med stöd 
från frivillig organisation. En del i överenskommelsen 
består av att RVäst årligen tillhandahåller övning och/
eller utbildning till Röda Korset antingen av generell 
eller riktad art. 

Under året genomfördes ett första utbildningstillfälle 
med en gemensam förberedande dialog – en grund
läggande utbildningsinsats avseende styrdokument 
för krishantering i Varbergs kommun. Det för att förse 
Röda Korsetmedlemmarna med en kännedom om 

av de prioriterade insatserna har någon 
gjort en första insats innan räddnings-
tjänsten kommer till platsen! 

33%Vid

vilka styrdokument som finns på området i kommunen 
och vad de anger och innehåller så att Röda Korsets 
organisation får förutsättningar att bättre förstå och 
jacka in i den övergripande hanteringen. De deltog 
även under POSOMövning vilket blev en möjlighet för 
dem att se hur en situation kan hanteras.

Krisberedskapsveckan
Räddningstjänsten Väst samordnade den årliga 
informationskampanjen Krisberedskapsveckan i de 
båda medlemskommunerna. Årets tema var mat. Med 
Krisberedskapsveckan är målet att fler privatpersoner 
reflekterar över hur de kan lösa vardagen vid kris och 
krig, att fler privatpersoner skaffar sig en egenbered
skap och att den lokala riskkommunikationen utveck
las.

Kommunikationsinsatser
Flera kommunikationsinsatser till allmänheten har 
genomförts under året med syfte att förebygga döds
bränder. Till största delen har de digitala kommunika
tionskanaler, hemsida och sociala medier, använts för 
att nå fram till kommuninvånarna. Budskapet i kom
munikationen har varit anpassat efter årstiden, högti
der, samhällsaktuella händelser etcetera. Under julen 
kommunicerades det exempelvis om brandsäkerhet 
gällande tända stearinljus, torr julgran och eldstäder. 

Att möta kommuninvånarna ute i samhället är också 
en viktig del i det förebyggande arbetet. Ett sådant 
möte arrangerades innan jul då räddningsteamen 
stod på torgen i Varberg och Falkenberg och pratade 
brandskydd. Att finnas bland allmänheten och sprida 
information om vikten av att ha en god hemberedskap 
och brandsäkerhet är ett sätt att bidra till målet att 
öka den enskildes förmåga att förebygga och hantera 
oönskade händelser.
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Förvaltningsberättelse

Ett av de övergripande målen är att antalet oönskade 
händelser ska minska. Räddningstjänsten Väst har 
arbetat för detta genom att bland annat träffa invå-
narna och besöka verksamheter, så som skolor och 
arbetsplatser, i Varberg och Falkenbergs kommuner för 
att öka kunskapen om hur man själv kan förebygga och 
hantera en oönskad händelse.

Tillsyn
Under året har MSB beslutat om en ny föreskrift för 
lagen om skydd mot olyckor (LSO) 2:2, 2:4. För att leva 
upp till nationella mål och krav utifrån ny föreskrift 
har Räddningstjänsten Väst tagit fram en ny policy 
samt tillsynsplan 2023. Tillsyner är en viktig del av det 
förebyggande arbetet som görs, och ska med hjälp av 
förändringar i LSO och föreskrifter bidra till att före
bygga olyckor samt minska skador av olyckor.

En tillsyn genomförs för att följa upp den enskildes 
skyldighet att ha ett skäligt brandskydd. Det nationel
la målet anger att den förebyggande verksamheten 
ska bedrivas på ett effektivt sätt och att särskild vikt 
ska läggas vid att förhindra människors död och andra 
allvarliga skador. Tillsynen är ett verktyg för detta men 
även andra förebyggande åtgärder behöver vidtas för 
att på ett effektivt sätt förbättra skyddet i samhället. 
Årets tematillsyner har varit flerbostadshus, handeln, 
skolor, förskolor och campingplatser.

Kommunikationsinsatser
Syftet med mycket av Räddningstjänsten Västs externa 
kommunikationen är att minska antalet oönskade hän
delser. Elda rätt och bada säkert, använd flytväst, sänk 
farten i trafiken och förbered dig för storm är några av 
budskapen som är återkommande. Förebyggande är en 
röd tråd och Räddningstjänsten Väst vill förmedla kun
skap, fakta och information för att kommuninvånarna 
ska kunna förebygga mer på egen hand.

Ett sätt för att nå sommarens turister i kommunerna 
samverkade räddningstjänsten med den lokala tid
ningen. Tidningen gjorde en intervju med en brand
inspektör som pratade förebyggande brandskydd och 
vikten av att parkera rätt vid stränderna så att de stora 
utryckningsfordonen lätt kommer fram. Denna intervju 
publicerades i tre tidningar, däribland sommarbilagan.

Antalet oönskade händelser ska minska 
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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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Balanskravsresultat

Balanskravsutredning 2022
(miljoner kronor)

2022 2021 2020

Årets resultat enligt resultaträkningen 9,2 7,7 4,3

- Samtliga realisationsvinster -0,2 0,0 -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 9,0 7,7 4,1

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

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0

Årets balanskravsresultat 9,0 7,7 2,2

Av kommunallagen framgår att vi måste ha ekonomin i 
balans och varje räkenskapsår redovisa högre intäkter 
än kostnader efter att realisationsvinster 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 reinvestering
ar. Räddningstjänsten Väst har alltid uppfyllt balans
kravet sedan förbundet bildades. Årets balanskravsre
sultat påverkas av realisationsvinster på 0,2 miljoner 
kronor avseende fordon. Redovisat balanskravsresultat 
uppfyller lagens krav på ekonomi i balans.

Resultatutjämningsreserv 
Direktionen har antagit en policy för resultatutjäm
ningsreserv (RUR). Denna policy ger förbundet möj
lighet att reservera delar av ett positivt resultat. RUR 
kan sedan användas för att utjämna intäkter över en 
konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat 
efter balanskravsjusteringar är negativt. Förbundet 

Förvaltningsberättelse

har alltså kunnat bygga upp en reserv för att senare, 
under vissa omständigheter, kunna använda reserven 
till att täcka underskott som uppstått till följd av en 
lågkonjunktur. Ingående RUR uppgår till 10 miljoner 
kronor. Den totala avsättningen får maximalt uppgå 
till 10 % av årets medlemsbidrag. För år 2022 görs 
ingen avsättning till reserven.



För att nå vår vision; Ett tryggt samhälle för alla! är 
medarbetarnas engagemang, kompetens och ansvars-
tagande en av grundpelarna. 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 häl-
sofrämjande arbetsplats med välmående medarbetare 
och ett gott arbetsklimat.

Medarbetare
Vid årets slut har Räddningstjänsten Väst 99 tillsvida
reanställda medarbetare vilket är tre personer fler än 
vid förra årsskiftet. Under året har nio personer slutat 
sin anställning.  

Förbundet har nyanställt elva personer på tillsvidare
anställningar, fem brandmän, två brandingenjörer, två 
säkerhetsutvecklare och två larmoperatörer. Det ger en 
personalomsättning på 9,2% och en personalökning på 
3,1%. Av de nyanställda är sju kvinnor och fyra män, 
bland de fem nyanställda brandmännen är två kvinnor. 

Bland de tillsvidareanställda är könsfördelningen 37% 
kvinnor och 63% män. 

Räddningstjänstens tillsvidareanställda medarbetare 
består av en stor yrkesgrupp; brandmän. Brandmännen 
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Antal anställda 2022 2021

Totalt K M Totalt K M

Tillsvidare 99 37 62 96 32 64

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

Brandman i beredskap 159 13 146 163 13 150

Totalt 261 52 209 264 47 217

Förvaltningsberättelse

Sjukfrånvaro - % av 
arbetad tid          

2022 2021

Åldersgrupp 29 år och yngre 1,9 7,2

Åldersgrupp 30-49 år 2,7 3,4

Åldersgrupp 50 år och äldre 4,9 7,0

Kvinnor 6,6 9,1

Män 1,6 2,3

Totalt 3,4 5,2

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

30,8 32,8

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

2022 2021

K M K M

Åldersgrupp 29 år och yngre 1,9 1,8 8,5 5,1

Åldersgrupp 30-49 år 5,1 1,3 5,0 2,3

Åldersgrupp 50 år och äldre 12,9 1,9 14,5 1,7

Väsentliga personalförhållanden

Förväntad utveckling
Inflationen i Sverige fortsätter att stiga – och i början 
av 2023 är den över 10 procent. Det är de högsta siff
rorna på över 30 år. Samtidigt närmar sig en lågkon
junktur och det väntas ta ett par år innan det vänder 
uppåt igen. Detta leder oss till ekonomiska utmaningar 
de kommande åren. Inflationen påverkar våra pen
sionskostnader kraftigt och redan höga el och bränsle
priser kommer fortsatt påverka vår ekonomi negativt. 
Detta har naturligtvis färgat vårt arbete med budget 
2023 och den resultatnivå vi strävat efter enligt vår 
långsiktiga finansiella planering har långt ifrån kunnat 
hållas. Vi lägger dock en budget i balans.

är 40 till antalet. Den andra största yrkesgruppen är 
arbetsledare (tio stycken), därefter följer larmopera
törer (sju stycken), enhetschefer (fem stycken) och 
säkerhetsutvecklare (fem stycken). 

159 personer är anställda som brandman i beredskap, 
i denna grupp har 14 personer slutat och tio personer 
har nyanställts. 

20 timavlönade personer (fem kvinnor och 15 män) har 
arbetat under 2022. Totalt har de arbetat 4978 timmar, 
vilket motsvarar drygt två årsarbetare.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron i procent av arbetad tid för 2022 är 
3,4%. Kvinnor har en högre sjukfrånvaro (6,6%) än 
männen (1,6%). Sjukfrånvaron i alla åldersgrupper har 
minskat jämfört med föregående år. Åren 2020, 2021 
och delvis även 2022 har präglats av coronapandemin, 
vilket till viss del har påverkat sjukfrånvaron.

I jämförelse har medarbetarna i Varbergs kommun en 
sjukprocent på 8,3% och i Falkenbergs kommun 6,9%. 

I genomsnitt har en anställd 1,13 sjuktillfälle under 
2022 och varit sjuk 11,6 kalenderdagar  (långtidssjuk
skrivningar är inkluderade). 

Långa leveranstider avseende fordon gör våra investe
ringar svårplanerade och våra avskrivningar därmed 
svårberäknade. Förbundet har en investeringsplan på 
cirka 13 miljoner kronor per år men tidsförskjutningar 
har resulterat i relativt låga investeringskostnader de 
senaste åren samtidigt som vi skjuter fler investerings
objekt framför oss. I budget 2023 tror vi att vi nu kan 
ta i kapp en del släpande investeringar och vi räknar 
med en investeringsnivå på nästan 30 miljoner kronor 
det aktuella året. De kommande åren ser ut att leda 
till negativa kassaflöden vilket vi kan hantera tack 
vare tidigare års positiva kassaflöden.
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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

41,1 37,4 6,3 6,8 -43,0 -39,5 4,4 4,4 1,4 3,0

Verksamhetschef 3,7 4,2 0,5 0,7 -4,5 -4,3 -0,3 0,6 0,0 -0,3

Samhällsskydd 5,2 5,8 5,0 4,8 -8,9 -9,5 1,3 1,1 0,0 1,3

Omsorg 0,0 0,0 0,0 22,1 0,0 -21,9 0,0 0,2 0,0 0,0

Räddning 56,6 56,2 0,1 0,5 -55,8 -55,1 0,9 1,6 0,0 0,9

Samordning och 
stöd

11,2 9,9 14,3 10,9 -22,6 -21,0 2,9 -0,2 0,0 2,9

Summa 117,8 113,5 26,2 45,8 -134,8 -151,3 9,2 7,7 1,4 7,8

*Inklusive interna intäkter och kostnader, 1,6 miljoner kronor.

Förbundets investeringsbudget uppgick till 27,2 
miljoner kronor inklusive ombudgetering från 2021. 
Under året har vi börjat redovisa våra stationer inom 
Falkenbergs kommun som finansiell leasing. En effekt 
av denna redovisning blir ökade räddningstjänstan
läggningar med 91,5 miljoner kronor. Totalt redovisar 
förbundet investeringar till ett värde av 96,4 miljoner 
kronor (3,3 miljoner kronor). Inventarier inkluderar in
vesteringar i den renoverade stationen i Varberg samt 
en slangtvätt.

Objekt (miljoner kronor) Anskaffat 
2022

Anskaffat  
2021

Räddningstjänstanläggningar 91,5 0,0

Inventarier 2,8 3,1

Bilar och andra transportmedel 2,1 0,2

Summa 96,4 3,3

Årets uppföljningar 
Verksamheten följs upp efter april månad (tertialrap
port), och efter augusti månad (delårsrapport). I tertial
rapporten prognosticerades en positiv budgetavvikelse 
på 3,4 miljoner kronor. I delårsrapporten hade den 
positiva budgetavvikelsen ökat till 5,2 miljoner kronor. 
Drygt hälften av avvikelsen låg på intäktssidan och 
berodde till största del på högre intäkter för årsavgifter 
för automat och inbrottslarm än budgeterat. Även kost
nadssidan bidrog till avvikelsen, bland annat genom 
tillfälliga vakanser samt det faktum att vi inte haft 
några långvariga och omfattande räddningsinsatser.

Investeringsredovisning



Resultaträkning 

(Miljoner kronor) Bokslut 2022 Bokslut 2021 Budget 2022

Intäkter Not 1 23,7 43,6 19,4

Kostnader Not 2 -123,4 -144,3 -129,7

Avskrivningar Not 3 -8,9 -5,3 -6,5

Verksamhetens nettokostnader -108,6 -106,0 -116,8

Medlemsbidrag Not 4 117,8 113,5 118,2

Verksamhetens resultat 9,2 7,5 1,4

Finansiella intäkter 1,0 0,2 -

Finansiella kostnader -1,0 0,0 -

Resultat efter finansiella poster 9,2 7,7 1,4

Extraordinära poster (netto) - - -

Årets resultat 9,2 7,7* 1,4
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Ekonomisk redovisning

*Resultatet år 2021 har justerats ned med 0,3 mnkr på grund av ändrad redovisningsprincip 2022 
avseende finansiell leasing.



Miljoner kronor Bokslut 2022 Bokslut 2021 Budget 2022

Tillgångar  

Anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 5 88,8 1,3 1,1

Maskiner och inventarier Not 6 8,6 6,8 11,1

Övriga materiella anläggningstillgångar Not 7 27,4 29,2 48,7

Summa anläggningstillgångar 124,8 37,3 60,9

Omsättningstillgångar                     

Fordringar Not 8 5,1 20,1 7,0

Kassa och bank 126,3 99,9 84,2

Summa omsättningstillgångar 131,4 120,0 91,2

Summa tillgångar 256,2 157,3 152,1

Eget kapital, avsättningar och skulder 

Eget kapital

Årets resultat 9,2 8,0 1,4

Resultatutjämningsreserv 10,0 10,0 10,0

Övrigt eget kapital 41,7 37,9 44,4

Summa eget kapital 60,9 55,9 55,8

Avsättningar 

Avsättningar för pensioner Not 9 40,9 40,7 40,7

Summa avsättningar 40,9 40,7 40,7

Skulder 

Långfristiga skulder Not 10 92,4 0,2 -

Kortfristiga skulder Not 11 62,0 60,5 55,6

Summa skulder 154,4 60,7 55,6

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 256,2 157,3 152,1

Balansräkning 

Ansvarsförbindelser (miljoner kronor)
Pensionsförpliktelser         3,2         3,6
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Miljoner kronor Bokslut 2022 Bokslut 2021 Budget 2022

Den löpande verksamheten 

Årets resultat 9,2 8,0 1,4

Justering för av- och nedskrivningar Not 3 8,9 5,3 6,5

Justering för gjorda avsättningar Not 9 0,2 0,8 0,1

Justering för övriga ej likvidpåverkade poster -4,2 - -

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 14,1 14,1 8,0

 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar Not 8 15,0 -10,7 -

Ökning/minskning förråd och varulager                     - - -

Ökning/minskning kortfristiga skulder Not 11 1,5 -8,4 0,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 30,6 -5,0 8,0

Investeringsverksamheten

Investering i anläggningstillgångar -4,9 -3,3 -27,2

Finansiell leasing -91,5 - -

Försäljning av anläggningstillgångar - - -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -96,4 -3,3 -27,2

Finansieringsverksamheten 

Nyupptagna lån 99,1 0,2 -

Amortering av skuld för finansiell leasing -6,9 - -

Amortering av långfristiga skulder 0,0 0,0 -

Minskning av långfristiga fordringar - - -

Ökning av långfristiga fordringar - - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 92,2 0,2 0,0

Årets kassaflöde 26,4 -8,1 -19,2

Likvida medel vid årets början 99,9 108,0 90,1

Likvida medel vid årets slut 126,3 99,9 70,9

Kassaflödesanalys 
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Noter

Not 1 - Intäkter Bokslut 2022 Bokslut 2021

Försäljningsintäkter 0,4 0,7

Taxor och avgifter 12,2 8,6

Bidrag från staten 4,2 4,7

Övriga bidrag 1,1 1,3

Försäljning av verksamhet 2,4 1,9

Trygghetsteamen - 21,2

Övrigt * 3,4 5,2

Summa 23,7 43,6

Not 2 - Kostnader Bokslut 2022 Bokslut 2021

Personal 64,5 79,3

Sociala avgifter 26,1 30,4

Pensionskostnader 3,0 3,9

Lokal 8,6 10,7

Förbrukningsinventarier/material 4,7 4,6

Transportkostnader 1,4 1,4

Övrigt* 15,1 14,0

Summa 123,4 144,3

Not 3 - Avskrivningar Bokslut 2022 Bokslut 2021

Avskrivning på byggnader, tekniska anläggningar 4,0 0,2

Avskrivning på maskiner och inventarier 4,9 5,1

Summa 8,9 5,3

Avskrivningar beräknas på anskaffningsvärdet. Bestämmande av den ekonomiska livslängden 
görs utifrån beräknad ekonomisk nyttjandeperiod, viss vägledning finns i RKR:s idéskrift 
om avskrivningar publicerad 2009. Nominell metod används för beräkning av avskrivningar, 
det vill säga linjär avskrivning på ursprungligt anskaffningsvärde. De avskrivningstider som 
används är:
• Räddningstjänstanläggningar 33 år 
• Maskiner 5 – 10 år 
• Inventarier 3 – 15 
• Bilar och andra transportmedel 3 – 20 år

*Interna intäkter har eliminerats med 1,6 miljoner kronor.
Från och med oktober 2021 har vi inga intäkter för Trygghetsteamen då distrikt Söder övergick i 
Falkenbergs kommuns regi.

*Interna kostnader har eliminerats med 1,6 miljoner kronor.
Att kostnaderna över lag har minskat jämfört med 2021 beror till största del på verksamhetsö
vergång avseende Trygghetsteam Söder till Falkenbergs kommun. 
Övrigt inkluderar kostnad för räkenskapsrevision med 152 tusen kronor (157 tusen kronor).
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Not 5 - Mark, byggnader och tekniska
anläggningar

Bokslut 2022 Bokslut 2021

Ingående anskaffningsvärde 2,3 2,3

Inköp 122,5 -

Försäljningar - -

Utgående anskaffningsvärde 124,8 2,3

Ingående ack. avskrivningar -1,0 -0,8

Försäljningar - -

Årets avskrivningar -35,0 -0,2

Utgående ack. avskrivningar -36,0 -1,0

Utgående redovisat värde 88,8 1,3

Not 6 - Maskiner och inventarier Bokslut 2022 Bokslut 2021

Ingående anskaffningsvärde 17,7 14,6

Inköp 2,8 3,1

Försäljningar - -

Utgående anskaffningsvärde 20,5 17,7

Ingående ack. avskrivningar -10,9 -9,7

Försäljningar - -

Årets avskrivningar -1,0 -1,2

Utgående ack. avskrivningar -11,9 -10,9

Utgående redovisat värde 8,6 6,8

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod   31,5              10,7

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod   16,1               6,3

Not 4 - Medlemsbidrag Bokslut 2022 Bokslut 2021

Från Varbergs kommun 69,8 65,9

Från Falkenbergs kommun 48,0 47,6

Summa 117,8 113,5

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

Not 8 - Fordringar Bokslut 2022 Bokslut 2021

Kundfordringar 2,5 17,3

Skattekonto 0,3 0,4

Interimsfordringar 1,8 1,7

Momsfordringar 0,5 0,7

Övrigt 0,0 0,0

Summa 5,1 20,1

Att kundfordringarna är så mycket lägre jämfört med 2021 beror på att vi då hade en stor 
fordran på Falkenbergs kommun avseende medlemsbidrag för första tertialen.

Not 7 - Övriga materiella anläggnings-
tillgångar

Bokslut 2022 Bokslut 2021

Ingående anskaffningsvärde 60,7 60,5

Inköp 2,1 0,2

Försäljningar - -

Utgående anskaffningsvärde 62,8 60,7

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

Försäljningar - -

Årets avskrivningar -3,9 -3,9

Övriga förändring - -0,1

Utgående ack. avskrivningar -35,4 -31,5

Utgående redovisat värde 27,4 29,2

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod   18,3            15,3

Not 9 - Avsättningar för pensioner Bokslut 2022 Bokslut 2021

Ingående avsättning 32,7 32,1

Beräknad nyintjänad pension 2,3 3,1

Pensionsutbetalning -2,1 -2,5

Ingående avsättning, särskild löneskatt 8,0 7,8

Årets förändring 0,0 0,2

Summa 40,9 40,7
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Not 11 - Kortfristiga skulder Bokslut 2022 Bokslut 2021

Leverantörsskulder  4,0 3,6

Upplupna semesterlöner 3,0 3,1

Upplupna sociala avgifter 1,2 1,2

Förutbetalda intäkter och interimsskulder 49,8 48,7

Övrigt 4,0 3,9

Summa 62,0 60,5

I posten Förutbetalda intäkter och interimsskulder inkluderas medlemsbidraget för första tertialet 2023, 
med 41 miljoner kronor. Posten innehåller också bidragsöverskott avseende arbetet med att stärka civilt 
försvar samt introduktionsprogrammet.
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Not 10 - Långfristiga skulder Bokslut 2022 Bokslut 2021

Långfristig leasingskuld 92,1 -

Skuld för offentliga bidrag 0,4 0,2

Ack upplösningar av offentliga bidrag -0,1 0,0

Summa 92,4 0,2

Finansiell leasing, fast egendom
Totala minimileaseavgifter  103,8
Framtida finansiella kostnader                 11,7
Nuvärdet av minimileaseavgifterna   92,1

Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt följande:
Inom 1 år                      3,5
Senare än 1 år men inom 5 år                  14,4
Senare än 5 år                                  74,2
                                   92,1



Räddningstjänstförbundet följer lag om kommunal 
bokföring och redovisning och Rådet för kommunal re
dovisnings (RKR) utgivna rekommendationer. När det 
gäller våra avsättningar för särskild avtalspension föl
jer 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 pensionsförvaltaren.
När det gäller RKRs rekommendation R5 om leasing 
så följs den bara delvis, med våra stationer inom Fal
kenbergs kommun. Arbetet med att även stationerna i 
Varbergs kommun ska innefattas påbörjas under 2023.

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

Anläggningstillgångar 
För att räknas som investering ska utgifterna för en an
läggningstillgång uppgå till minst 0,1 miljoner kronor. 
Tillgången ska dessutom ha en beräknad nyttjandetid 
som uppgår till minst tre år. Anläggningstillgångarna 
har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet 
efter avdrag för verkställda avskrivningar. Planenliga 

avskrivningar har beräknats på objektens anskaff
ningsvärden. Avskrivningarna sker linjärt, det vill 
säga med ett belopp som är lika stort under objektets 
beräknade ekonomiska livslängd. Avskrivningstiderna 
görs efter en bedömning av tillgångens nyttjandepe
riod, viss vägledning finns i RKR:s idéskrift Avskriv
ningar (2009). Avskrivningen påbörjas månaden efter 
investeringsutgiften bokförts.
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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! 


