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Om denna handling 

Denna handling är en bilaga till Räddningstjänstens Östa Skaraborg årsredovisning. 

Syftet med denna handling som benämns verksamhetsberättelse är att beskriva och förklara 

mer ingående om genomförd verksamhet under 2015. 

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA SKARABORG 

 

 

 

Rickard Johansson 

Förbundsdirektör
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Verksamhetsberättelse för 2016 

Allmänt 

2016 har genomförts i enlighet med fastställt handlingsprogram. Under året har 

organisationen fortsatt sitt utvecklingsarbete med organisationen, personal, materiel och 

metoder. Organisationen fullföljer påbörjad och beslutad verksamhet enligt plan.  

De två mest utmärkande arbetsuppgifterna under året har varit att hantera verksamhetens 

bedrivande och utveckling på övningsfältet Hasslum samt att över tid hantera 

personalförsörjningen. 

Vad avser personaltjänsten fortsätter pensionsavgångarna och nyrekryteringar som en följd av 

dessa. Vid deltidsstyrkorna har rekrytering och utbildning genomförts i syfte att tillföra 

personal motsvarande de avgångar som varit. Rekrytering av deltidspersonal inom förbundets 

område fortsätter att vara en prioriterad uppgift då det i en ökande omfattning blir allt svårare 

att rekrytera, vidmakthålla samt kompetensutveckla denna personalkategori. Särskilda 

åtgärder bör vidtas och kommer att vidtas i förbundets område (kommunerna) för att över tid 

kunna personalförsörja organisationens behov av kunnig och kompetent personal. Vidare kan 

det konstateras att möjligheten att rekrytera heltidsbrandmän och brandingenjörer blir allt 

svårare. I sammanhanget är det inte enbart numerären i sig som kan bli utmanande för 

framtiden, utan även det faktum att väldigt få personer från Skaraborg söker sig till den av 

staten anordnade brandmannautbildningarna (Skydd Mot Olycka, SMO), vilket i sig ger 

negativa effekter avseende möjligheten att bibehålla personalen över tid, då anställd personal 

som kommer långväga ifrån självklart tar möjligheten då den dyker upp att få en anställning i 

sin tidigare hemkommun. Tendensen är att det ökade uttaget av föräldraledigheter håller i sig 

och det kan skönjas ett trendbrott över året i att ta ut föräldraledigheter. Detta påverkar över 

tid pågående schemaläggning och kan leda till ökade kostnader då det saknas personal i 

ordinarie skift. Några kollegor har under året varit tjänstlediga för att under MSB ledning 

genomföra internationella insatser. Sedvanlig rekrytering av semestervikarier inför sommaren 

2017 har påbörjats. Sjukfrånvaron har sjunkit från 3,6 % under 2015, till 3,0 % 2016 

(målsättningen är 3 %). Räddningstjänsten har dock fortfarande ett antal långtidssjukskrivna 

på varierande sjukskrivningsgrad. Förbundet har under året blivit medlemmar i ett nätverk 

rörande jämställdhet. Nätverket är ett branschnätverk och benämns ”Nätverk för Jämställd 

Räddningstjänst”, NJR. Organisationen verkar för att utvecklas till en inkluderande 

arbetsplats.  

Vad avser utvecklingen av vår materiel så har räddningstjänsten under året fortsatt 

omsättningen av andningsskydd, vilket även kommer fortsätta under 2017. Andningsskydden 

utgör en mycket viktig del av personalens skyddsutrustning och faller nu för åldersstrecket 

och funktionalitet/säkerhet. Vad avser fordonsomsättningsplanen har räddningstjänsten under 

året prioriterat våra servicefordon och personbilar. Räddningstjänsten har även enligt plan 

införskaffat ett nytt fordon till vår dagtidsstyrka, med ett nytt verktyg i form av en 

skärsläckare. Skärsläckaren är ett bra och effektivt verktyg som verksamheten nu avser 

anskaffa i flera exemplar. Inom ramen för investeringsbudgeten för 2016 har förändringar 

vidtagits för att frigöra medel och därmed kunna införskaffa ett höjdfordon i reserv. Tidigare 

år har räddningstjänsten via ett avtal med det nu nedlagda företaget SRTC (Swedish Rescue 

Training Centre) kunnat hyra ett höjdfordon då egna höjdfordon varit på reparation eller 

service.  

Det fordon som avses införskaffas är ett begagnat höjdfordon som bedöms kunna levereras i 

början på 2017. Efter beslut av direktionen får ej nyttjade investeringsmedel överföras från 
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2016-2017 för att bland annat lösa ut detta viktiga behov. Organisationens förmåga till 

långsiktig verksamhetsplanering har fortsatt utvecklats vilket innebär att överblicken och 

behoven för framtiden nu kan sammanföras till ett tydligt arbetsunderlag för kommande 

budgetarbete, idag till och med 2020. Budgetarbetet för 2017 är genomfört enligt plan. 

Budgeten fastställdes i september.  

Den beslutade organisationsöversynen vid den operativa avdelningen trädde i kraft första 

januari 2016. Syftet med organisationsförändringen var och är att skapa bättre möjligheter för 

planering och ledning av operativa avdelningen både ur ett verksamhetsledningsperspektiv, 

men även ur ett operativt perspektiv. Översynen har genomförts inom ramen för nu befintliga 

resurser och har under årets utvecklats på ett bra sätt. Ytterligare utveckling av den operativa 

organisationen kommer ske under 2017 i syfte att tillvarata de möjligheter som nu finns att 

utveckla verksamheter utifrån behov och prioriteringar. Räddningstjänstens förmåga att leda 

inom ramen för större händelser (komplexa händelser) har utvecklats under året. Utbildning 

och övning har genomförts med ett gott resultat där ny teknik och metod kopplats till det 

rollspel som gäller vid arbetet med och tillsammans i en stab. Fortsatt utbildning kommer ske 

under 2017.  

Vad avser den förebyggande verksamheten har ett förändrat arbetssätt införts avseende 

myndighetsutövningen som syftar till att tydliggöra myndighetsutövningen i sig, samt skapa 

ett bättre juridiskt underlag och spårbarhet i ärendehanteringen. Vidare har nya 

arbetsuppgifter tilldelats den operativa personalen som via uppsökande verksamhet i 

flerbostadshus och dörrknackning i andra typer av boenden, förmedlat information om 

brandförebyggande åtgärder i bostäder. Samtidigt som denna uppgift löses så genomförs 

förberedelser/rekognosering av framkörningsplatser och uppställningsplatser inom aktuellt 

område som besöks. På så sätt genomför räddningstjänsten förebyggande åtgärder såväl inom 

ramen för den rent förebyggande verksamheten såväl som för den operativa verksamheten. 

Arbetet enligt denna metod kommer fortsätta under 2017. 

Inom ramen för samverkan fortgår arbetet med Krishanteringsrådet Östra Skaraborg samt 

samverkan med övriga räddningstjänster inom Skaraborg och Västra Götaland. Vad avser 

samverkan i Västra Götaland så har nu det etablerade nätverket sedan 2015 ”Fyrklövern”, bytt 

namn till Räddsam VG (Räddningstjänstsamverkan Västra Götaland). Arbetet inom Räddsam 

VG är och kommer vara en viktig del av räddningstjänstens förmåga att lösa framtidens 

utmaningar, alltifrån kompetensutveckling, operativ/förebyggande förmåga mm. 

För att höja säkerheten vid förbundets brandstationer så kommer åtgärder vidtas. Under 2016 

har vi tillsammans med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) genomfört en 

analys av ett anpassat tillträdesskydd till brandstationen i Skövde. Arbetet fullföljs under 

2017. 

Under året erhölls uppgiften från direktionen att analysera och utarbeta beslutsunderlag för att 

eventuellt styra om de idag varande kommunala automatiska brandlarmen till 

räddningscentralen i Skövde. Arbetet fortgår i nära samarbete med förbundets 

medlemskommuner och underlag för beslut bedöms föreligga under andra kvartalet 2017. 

Skadeförebyggande verksamhet 

Under året har ett omfattande arbete genomförts för att öka kvaliteten i avdelningens 

ärendehantering, framförallt gällande myndighetsutövning. Hantering av ett ärende enligt det 

nya arbetssättet tar längre tid än tidigare. Konsekvensen blir att färre ärenden kan hanteras av 
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avdelningens medarbetare samtidigt som kvaliteteten och resultatet blir bättre, både för 

räddningstjänsten och den enskilde samhällsmedborgaren.  

Följden av att avdelningens medarbetare hinner hantera färre ärenden generellt, blir att externt 

initierade ärenden måste prioriteras framför internt initierade ärenden. Tillsynsärenden, som 

är merparten av alla internt initierade ärenden, får stå tillbaka för att de externt initierade 

ärendena, tillståndsansökningar och yttranden, ska kunna hanteras.  

Resultatet för året gällande, framförallt tillsyner, understiger det planerade resultatet. Detta 

innebär att målen i handlingsprogrammet för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor och 

tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor inte kan anses vara uppfyllda för året. 

Det finns, i huvudsak, tre anledningar till att målen för året, gällande tillsyn, inte uppnås. 

Anledningarna är förändrat arbetssätt gällande myndighetsutövning, för få handläggare av 

ärenden samt att andelen andra arbetsuppgifter har ökat. Avdelningen har stort behov av fler 

medarbetare för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter. Befintlig vakant tjänst behöver 

snarast rekryteras och ytterligare en till två medarbetare bedöms behöva rekryteras till 

avdelningen framöver, en på grund av pensionsavgång under 2018 och en för att kunna 

hantera framtida arbetsbelastning. 

Tävlingen Camp Blåljus har genomförts i Lidköping, återigen med ett lyckat resultat. 

Deltagare och arrangörer var mycket nöjda med evenemanget.  

Samarbetet med Radio Skaraborg har fortsatt som planerat. Samarbetet innebär att 

räddningstjänsten medverkar i Radio Skaraborg ungefär en gång i månaden under vår och 

höst med uppehåll över sommaren. 

Under året har även en inventering av byggnadstekniskt brandskydd i den äldre 

trähusbebyggelsen i Hjo genomförts. 

Skadeavhjälpande verksamhet 

Verksamhetsåret 2016 ligger mycket nära ”olycksåret” 2015 vad gäller antalet insatser. 

Andelen brand i byggnad har sjunkit något på bekostnad av en höjning av antal brand ej i 

byggnad. Tyvärr noteras också en fortsatt ökning av antalet trafikolyckor vilket är mycket 

olyckligt. 

Sammanlagt har sju personer mist livet på grund olyckor inom RÖS område under 2016. 

Antalet omkomna är glädjande nog på en av de lägsta nivåerna de senaste åren.  

Den nya befälsorganisationen har nu varit i drift under i stort sett hela verksamhetsåret. En 

snabb reflektion kring detta ger vid handen att räddningstjänsten avsevärt ökat sin förmåga att 

leda och utveckla både enskilda arbetsuppgifter som hela avdelningen. En djupare utvärdering 

av den nya organisationen ska göras kommande höst. 

14 fördjupade olycksundersökningar genomfördes under 2016 för att skapa mer kunskaper 

kring hur olyckorna kunde ske samt hur räddningsinsatserna kan effektiviseras. Inskolning av 

en ny medarbetare Erik Lyckebäck i rollen som utredare har pågått under året. 

De mål som valts att analyseras för 2016 anses i vara uppfyllda. 
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Årets största utmaning har varit att säkra upp förbundets tillgång till befintligt övningsfält vid 

Hasslum. Detta är nu gjort i det korta perspektivet och arbetet med en långsiktig lösning är 

uppstartat. 

  

Drift och underhållsverksamhet 

För att den skadeavhjälpande verksamheten inom räddningstjänsten skall kunna fullgöra sina 

uppgifter krävs ett väl fungerande system för drift och underhåll. Det dagliga arbetet för 

driftavdelningen innebär till största delen att göra kontroller och reparationer på fordon, 

materiel samt brandstationer. Driftavdelningen försörjer även alla stationen med 

förbrukningsmateriel, byten av brandslang och andningsskydd efter insatser och övningar. 

Under 2016 har övningsfältet på Hasslum tillkommit som en uppgift för driftavdelningen. 

Denna uppgift ligger utanför det tidigare arbetsfältet och innebär att vår arbetsbelastning har 

ökat markant. Om Hasslum blir en permanent del av räddningstjänstens arbetsuppgifter krävs 

det personella tillskott för att kunna lösa uppgifterna långsiktigt. För närvarande har 

driftavdelningen tre drifttekniker som har som huvuduppgift att serva deltidstationerna och 

räddningsvärnen. I Mariestad och Skövde sköter heltidsbrandmännen till största delen dessa 

kontroller på fordon och materiel åt driftavdelningen. Driftavdelningen ombesörjer även 

samordning av all upphandling av fordon och materiel samt ser till att det finns ett fungerande 

radiolänknät. Driftavdelningen ansvarar även för att räddningstjänsten har ett tillfredställande 

försäkringsskydd. 

Driftavdelningen planerar och genomför kontinuerligt underhåll och renoveringar på 

förbundets brandstationer. Underhållsplaner uppdateras fortlöpande och renoveringar 

genomförs i möjligaste mån av egen driftpersonal för att få så god ekonomi som möjligt.  Här 

har räddningstjänsten genom åren haft god hjälp av egen duktig personal som tidvis har lånats 

från operativa avdelningen. Den möjligheten ser vi av olika skäl minska nu och framöver. 

Nedanstående förteckning är exempel på renoveringsåtgärder på förbudnets brandstationer 

under 2016: 

 Omfattande brandskyddsåtgärder/renoveringar på brandstationerna i Skövde och 

Mariestad 

 Renovering av tvätthallsgolv i Tibro 

 Uppsättning ny ytterbelysning i Hjo 

 Utvändig målning av verkstadsbyggnad i Mariestad 

Under 2016 har driftavdelningen upphandlat och fått levererat: 

 Två servicefordon 

 Ett mindre släckfordon till SMO styrkan med skärsläckarsystem 

 En ny insatsledarbil 

 En bättre begagnad VW Passat 

 En ny tankbil 
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 Nya lyftkuddar till hela förbundet 

 Nya värmekameror  

 

Samverkans-, säkerhets- och beredskapsfrågor 

Två möten med Krishanteringsrådet Östra Skaraborg har genomförts. Årets teman har utgjorts 

av långvariga el- och teleavbrott samt återtagande av civilt försvar. Förbundet ingår i 

länsstyrelsens regionala krishanteringsråd. 

En riskanalys för räddningstjänstförbundet enligt lag om skydd mot olyckor har framtagits. 

Nytt handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande åtgärder mot brand har antagits. 

Räddningstjänstsamverkan sker vidare dels inom ramen för konstellationen Samhällsskydd 

Skaraborg och dels inom det regionala samverkansorganet Räddsam VG. Räddningstjänsten 

har varit representerad vid samtliga dessa möten. Räddningstjänsten ingår vidare i 

länsstyrelsens regionala krishanteringsråd. 

Räddningstjänsten har deltagit i länsstyrelsens uppföljningar enligt lag om extraordinär 

händelse samt medverkat i förekommande krisledningsövningar och POSOM-övningar. 

Ekonomiskt resultat 

Ekonomin har i huvudsak löpt enligt plan. 

Resultatet för året visar på ett överskott på 1 092 tkr. Relaterat given uppgift (att upprätta 

nollresultat) uppfattas det att det ekonomiska resultatmålet är uppnått. Direktionen fattade 

beslut om att kostnaderna för övningsfältet Hasslum skulle tas på resultatet, vilket skulle 

innebära ett underskott på 1 mnkr. Mot bakgrund av årsbokslutet kan det konstateras att 

kostnaderna för övningsfältet inrymts inom budget. Med anledning av stora 

pensionsförändringar under första halvåret visade halvårsbokslutet ett negativt resultat på 4 

mnkr. Under andra halvåret har omregleringar av särskild avtalspension genomförts som 

positivt påverkat resultatet. Vidare har intäkterna ökat med 1,6 mnkr. Anledningen till detta är 

intäkter som ej budgeterats för 2016 avseende hyresintäkter för övningsfältet. Intäkterna 

avseende automatiska brandlarm har ökat med 400 tkr till följd av ett förändrat arbetssätt, då 

det gäller rapportering. Kostnaderna har under året balanserats med en månatlig 

prognostisering. Ökning av kostnader har skett avseende personalkostnader, 

fordonsreparationer, datakostnader samt övningsfältet (kostnader för övningsfältet har 

överskridits med 200tkr med hänsyn till att möjliggöra fortsatt övning med exempelvis 

flygplansräddningsmodul). Vidare ökar pensionsutbetalningen. Vad avser minskade kostnader 

så har särskilda besparingsåtgärder vidtagits för att få verksamheten i balans.  

Härvid har besparingar skett avseende arbetarskydd, fastigheter, kommunikation, 

avskrivningar inventarier, samt särskild avtalspension. Vidare har två vakanser 

(pensioneringar) ej tillsatts för att ytterligare balansera verksamheten.  

Investeringar har i huvudsak följt investeringsplanen, dock så har planen justerats avseende 

behovet av ett reservhöjdfordon, samt fullföljandet av omsättning av andningsskydd, vilket 

inneburit att dessa åtgärder inplanerats för genomförande 2017. Vid direktionsmötet i 

december beslutade direktionen att överföra investeringsmedel från 2016 till 2017 med syfte 
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att kunna fullfölja planerade investeringar. Resultatmässigt överförs ej nyttjade 

investeringsmedel motsvarande 1,4 mnkr från 2016 till 2017. 

Relaterat uppnått resultat på 1 092tkr och den tidigare prognosen på - 1 mnkr (övningsfältet) 

så kan resultatförbättringen relateras till över året förändrade pensionskostnader (+ 1,5mnkr), 

samt vidtagna besparingsåtgärder (två vakanser andra halvåret plus övriga besparingar 

600tkr). 

God ekonomisk hushållning bedöms föreligga då de ekonomiska målen nåtts och riktlinjerna 

för verksamheten följts. Detaljerad ekonomisk redovisning återfinns i bilaga. 

Framtid 

I det tidsmässiga korta perspektivet kommer fortsatt stor kraft att läggas vid att skapa 

möjligheter till ett nyttjande av övningsfältet vid Hasslum. De möjligheter övningsfältet i 

Skövde har bedöms möjliggöra både övningsverksamhet såväl som utbildningsverksamhet. 

Inom ramen för Räddningstjänstsamverkan kommer fortsatt arbete att ske med avsikten att 

med stöd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap möjliggöra platsalagda 

utbildningar i Skövde. I det längre perspektivet kommer räddningstjänstens ledning att 

fortsätta arbetet med att tillsammans med respektive medlemskommun analysera och skapa 

förutsättningar för en fortsatt långsiktig utveckling av räddningstjänsten. Detta arbete bedrivs 

mot bakgrunden av den samhällsförändring som sker över tid och hur förbundet som 

räddningstjänst bör utvecklas för att möte morgondagens krav på räddningstjänst. Förbundets 

verksamhet pågår och löses enligt beslutad verksamhetsplan. Under 2017 kommer RÖS 

ledning att tillsammans med medlemskommunerna fullfölja uppstartade 

”framtidsseminarium” med syftet att analysera de framtida behov som föreligger och därmed 

börja det grundläggande arbetet med nästkommande handlingsprogram för 2019-2023. 

Grunden till kommande diskussioner och planeringsarbete skall ses i ljuset av den förändrade 

omvärldsbild som nu upplevs, både ur ett nationellt och regionalt perspektiv såväl som ur ett 

lokalt perspektiv. 

Vad avser de ekonomiska förutsättningarna så är det en förutsättning att de inriktningar som 

beslutats fram till och med 2019 minst inryms i de kommande årsbudgeterna för att lösa 

erhållna uppgifter. Under budgetarbetet för 2018 kommer behovet av en femte brandman i 

skiftet till Skövde styrkan tydliggöras vilket innebär en kostnadsökning. I sammanhanget är 

det orimligt att med Skövde kommuns utvecklingsambition och dess förändrade riskbild 

fortsatt vara organiserade, antalsmässigt, som styrkan i Gullspång eller Mariestad. 

Osäkerheter råder avseende framtida pensionskostnader och då företrädesvis den särskilda 

avtalspensionen som brandmännen har.  

Förbundsdirektören ser fram emot ett tätare arbete med medlemskommunerna i syfte att 

kunna följa den pågående samhällsutvecklingen och därtill kunna anpassa räddningstjänstens 

verksamhet så att lagstiftning följs och uppgifter löses för framtida behov enligt de krav som 

åligger räddningstjänsten. Sammanfattningsvis kommer följande arbetsområden utgöra 

grunden för vår fortsatta utveckling: 

 Utveckla långsiktighet i planering med bäring på nästa handlingsprogram 2019-2023 

 Utveckla förmågan att kunna öva och utbilda i Skövde på övningsfältet Hasslum 

 Utveckla vår ledningsförmåga. En utvecklad ledningsförmåga innebär ett ökat krav på 

befälsutbildning och träning 
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 Utveckla vår förmåga till samverkan med andra  

 Fullfölja implementera fastställd målbild och genomförandeidé för vår fortsatta utveckling 

 Personaltjänst där rekrytering och kompetensutveckling är tyngdpunkten 

 Ekonomisk uppföljning kopplat till fortsatt utveckling 

 Uppföljning av omsättningsplaner, drift och underhållsplaner 

 

 

Skövde den 23 februari 2017 

 

 

Rickard Johansson 

Förbundsdirektör 
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Politisk ledning 

Direktionen 

Direktionen består av 14 ledamöter, två per medlemskommun. Beredningsutskottet utgörs av 

ordförande jämte förste och andre vice ordförande. 

Direktionen tillträdde den 1 januari 2015. 

Ordinarie ledamöter är följande: 

Göte Carling (kd), ordförande, Skövde 

Mikael Faleke (m), Töreboda 

Jan Hassel (s), 2:e vice ordförande, Gullspång 

Helena Dahlström (s), Skövde 

Björn Fagerlund (m), Mariestad 

Sture Pettersson (s), Mariestad 

Rolf Eriksson (s), Tibro 

Ada Danial(l), Tibro 

Lars-Åke Bergman (s), Töreboda 

Britt-Marie Sjöberg (c), 1:e vice ordförande, Hjo 

Pierre Rydén (s), Hjo 

Peter Lindroth (s), 2:e vice ordförande, Karlsborg 

Kjell Sjölund (c), Karlsborg 

Björn Thodenius (m), Gullspång 

Direktionen har haft nio ordinarie sammanträden under året och därvid behandlat 156 

ärenden. Beredningsutskottet har haft två sammanträden och därvid behandlat sju ärenden 

gällande budget 2017 och andra ekonomifrågor. 
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Personal 

Mål 

Målen 2016 känns igen från föregående år: 

Mångfalden bland personalen ska ökas genom särskilda aktiviteter vid personalrekrytering. 

Räddningstjänsten ska ha tillgång till erforderlig personal i operativ tjänst för att ständigt 

upprätthålla en grundberedskap. 

Räddningstjänsten ska ha tillgång till personal med rätt kompetens i en omfattning så att 

behovet av räddningsledare tillgodoses. 

Hälsofrämjande aktiviteter skall medverka till att sjukfrånvaron inte överstiger 3 % per år. 

Genom aktivt arbetsmiljöarbete skall antalet arbetsskador minska. 

Skövde kommun har bytt HR- och lönesystem hösten 2016. På grund av problem med 

leveransen av detta system så saknas i vissa fall exakta siffror för helåret. I dessa fall har vi 

därför fått utgå ifrån exakta siffror från 160831 och därpå gjort ett överslag för återstoden av 

året. Dessa framtagna siffror är markerade med en * om de visar exakta siffror för 160831 

alternativt ** om de visar ett överslag för helåret. 

Siffrorna för åldersstruktur är omgjord och visar nu åldersstruktur för all heltidspersonal 

respektive deltidsbrandmän. Jämförande siffror är därför borttagna eftersom de inte ses som 

relevanta.  

Måluppfyllnad 

Räddningstjänsten strävar efter att öka mångfalden. En administratör har slutat och ersatts av 

en kvinna. Vid operativa avdelningen har en kvinna fått tillsvidareanställning och två kvinnor 

fått vikariat. En av de kvinnliga vikarierna arbetar fortfarande i organisationen och 

målsättningen är att hon ska erbjudas en tillsvidareanställning. Vid deltidsstationerna finns tre 

kvinnliga deltidsbrandmän, två har rekryterats under 2016. Mångfalden har således ökat något 

under 2016. 

Bemanningen vid heltidsstationerna har inte vid något tillfälle understigit nivån för 

grundberedskap. Så inte heller vid deltidsstationerna. Räddningstjänsten har brist på 

styrkeledare pool i Gullspång samt Karlsborg och det är svårt att hitta kandidater som vill 

studera och vara borta från arbete och hem den tid som krävs.   

Sjukfrånvaron har sänkts från 3,6 till 3,0%**. Vi har dock fortfarande ett antal 

långtidssjukskrivna på varierande sjukskrivningsgrad. 

Personal 

Under året har åtta heltidsanställda medarbetare slutat sin anställning, vilket resulterar i en 

högre personalomsättning än vad som varit vanligt. Fem av dessa avgår dock med pension 

medan tre har bytt arbetsgivare. De två brandmän som gått till ny arbetsgivare har valt en 

räddningstjänst på den ort de bor. 
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Av räddningstjänstens deltidsanställda brandmän har fyra gått i pension, två flyttat till annan 

ort och tre valt av sluta av mer privata skäl. 

Vid räddningsvärnen har en medlem slutat på grund av flytt och en har slutat vid ett 

industrivärn.  

Semesteruttaget har ökat och även uttaget av föräldraledighet. 

Under 2016 genomfördes övergång till att lönerapportera via Daedalos för 

deltidsbrandmännen. Tidrapporter i pappersformat behövs enbart för frånvaro för 

deltidsbrandmän samt för heltidsanställda och räddningsvärnspersonal. Denna övergång har 

fungerat väl. I oktober 2016 genomförde Skövde kommun en lansering av nytt HR- och 

lönesystem. Kommunen har haft stora problem med systemleverantören vilket även har 

påverkat lönehantering negativt hos Räddningstjänsten. 

Kompetensutveckling 

Räddningstjänstförbundet genomförde i år en preparandutbildning för nyanställda 

deltidsbrandmän och räddningsvärnsmän med deltagare från såväl den egna räddningstjänsten 

som från Skara-Götene, Falköping-Tidaholm samt Räddningstjänsten Västra Skaraborg. 14 

personer deltog från förbundet, med följande fördelning: Skövde 2, Karlsborg 2, Töreboda 2, 

Hova 2, Gullspång 2, Hjo 1, Volvo 3.  

Grundutbildning för deltidsbrandmän – Räddningsinsats – har genomgåtts av tio brandmän. 

Under året har två heltidsbrandmän och tre deltidsbrandmän genomgått befälsutbildning 

Räddningsledning A. Två heltidsbrandmän har genomgått befälsutbildningen 

Räddningsledning B. 

Bland övriga utbildningar noteras att tre medarbetare genomgått Tillsyn A och en 

medarbetare Tillsyn B.  

13 medarbetare har genomgått UGL (Utveckling av Grupp och Ledare). 

Under året har åtta medarbetare startat utbildning för körkortsbehörighet C. 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron ligger i år på 3,0 %**, alltså har sjukfrånvaron minskat jämfört med 2015. Två 

långtidssjukskrivna brandmän har gått upp i arbetstid till 75 respektive 100 %, dock 

fortfarande inte i ordinarie arbete. Olika skador och sjukdomar har lett till några 

sjukskrivningar på två till fyra veckor. Räddningstjänsten har också inom administrativa sidan 

en långtidssjukskrivning på 50 % och en sedan tidigare på 75 %.  

Arbetsskador och tillbud 

Under 2016 har räddningstjänsten haft fem arbetsskador på heltiden. Tre rör innebandy, en 

klämskada vid övning med stege samt en frätskada vid tvättmaskin. På deltiden har två 

olyckor rapporterats, varav en i samband med innebandy. Den andra olyckan var en allvarlig 

krock med lösa kreatur nattetid. Olyckan kunde ha blivit riktigt otäck men som tur var 

lyckades föraren hålla fordonet kvar på vägen. Två knäskador och en nackskada blev utfallet.  
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Tillbud som anmälts har varit tio stycken från heltiden och tre stycken från deltiden. Flertalet 

har koppling till fordon eller problem med larmutrustning mm. Två allvarliga tillbud har 

rapporterats vid en bilolycka där två bilar har tagit sig förbi avspärrningar. Just sådana 

incidenter har lett till att brandmän förolyckats på andra orter i landet. Kontroll och åtgärder 

har vidtagits i samtliga fall.  

Enbart en riskobservation har inkommit och behandlats via ledningsgrupp.  

Personalen i siffror 

Anställda 2016 2015 2014 2013 

Heltid 

          Varav kvinnor 

88 

8 

88 

8 

84 

6 

85 

7 

Deltid 

          Varav kvinnor 

174 

3 

171 

1 

175 

1 

169 

- 

Räddningsvärn 

          Varav kvinnor 

85 

7 

87 

5 

103 

8 

96 

6 

 

Åldersstruktur 

Heltid Antal 

-29 år  

10 

30 -49 år 39 

50- 19 

Medelålder 40,6 

Deltid  

- 29 år 10 

30-49 år 99 

50- 54 

Medelålder 44,6 

 

Personalomsättning 

Procent 2016 2015 2014 2013 

Dagtid/heltid 9,1 % 3,6 % - 3,5 % 

Deltid 5,26 % 7,4 % - 5,9 % 

Räddningsvärn 1,15 % 15,5 % - 2,1 % 
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Tidsanvändning 

Dag/-

heltidspersonal, 

timmar 

2016-08-31 2015 2014 2013 

Ordinarie 

arbetstid 

129 041* 190 002 179 882 177 415 

Närvarotid 104 309* 

80,83 % 

159 583 

83,99 % 

151 290 

84,1 % 

157 303 

88,/ % 

Frånvarotid 24 732* 

19,17 %* 

30 420 

16,01 % 

28 592 

15,9 % 

20 112 

11,3 % 

 

Frånvaro på grund av sjukdom 

Procent av 

total arbetstid 

2016-08-31 2015 2014 2013 

Samtlig personal 2,4 %* 3,6 % 3,2 % 1,2 % 

-29 år 1,9 %* 1,5 % 0,3 % 0,5 % 

30-49 år 1,7 %* 3,3 % 2,1 % 0,5 % 

50- år 4,2 %* 5,4 % 6,6 % 2,3 % 

 

Övrig frånvaro 

Frånvaro 

procent av total 

arbetstid 

2016-08-31 2015 2014 2013 

Semester 10,4 %* 8,0 % 8,2 % 8,1 % 

Vård av barn 0,2 %* 0,4 % 0,2 % 0,2 % 

Föräldraledighet 4,4 %* 2,6 % 1,7 % 0,8 % 

Övrigt 1,5 %* 1,0 % 2,0 % 0,9 % 
Övrig frånvaro omfattar exempelvis tjänstledighet, enskild angelägenhet, studieledighet m.m. 

Arbetsskador 

Antal anmälda 2016 2015 2014 2013 

Heltid 5 1 8 3 

Deltid 4 1 6 1 

 

Tillbud 

Antal anmälda 2016 2015 2014 2013 

Heltid 9 6 5 5 

Deltid 2 7 5 2 
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Skadeförebyggandeavdelningen 

Resultat 

Myndighetsutövning 

Under året har ett arbete genomförts för att öka kvaliteten i avdelningens ärendehantering, 

framförallt gällande myndighetsutövning. Anledningen till att arbetet har genomförts är att 

den ärendehantering och myndighetsutövning som räddningstjänsten tidigare har bedrivit inte 

har uppfyllt krav i styrande lagstiftning. Den tidigare myndighetsutövningen var inte heller så 

tydlig som den bör vara mot den enskilde.  

Arbetet har genomförts gemensamt inom avdelningen och samtliga medarbetare har 

medverkat i arbetet. Arbetet är inte klart utan fortgår kontinuerligt inom avdelningens normala 

utvecklings- och förbättringsprocesser. Arbetet genomfördes i flera delmoment. Mellan 

delmomenten genomförds eget arbete samt både gemensam och enskild utbildning av 

avdelningens medarbetare.  

Det nya arbetssättet är i drift sedan 2016-05-01 och bedöms fungera mycket bra och det kan 

konstateras att efterfrågad kvalitetshöjning i ärendehanteringen har uppnåtts. 

Hantering av ett ärende enligt det nya arbetssättet tar längre tid än tidigare. Räddningstjänsten 

har inte möjlighet att välja att hantera ärenden på annat sätt, då det är detta sätt som uppfyller 

krav i styrande lagstiftning. Konsekvensen blir att färre ärenden kan hanteras av avdelningens 

medarbetare samtidigt som kvaliteteten och resultatet blir bättre, både för räddningstjänsten 

och den enskilde samhällsmedborgaren.  

Räddningstjänsten hanterar både ärenden som initieras av extern part, t.ex. allmänheten, 

annan myndighet eller liknande, och ärende som initieras internt. Exempel på externt 

initierade ärenden är tillstånd och yttranden. Exempel på internt initierade ärenden är tillsyn.  

Konsekvensen av att avdelningens medarbetare hinner hantera färre ärenden generellt blir att 

externt initierade ärenden måste prioriteras framför internt initierade ärenden. 

Tillståndsärenden måste, enligt gällande lagstiftning, hanteras inom tre månader. Yttranden 

behöver normalt hanteras inom 1-2 veckor, för att räddningstjänstens synpunkter ska tas i 

beaktan. Tillsynsärenden, som är merparten av alla internt initierade ärenden, får stå tillbaka 

för att de externt initierade ärendena ska kunna hanteras. Tillsyn enligt lag om skydd mot 

olyckor och tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor är dock arbetsuppgifter för 

räddningstjänsten som också måste genomföras. 

Avdelningen, bedöms, med nuvarande antal medarbetare och rådande arbetsbelastning kunna 

hantera ca 120-150 tillsyner per år. Det lägre antalet under de närmsta åren och det högre talet 

om några år när det nya arbetssättet satt sig ordentligt hos respektive medarbetare. 

Avdelningens kapacitet ska jämföras med behovet på mellan 200-250 tillsyner per år. Inga av 

siffrorna innehåller tillsyner av badplatser, hamnar och liknande, som är ärenden som i regel 

går snabbt att hantera. Underlag till bedömningen är resultatet för andra halvåret 2016 som är 

den första perioden när enbart det nya arbetssättet använts. Det ska också tas i beaktan att 

antalet tillsynsobjekt inom medlemskommunerna kontinuerligt har ökat de senaste åren och 

bedöms fortsätta att göra det även framöver, detta som en konsekvens att befolkningen i 

medlemskommunerna ökar. 
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Att färre tillsyner har genomförts har även påverkat avdelningens och i sin tur organisationens 

intäkter negativt, och kommer göra det även under kommande år.  

Fortsatt arbete 

Utvecklingen av avdelningens arbete är långt ifrån klart utan är en process som fortgår 

kontinuerligt. Exempel på arbetsuppgifter som ska genomföras framöver är att förslag på nya 

frister för tillsyn och tillstånd ska föredras och, om möjligt, antas av Direktionen, nya 

riktlinjer för förebyggandeverksamheten ska tas fram samt föredras och, om möjligt, antas av 

Direktionen, processbeskrivningar för avdelningens arbetsuppgifter ska tas fram och 

dokumenteras. Förhoppningsvis kan nya frister och nya riktlinjer redovisas för Direktionen 

för antagande under våren 2017. 

När ovanstående är klart måste motsvarande arbete genomföras med förbundets 

brandskyddskontrollanter (skorstensfejarmästarbolagen) som bedriver myndighetsutövning på 

ett sätt som inte uppfyller krav i styrande lagstiftning. Det är dock oklart när detta kan 

genomföras med hänsyn till avdelningens brist på personella resurser. 

Ärendehantering 

Under året har 79 % av årets tillsyner enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) och 53 % av 

årets tillsyner enligt lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) genomförts. Tre, av fyra 

planerade, tillsyner av farlig verksamhet enligt LSO har genomförts under året. Resultaten för 

året är lägre än vad som är planerat för året och lägre än resultaten för tidigare två år. 

Planen för antalet tillstånd som utfärdas enligt LBE är 50 st. per år. Under året har 53 tillstånd 

enligt LBE utfärdats, vilket motsvarar 106 % av planen. Resultatet är över förväntad nivå men 

är inget som räddningstjänsten kan påverka då det styrs av efterfrågan från samhället.  

Antalet utbildningstillfällen för medlemskommunernas personal uppgår för året till 90 

tillfällen jämfört med planerade 100 st. Ca 1 558 personer har genomgått räddningstjänstens 

brandutbildning. Resultatet är lägre än förväntat men antalet utbildningar som genomförs 

beror på medlemskommunernas behov av utbildning och kan inte påverkas av 

räddningstjänsten. 

Under året har 17 ansökningar om medgivande för sotning av egen anläggning inkommit till 

räddningstjänsten varav 16 har medgivits och 3 har avslagits till del eller helt. Totalt finns det 

nu 562 egensotare inom förbundet. 

Information till allmänheten når inte riktigt upp till förväntningarna i planen för 2016 och 

antalet informerade personer är något lägre än planen för året samt motsvarande period 

föregående två år. Under året har 10 476 personer nåtts av räddningstjänsten information vid 

139 tillfällen, vilket motsvarar ca 95 % av planen. Målsättningen för 2016 var att nå 11 000 

personer.  

Under året har två nya arbetsuppgifter startats, inventering av brandskydd i flerbostadshus och 

hembesök. Under året har 74 inventeringar och 49 hembesök genomförts. Vid hembesöken 

har 1 397 personer nåtts av räddningstjänstens information. Arbetsuppgifterna genomförs av 

tjänstgörande skift på heltidsstationerna i Skövde och Mariestad. Respektive arbetsuppgift 

genomförs i nuläget en gång per vecka. Inventeringen går ut på att inventera byggnadstekniskt 

brandskydd i befintliga byggnader samt att ge operativ personal kunskap om byggnader i 

kommunen. Hembesöken går ut på att förmedla information om brandskydd och säkerhet i 
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händelse av brand direkt till boende i flerbostadshus. I samband med inventeringen genomförs 

pedagogisk lunch på någon närliggande skola. Detta för att skapa goda relationer med 

kommunernas ungdomar och räddningstjänsten. 

Räddningstjänsten har genomfört andra arbetsuppgifter i form av olika typer av ärenden vid 

590 tillfällen. Antalet ärenden är högre för aktuell period jämfört med motsvarande period 

åren innan. Den stora ökningen i antalet ärenden beror på ett ökat nyttjande av 

räddningstjänstens kompetens när det gäller, framförallt, ärenden inom byggprocessen. Detta 

får konsekvensen att mindre tid kan läggas på andra arbetsuppgifter, vilket inte är optimalt 

med avdelningens ansträngda personalläge. Räddningstjänstens medverkan i byggprocessen 

är dock väldigt viktig då det säkerställer att byggnader utformas med ett bra brandskydd redan 

från början. Många byggnader utgör inte framtida tillsynsobjekt, vilket innebär att 

räddningstjänsten endast har möjlighet att säkerställa att brandskyddet är tillräckligt i 

byggprocessen.  

För mer detaljerad statistik, se tabell 1 nedannästa sida. 
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Tabell 1: Statistik förebyggande verksamhet 

Arbetsmoment 2016 Plan 2016 Andel 2015 2014 

Tillsyn enligt LSO 2 kap. 2 § 210 267 79 % 298 255 

- Varav badplatser och gästhamnar  42 42 100 % 40 40 

- Varav samordnad med tillsyn enligt LBE 36 - - - - 

Tillsyn enligt LSO 2 kap. 4 § 3 4 75 % 0 4 

Tillsyn enligt LBE 54 101 53 % 91 99 

- Varav samordnad med tillsyn enligt LSO 36 - - - - 

Tillstånd enligt LBE 53 50 106 % 46 66 

- Varav tillstånd brandfarlig vara 36 - - 34 53 

- Varav tillstånd explosiv vara 17 - - 12 13 

Brandutbildningar 90 100 90 % 63 124 

- Antal deltagare på kurser 1558 - - 1 046 2 368 

Egensotning 1 17 - - 20 20 

- Beviljade 16 - - 12 17 

- Avslagna 3 - - 8 3 

Informationstillfällen till allmänheten 139 - - 158 175 

- Antal informerade personer 5 336 - - 4 527 3 453 

- Antal informerade personer 2 5 140 - - 3 020 6 721 

- Totalt antal informerade personer 10 476 11 000 95 % 7 547 10 174 

Hembesök 49 - - - - 

- Antal informerade personer 1 397 - - - - 

Inventering, brandskydd i flerbostadshus 74 - - - - 

Ärenden 590 - - 481 567 

- Yttrande gällande planprocessen 62 - - 43 44 

- Yttrande gällande byggprocessen 191 - - 113 112 

- Yttrande gällande miljöbalken 3 - - - - 

- Yttrande gällande polistillstånd 246 - - 178 208 

- Yttrande gällande serveringstillstånd 43 - - 32 38 

- Övriga remisser 22 - - - - 

- Olycksundersökning 14 - - - - 

- Sakkunnighetsutlåtande 9 - - - - 

1 Medgivande och avslag kan ske i samma ansökan för olika anläggningar. 
2 Värdet bygger på uppskattningar. 
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Måluppfyllelse 

Målen för verksamheten presenteras i form av säkerhetsmål och prestationsmål i 

Räddningstjänsten Östra Skaraborgs handlingsprogram för 2011till 2014. Målen finns också 

dokumenterade i riktlinjerna för förebyggande verksamheten. Säkerhetsmålen är övergripande 

målsättningar för verksamheten. Prestationsmålen är mätbara målsättningar som syftar till att 

verksamheten ska uppfylla säkerhetsmålen, därför behandlas endast prestationsmålen i denna 

måluppfyllelse även om samtliga målsättningar redovisas. 

Säkerhetsmål 

Räddningstjänsten ska erbjuda invånarna inom medlemskommunerna ett likvärdigt skydd mot 

olyckor genom förebyggande verksamhet utifrån den kommunspecifika riskbilden. 

Skador på människors liv och hälsa, egendom och på miljön till följd av brand ska minimeras. 

Skador på liv och hälsa, egendom och på miljön till följd av olyckor vid anläggning med 

farlig verksamhet ska minimeras. 

Skador på liv och hälsa, egendom och på miljön till följd av olyckor vid anläggningar för 

hantering och förvaring av brandfarliga och explosiva vara ska minimeras. 

Prestationsmål 

Mål 

Tillsyn av ägares/innehavares ansvar för brandsäkerheten enligt lagen om skydd mot olyckor 

ska genomföras enligt en årlig verksamhetsplan. 

Resultat 

Tillsynerna är planerade i ”Verksamhetsplan 2016 och inriktning för 2017-2019”. I vilken det 

framgår att avdelningens målsättning för 2016 är att genomföra 267 tillsyner enligt lag om 

skydd mot olyckor (LSO), varav ca 40 st. ska genomföras på badplatser. Utöver detta planeras 

att genomföra 4 tillsyner av farlig verksamhet, enligt LSO 2 kap 4 §, under året.  

I tabell 1 framgår att det totalt under året genomförts 210 av 267 tillsyner, vilket motsvarar 79 

% av årets totalt antal planerade tillsyner enligt lagstiftningen. Ca 42 av de 210 tillsynerna 

utgörs av kommunala badplatser och hamnområden, vilket innebär att 168 tillsyner av annan 

verksamhet än badplatser och hamnområden genomförts under året. Under året har 3 tillsyner 

enligt LSO 2 kap. 4§ om farlig verksamhet genomförts, en mindre än planerat. 

Analys 

Verksamhetens resultat understiger det planerade resultatet för året. Det finns, i huvudsak, tre 

anledningar till att målen för året gällande tillsyn, inte uppnås. Anledningarna är förändrat 

arbetssätt gällande myndighetsutövning, för få handläggare av ärenden samt att andelen andra 

arbetsuppgifter har ökat. När det gäller tillsyn av farlig verksamhet är orsaken till att endast 

tre tillsyner genomförts att en verksamhet som var planerad att tillsynas har lagts ner. Målet 

anses Ej vara uppfyllt. 
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Av de tre anledningarna till att årets resultat är sämre än planerat är det främst tillgången till 

handläggare som bör påverkas av räddningstjänsten. Åtgärden för att målet ska kunna 

uppfyllas framöver är att rekrytera fler handläggare till avdelningen. Alternativet är att 

genomföra färre tillsyner, vilket skulle få följden att samhällets brandskydd blir sämre och 

sämre för varje år som går, vilket inte anses acceptabelt. 

Mål 

Tillsyn av ägares/innehavares ansvar för anläggningar med hantering och förvaring av 

brandfarliga och explosiva varor i tillståndspliktig mängd ska genomföras enligt en årlig 

verksamhetsplan. 

Resultat 

Tillsynerna är planerade i ”Verksamhetsplan 2016 och inriktning för 2017-2019”. I vilken det 

framgår att avdelningens målsättning för 2016 är att genomföra 101 tillsyner enligt lag om 

brandfarliga och explosiva varor (LBE). 

I tabell 1 framgår att det totalt under året genomförts 54 av 101 tillsyner, vilket motsvarar 53 

% av årets totala antal planerade tillsyner enligt lagstiftningen. 

Analys 

Resultatet för året understiger det planerade resultatet. Det finns, i huvudsak, tre anledningar 

till att målen för året, gällande tillsyn, inte uppnås. Anledningarna är förändrat arbetssätt 

gällande myndighetsutövning, för få handläggare av ärenden samt att andelen andra 

arbetsuppgifter har ökat. Målet anses Ej vara uppfyllt. 

Av de tre anledningarna till att årets resultat är sämre än planerat är det främst tillgången till 

handläggare som bör påverkas av räddningstjänsten. Åtgärden för att målet ska kunna 

uppfyllas framöver är att rekrytera fler handläggare till avdelningen. Alternativet är att 

genomföra färre tillsyner, vilket skulle få följden att samhällets hantering av brandfarlig och 

explosiv vara blir sämre och sämre för varje år som går, vilket inte anses acceptabelt. 

Mål 

Tillstånd för hantering av brandfarliga och explosiva varor ska handläggas inom angiven tid, 

(tre månader). 

Resultat 

Samtliga tillståndsansökningar har behandlats inom 3 månader från att kompletta 

ansökningshandlingar har inkommit till Räddningstjänsten Östra Skaraborg. 

Analys 

De flesta tillståndsansökningar gäller hantering av mindre mängder brandfarliga och/eller 

explosiva varor för verksamheter som är kända inom räddningstjänsten, vilket innebär att 

hanteringen går snabbt och resulterar i en kortare handläggningstid. Även mer omfattande 

tillståndsansökningar har hanterats inom tidsramen. Målet anses vara uppfyllt. 

Mål 

Boende inom förbundets medlemskommuner ska ges ökade möjligheter att skydda sig mot 

brand genom att Räddningstjänstens samlade personalresurs används vid information, 

rådgivning och utbildning. 
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Resultat 

Under året har räddningstjänsten nått ut med information, rådgivning och utbildning till en 

stor andel människor. Räddningstjänsten har nått ca 10 476 personer genom olika 

informationsinsatser, 1 558 personer genom brandutbildning och 1 397 personer genom 

hembesök. Sammanlagt har 13 431 personer nåtts. I resultatet är inte personer som nås av 

räddningstjänstens information via radio, internet, sociala medier och liknande medräknade, 

då dess antal är svårt att uppskatta. 

Samarbetet med Radio Skaraborg har fortsatt som planerat. Samarbetet innebär att 

räddningstjänsten medverkar i Radio Skaraborg ungefär en gång i månaden under vår och 

höst med uppehåll över sommaren. Räddningstjänsten Östra Skaraborg deltar i radion men 

förmedlar, vid behov, även information från övriga räddningstjänster i gamla Skaraborg. 

Informationen utgörs av att berätta om intressanta insatser som räddningstjänsten genomfört 

och koppla förebyggande information till dessa. Även säsongsbaserad information tas upp.  

Räddningstjänstens användning av Facebook och Twitter har fortsatt under året för att nå ut 

med information till allmänheten. I skrivande stund har räddningstjänsten 1 193 följare på 

Twitter och 2 136 personer som gillar räddningstjänstens Facebooksida. Antalet för 

motsvarande period föregående år var 988 följare på Twitter och 1 719 följare på Facebook. 

Detta innebär en ökning på 21 respektive 24 %. Flera inlägg, på Facebook, som visar 

räddningstjänstens verksamhet har fått många positiva kommentarer från allmänheten, vilket 

är mycket bra och visar att räddningstjänsten gör bra saker som uppskattas av allmänheten. 

Analys 

Räddningstjänsten har målsättningen att ständigt förbättra vår effektivitet när det gäller att nå 

ut med framförallt information till allmänheten men även gällande utbildning och rådgivning. 

Därför har arbetsuppgiften med hembesök startats.  

Antalet informationstillfällen och antalet personer som har nåtts av information till 

allmänheten är något lägre än planen för året, vilket innebär att målsättningen för året för 

denna uppgift inte är uppfylld.  

De nya hembesöken kompletterar resultatet och gör att det sammanlagda antalet 

informationstillfällen istället uppgår till 188 st, vilket är fler än året innan. Räddningstjänsten 

når ut med någon form av brand relaterad information till drygt 13 431 personer under ett år, 

vilket motsvarar ca 11 % av invånarna i räddningstjänstens medlemskommuner.  

Anledningen till minskningen, borträknat hembesöken, beror till stor del på minskad 

efterfrågan från allmänheten, få egna evenemang dit allmänheten bjuds in samt inte tillräcklig 

reklam om vad räddningstjänsten kan bidra med när det gäller information till allmänheten. I 

resultatet är inte information via radio, internet, sociala medier, osv. medräknat utan endast 

den information som ges direkt av räddningstjänsten på plats ute i samhället eller vid besök 

hos räddningstjänsten. Räknas övrig information in nås många fler av medlemskommunernas 

invånare. Det effektivaste sättet att nå fler personer är att genomföra fler egna evenemang, 

som t.ex. öppet hus, och göra mer reklam för räddningstjänstens verksamhet, på hemsida, i 

radio och i sociala medier. Målet anses vara uppfyllt. 

Mål 

Räddningstjänsten ska aktivt verka för att öka andelen boendemiljöer som har individuellt 

anpassat brandskydd, dock minst brandvarnare. 
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Resultat 

Detta görs framförallt genom hembesök, information till allmänheten och utbildning av 

medlemskommunernas personal. Räddningstjänsten har vid olika tillfällen delat ut 

brandvarnare till allmänheten som bekostats av försäkringsbolag. Vid hembesök delas 

brandvarnare ut till de som inte har någon. Vid hembesök, brandinformation och 

brandutbildning är brandvarnare och annat individuellt anpassat brandskydd, som t.ex. 

spisvakt, ett naturligt moment som tas upp tillsammans med vikten av att även ha tillgång till 

släckutrustning i sitt hem. Räddningstjänsten informerar medlemskommunernas företrädare, 

t.ex. säkerhetssamordnare och chefer på olika nivåer, om vikten av ett individuellt anpassat 

brandskydd, när möjlighet för detta ges. 

Analys 

Information om individuellt anpassat brandskydd till olika företrädare för 

medlemskommunerna och till allmänheten bör ha en positiv inverkan genom att öka 

medvetandegraden om denna typ av brandskydd och dess funktion. Målet anses vara 

uppfyllt. 

Mål 

Rengöring och brandskyddskontroll ska genomföras enligt beslutade frister. 

Resultat 

Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll genomförs enligt beslutade frister. 

Räddningstjänsten har fortfarande begränsade möjligheter att genomföra uppföljningen få 

räddningstjänsten inte har tillgång till registren över rengöring och brandskyddskontroll. 

Analys 

Uppgiften att sköta rengöring (sotning) och brandskyddskontroll ligger hos 

skorstensfejarmästarna i respektive sotningsdistrikt och har under året sköts enligt plan. 

Uppföljningsproblematiken kommer att lösas när samtliga upphandlade skorstensfejarbolag 

börjar redovisa rengöring och brandskyddskontroll i deras nya system Ritz och 

räddningstjänsten får inloggningsmöjlighet i systemet. Det är i nuläget oklart när 

räddningstjänsten får denna inloggningsmöjlighet. Två av tre skorstensfejarmästarbolag har 

infört systemet men det är oklart när systemet kan leverera den information som 

räddningstjänsten efterfrågar. Målet anses uppfyllt. 

Personal 

Avdelningen bestod i början av årets av 1 avdelningschef, 1 brandingenjör, 1 

utbildningsledare, 3 brandinspektörer/brandmästare, totalt 6 medarbetare. En brandinspektör 

är pensionerad till 40 %, vilket innebär att avdelningen har haft 5,6 tjänster i drift och 0,4 

tjänster vakanta. 

I början av 2016 började avdelningens nya brandingenjör sin tjänst på avdelningen efter 

tidigare vakans. 

Vid årsskiftet 2016 togs en ny operativ organisation i drift, vilken även påverkade 

förebyggandeverksamhetens medarbetare. En brandinspektörstjänst på 

förebyggandeavdelningen togs bort och ersattes av två insatsledartjänster om vardera 50 %. 

Aktuella medarbetare tillhörde den operativa avdelningen men leddes verksamhetsmässigt till 
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50 % vardera av förebyggandeavdelningen. Insatsledarna utgör insatsledare i både Skövde 

och Mariestad och har således delad placering mellan dessa stationer. Samtidigt som detta 

genomfördes tillfördes avdelningen arbetsuppgiften olycksundersökning. Avdelningen fick 

med denna arbetsuppgift ingen utökning av personalstyrkan utan arbetsuppgiften hanteras 

med befintliga medarbetare. 

Under första halvåret 2016 avgick en brandinspektör placerad i Mariestad samt 

utbildningsledaren med pension. Utbildningsledartjänsten återbesattes inte inom avdelningen. 

Arbetsuppgiften extern utbildning överfördes istället till SMO-styrkan som efter sommaren 

2016 kompletterades med en brandman. SMO-styrkan tillhör den operativa avdelningen men 

verksamhetsleds, när det gäller deras förebyggandearbete, av förebyggandeavdelningen. 

Rekrytering efter brandinspektören skedde redan under slutet av 2015 och den nye 

brandinspektören påbörjade sin tjänst i början av året.  

På grund av den operativa organisationsförändringen samt nyrekrytering av brandinspektör 

till avdelningen fanns det under året en brandinspektör ansvarig för Skövde med placering på 

brandstationen i Skövde, en brandinspektör med ansvar för Hjo, Tibro och Karlsborg med 

placering på brandstationen i Skövde kommun, en insatsledare ansvarig för Mariestad med 

delad placering mellan Skövde och Mariestad samt en insatsledare med ansvar för Töreboda 

och Gullspång med delad placering mellan Skövde och Mariestad. Den delade placeringen var 

inte optimal då det inte fanns en ansvarig handläggare på plats kontinuerligt. Detta fick 

följden att ärenden behövde hanteras av olika handläggare beroende på var respektive 

insatsledare tjänstgjorde för tillfället. 

Fram till siste april har avdelningen, delvis, haft tillgång till en brandinspektörstjänst extra då 

nyrekrytering skedde under slutet av 2015 så att det fanns tid för överlämning och 

introduktion innan pensionsavgång. Den nye brandinspektören kom snabbt in i arbetet och har 

varit ett välkommet tillskott under året, som starkt bidragit till att avdelningen har hunnit 

genomföra de tillsyner som genomförts. 

Under året har avdelningens nye brandinspektör genomgått MSB:s utbildning gällande tillsyn 

och tillståndshantering enligt LBE under en vecka.  

I slutet av året togs beslut om att återföra de två insatsledartjänsterna om vardera 50 % till den 

operativa avdelningen och ersätta dessa med en ny tjänst som är placerad till 100  % på 

förebyggandeavdelningen. Efter konstaterande att avdelningen inte kan fullgöra sina uppgifter 

med nuvarande tillgång på medarbetare togs beslut om nyrekrytering av en medarbetare till 

avdelningen. Båda tjänsterna möjliggjordes efter interna omändringar av befintliga vakanta 

tjänster. Två vakanta tjänster fanns inom den operativa avdelningen, en av tjänsterna byttes 

mot de två insatsledartjänsterna på vardera 50 % och en tjänst tillfördes avdelningen för 

kunna hantera den rådande arbetsbelastningen. 

Behovet inom avdelningen var rekrytering av två medarbetare, minst en medarbetare med 

brandingenjörskompetens. Efter internt samråd och bedömning konstaterades att inga av 

organisationens heltidsanställda medarbetare var intresserade av tjänst inom 

förebyggandeavdelningen. Under slutet av 2016 genomfördes därför rekrytering av två 

brandingenjörer. Totalt inkom sex ansökningar varav fem från behöriga sökande. Fyra 

personer bedömdes som lämpliga för intervjuer och tre personer konstaterades senare som 

anställningsbara. En person tackade ja till en av tjänsterna och övriga tackade nej. Efter 

rekryteringen konstaterades att bidragande faktorer till att antalet sökande var få och att flera 

av de anställningsbara sökande tackade nej till tjänsterna berodde på löneläget samt att det 

inte fanns någon möjlighet att kombinera tjänsterna med operativ beredskapstjänstgöring som 
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IL eller RCB. Den medarbetare som rekryterades börjar sin tjänst, efter eget val, den 1 juni 

2017. Fram tills han börjar sin tjänst kommer de två insatsledarna kvarstå inom avdelningen i 

olika grad, t.ex. 25 respektive 75 %. Den insatsledare som är tänkt att avlägga mest tid inom 

avdelningen kommer dock avgå med pension under våren och har mycket semester att ta ut 

fram till dess. Konsekvensen av rekryteringssvårigheten är att ambitionsnivån gällande 

avdelningens arbetsuppgifter, ofrivilligt, kommer att behöva sänkas. Internt initierade 

ärenden, tillsyner, kommer att drabbas i första hand. 

I slutet av året bestod avdelningen av 1 avdelningschef, 1 brandingenjör, 2 brandinspektörer 

(varav 0,4 vakant) samt 2 insatsledare á vardera 50 %, 1 vakant tjänst, totalt 5,6 tjänster. 

Utöver dessa medarbetare tillhör SMO-styrkan om 1 styrkeledare och 4 brandmän 

avdelningen verksamhetsmässigt under hela året exklusive semesterperioden, juni-augusti. 

Avdelningen har stort behov av fler medarbetare för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter. 

Befintlig vakant tjänst behöver snarast rekryteras och ytterligare en till två medarbetare 

bedöms behöva rekryteras till avdelningen framöver, en på grund av pensionsavgång under 

2018 och en för att kunna hantera framtida arbetsbelastning. Bedömt behöver två medarbetare 

rekryteras under 2017, en för att täcka vakant tjänst och en för framtida pensionsavgång. 

Övrig verksamhet 

Avdelningen har deltagit vid en utbildningsträff för samtliga som arbetar med utbildning och 

information till allmänheten inom räddningstjänsterna i Skaraborg. Träffen var mycket lyckad 

och bidrar till ett ökat samarbete mellan räddningstjänsterna. 

En ökad samverkan med övriga räddningstjänster i Skaraborg och polisen har genomförts 

gällande olycksundersökning. I detta arbete har avdelningens medarbetare varit drivande. 

Under året har femte upplagan av tävlingen Camp Blåljus genomförts. Tävlingen 

genomfördes i Lidköping. Inför tävlingen har räddningstjänsten varit ute i skolor i förbundet 

och informerat elever och lärare i årskurs 8 om tävlingen. Totalt deltog 42 klasser i tävlingen 

från hela Skaraborg varav 6 klasser från räddningstjänstens medlemskommuner; Skövde och 

Mariestad. Vinnare av Camp Blåljus 2016 blev Liljestenskolan 8D från Götene följt av 

Liljestenskolan 8B från Götene på andra plats och Kinnarpskolan Boken 8 från Kinnarp på 

tredje plats.  

Under årets har en arbetsuppgift gällande inventering av byggnadstekniskt brandskydd i den 

äldre trähusbebyggelsen i Hjo genomförts. Arbetsuppgiften har genomförts tillsammans med 

Hjo kommun och syftade till att identifiera hur befintligt byggnadstekniskt brandskydd är 

utformat samt kartlägga riskbilden för brand och brandspridning i aktuella byggnader och 

områden. Resultatet från inventeringen har sammanställts och resulterat i en 

brandskyddsvärdering av respektive byggnad. Värderingen genomfördes efter en modell 

framtagen av Räddningsverket, numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. 

Resultatet har delgetts Hjo kommun och berörda fastighetsägare tillsammans med förslag på 

lämpliga åtgärder för att höja nivån på brandskyddet. Resultatet från värderingen kommer 

också att ligga till grund för räddningstjänstens arbete med  
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Operativa avdelningen 

Måluppfyllnad  

I handlingsprogrammet anges ett antal prestationsmål för operativa avdelningen vilka 

fungerar som styrdokument för planering, genomförande och analys. Varje år ska dessa 

utvärderas för att visa i vilken mån avdelningen uppfyller förväntningarna gällande förmåga. 

Direktionen fattar normalt beslut om vilka mål som ska analyseras mer i detalj under ett 

specifikt verksamhetsår. Innevarande år har Handlingsprogrammet varit föremål för 

revidering och inga nya mål har tillkommit. Med anledning av detta har valts att mäta de 

sedvanliga tiderna samt följa upp det mål som under 2015 ej ansågs helt uppfyllt.  

Mål 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) ska för skadeavhjälpande verksamhet ha förmåga 

att utföra räddningsinsatser vid olyckor med spårbunden trafik 

Måluppfyllnad 

Efter analys har insetts att RÖS förmåga att hantera olyckor med spårbunden trafik har varit 

begränsad. Även Länsstyrelsen har vid sin tillsyn påpekat detta. Den uppgjorda åtgärdsplanen 

är nu uppfylld. Detta innebär att en insatsplanering är gjord, ny kompletterande materiel är 

införskaffad och aktuell personal har utbildats att hantera materielen. Grundkompetensen 

anses därför tillfyllest.  

Målet anses uppfyllt. 

Mål 

Den operativa räddningstjänstens insatser skall påbörjas inom angiven tid (insatstiden) samt 

utföras på ett snabbt och professionellt sätt och med ett optimalt resultat. Utvärdering av 

räddningsinsatserna gör bland annat genom: 

 studera anspänningstider och insatstider 

Måluppfyllnad 

Vid införandet av det nya verksamhetsledningssystemet Daedalos och tillhörande ny 

händelserapportering ändrades förutsättningarna något gällande analys av tider. Bland annat 

försvann möjligheten att på ett enkelt sätt ta fram medianvärden istället för medelvärden för 

anspännings- och insatstider. Detta kommer vi hantera inför nästa år. För att säkerställa att 

organisationen ändå uppfyller uppställda mål gås samtliga tider igenom manuellt månadsvis. 

Inga avvikelser har identifierats under 2016. Anmärkningsvärt är RiB-stationernas låga 

anspänningstider. De får anses mycket snabba. Även om anspänningstiderna på 

heltidsstationerna tenderar att ligga vid den övre gränsen på 90 sekunder så hålls fortsatt 

insatstiderna mycket låga inom dessa områden. 

 

Målet anses uppfyllt 
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Insatsstatstik 

Olyckstyper 2013 2014 2015 2016 

Brand i byggnad 127 118 150 134 

Brand, ej i byggnad 139 127 135 176 

Trafikolycka 200 195 249 259 

Utsläpp, farligt ämne 41 40 51 26 

Drunkning/Tillbud 5 3 0 11 

Automatiskt brandlarm 647 603 629 704 

IVPA (I väntan på ambulans) 88 122 158 127 

Övriga olyckstyper 212 184 226 98 

Totalt 1459 1392   1598 1535 
Tabell 1. Översikt olyckstyper 2016 med 2013-2015 som jämförelse. 

Sett till halvårsrapporten då avdelningen såg en tydligt minskande trend gällande antalet 

insatser har detta tyvärr nu drastiskt ändrats. Som framgår av tabellen ovan är antalet insatser 

åter uppe i nivå med förra året. Trafikolycka och brand ej i byggnad sticker ut i årets statistik 

jämfört förra året. Att statistiken ser något konstig ut internt mellan vissa olyckstyper kan till 

del bero på den nya händelserapporten som i vissa fall mäter andra parametrar än tidigare. Det 

totala antalet larm är dock absolut. 

 

Som vanligt delges nu organisationens utsedda olycksutredare ovanstående resultat i syfte att 

analysera detta djupare och försöka hitta förbättringsåtgärder att leverera framförallt till den 

förebyggande verksamheten inom respektive ansvarsområde. 

 

Under året har utryckningsstyrkor blivit återkallade innan framkomst vid 61 tillfällen. Dessa 

larm är inräknade i respektive kategori. 

 

Återkallad per olyckstyp  2016 

Brand i byggnad  3 

Brand ej i byggnad  6  

Trafikolycka 15 

Drunkning/tillbud 3 

Automatiskt brandlarm 17 

Samslarm  9 

Person i svår benägenhet/hot om suicid 4 

Sjukvårdsuppdrag/inbrytning  2 

Djurlivräddning 1 

Internt brandlarm 1 

Totalt 61 
Tabell 2. Återkallad innan ankomst redovisat per olyckstyp under 2016. 

Fördelning av personskador 

Fördelning personskador 2013 2014 2015 2016 

Lindrigt skadade 219 201 222  

Svårt skadade 38 29 39  

Avtransporterade 257 230 261 198 

Omkomna 14 7 11 7 
Tabell 3. Översikt fördelning av personskador 2016 med 2013-2015 som jämförelse. Från och med 2016 särredovisas ej lindrigt respektive 

svårt skadade. 
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Redovisning omkomna 

Datum Adress Händelse Antal 

18/4 Väg 195 Hjo Trafikolycka 1 

27/4 E 20 Lugnås Trafikolycka 2 

31/5 Töreboda Fallolycka 1 

22/6 St Ek Mariestad Trafikolycka 1 

4/8 Säter Skövde Drunkning 1 

17/10  Väg 26 Loringa Skövde Trafikolycka 1 
Tabell 4. Antalet omkomna per olycka verksamhetsåret 2016. 

 

Sammanlagt har sju personer mist livet på grund olyckor inom RÖS område under 2016. 

Antalet omkomna är glädjande nog på en av de lägsta nivåerna de senaste åren.  

 

I ovanstående sammanställning har inte tagits med personskador och dödsfall vid 

SAMS/IVPA-larm då dessa registreras av sjukvårdshuvudmannen.  

Ämnesområdesvisa aktiviteter 

Larm och ledning 

Passageskydd 

Som en förlängning av Projekt ny Räddningscentral har ett förslag till utformning av 

passageskydd tagits fram i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  

(MSB). Passageskyddet avser ett yttre skal för hela brandstationen i Skövde och ett inre för 

tillträde till RC. Även här är MSB med och finansierar med 50 %. Åtgärderna planeras att 

genomföras tidigt under 2017. 

Överföring av medlemskommunernas automatiska brandlarm till RÖS ledningscentral 

Direktionen beslutade i maj 2016 att ge RÖS uppdrag att i samarbete med förbundets 

medlemskommuner påbörja ett analysarbete av frågan att hantera kommunala automatiska 

brandlarm direkt via RÖS ledningscentral. Uppdraget var vidare att ett förslag till 

avsiktsförklaring mellan RÖS och medlemskommunerna skulle utarbetas i frågan.  

En arbetsgrupp bestående av Fastighetschefer/Fastighetsingenjörer motsv. från samtliga sju 

medlemskommuner samt personal från RÖS har under hösten genomfört en första analys. 

Bland annat har teknik, organisatorisk påverkan och ekonomi belysts. 

RÖS är i behov av utbyte av teknikplattform för att kunna ta emot inlarmning. Detta medför 

även ett behov av byte av utlarmningsteknik på brandstationen i Skövde. RÖS hantering av 

objektens administration och teknik bedöms erfordra 1.0 tjänst. 

I december undertecknade samtliga medlemskommuner en avsiktsförklaring för den fortsatta 

processen. Inriktningen är: 

RÖS i samarbete med medlemskommunerna genomför en fördjupad analys med detaljerat 

förslag till lösning avseende ekonomi, tidplan mm. Förslaget ska finnas framtaget för beslut 

första halvåret 2017. Införande bör kunna ske årsskiftet 2017-2018. 

Stabsutbildning 

Under hösten genomfördes en särskild satsning på stabsutbildning och stabsövning. Som 

grund genomfördes en revidering av Ledningsinstruktionen som sedan diskuterades och 

prövades under utbildning och tillämpningar. Ett 20-tal medarbetare i funktionerna 

räddningschef i beredskap (RCB), inre befäl, insatsledare och administrativ personal deltog 

under fem halvdagar samt avslutande övning omfattande två heldagar. Den senare innefattade 
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även samövning med Skövde kommuns krisledning. En utvärdering har genomförts i syfte att 

kartlägga fortsatt behov av utbildning och övning för att stärka ledningsförmågan vid 

komplexa händelser. 

Yttre ledningsstöd 

Sondering pågår för att kunna förse yttre ledningsfunktioner med dator/surfplatta för 

ledningsstöd. Flera olika applikationer för insatsledning finns på marknaden och önskemålet 

är också att kunna få åtkomst till det interna nätverket på yttre ledning. Förevisning från en 

leverantör har genomförts tillsammans med andra inbjudna räddningstjänster i länet och 

studiebesök planeras. Planen är att inledningsvis prova tekniken på insatsledarfunktionen. 

Samverkan, utbildning, övning 

Tjänstgörande räddningschef i beredskap och inre befäl har fortsatt deltagit i de kvartalsvisa 

regionala samverkansövningarna som Länsstyrelsen arrangerar. Övningarna avser samverkan 

kring informationsdelning och lägesbild via systemen RAKEL och WIS. Senaste övningen 

genomfördes med 60-talet deltagande aktörer. 

 

Sammanlagt 20 medarbetare som kan komma att ingå i stabsarbete har under våren genomgått 

en halvdags utbildning i WIS. Deltagare har varit räddningschef i beredskap inre befäl, 

insatsledare och administrativ personal. 

 

Samtliga ingående i funktionerna räddningschef i beredskap och inre befäl har nu genomfört 

den regionala utbildningen i Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid 

samhällsstörningar, omfattande två dagar. 

 

Tjänstgörande inre befäl och räddningschef i beredskap har kontinuerligt deltagit vid 

Länsstyrelsens samverkanskonferenser via telefon avseende flyktingsituationen som 

genomförts varannan vecka under våren. 

Övrigt 

Medarbetarna i funktionen inre befäl har under våren haft stort fokus på nya administrativa 

uppgifter som knutits till rollen, bl.a. upprättande av Händelserapport, debiteringar, underlag 

för lönerapporter mm. 

 

Räddningstjänsten finns representerat i Länsstyrelsens ”VG Stab” och ”Projekt flexibel 

ledning, informationsdelning och lägesbild”, vilka båda genomfört möten under året. 

 

Deltidspersonalen i Skövde har fått nya digitala textsökare. Detta är den första deltidsstyrkan i 

förbundet som nu larmas digitalt fullt ut och planen är att fortsätta med utbyte av 

utlarmningsteknik på övriga deltidsstationer.  

SMO-styrkan 

Den operativa verksamheten för SMO-styrkan (skydd mot olyckor) har ytterligare utvecklats i 

och med ankomsten av deras nya fordon. Den nya brandbilen som SMO-styrkan förfogar över 

är specialbyggd för ändamålet. Bilen har också ett för förbundet nytt verktyg, skärsläckare, 

vilket tidigare varit ett önskemål att ha inom organisationen. Styrkan har under året också 

utökats med en medarbetare med anledning av att man också åtagit sig att genomföra 

säljutbildningar som tidigare hanterades av förebyggande avdelningen. Styrkan har på ett 

offensivt sätt deltagit vid ett antal insatser och genomfört detta på ett tillfredsställande sätt, 
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inte minst vid byggnadsbränder. SMO-styrkans fordon har också nyttjats vid andra tillfällen 

än då styrkan varit i tjänst. Fordonet har då bemannats av skiftpersonalen direkt vid larm. 

Metod- och teknikutveckling 

Räddningstjänsten har tagit fram ett nytt arbetssätt vid dörrforcering i säkerhetsdörrar, 

kompletterat verktygen och utbildat alla heltids- och deltidsbrandmän i den nya tekniken. 

 

Förbundet har köpt en skärsläckare av modellen Coldcut Cobra till SMO styrkans nya bil som 

togs i drift i höstas och stora delar av hel och deltidspersonalen har utbildats i skärsläckare- 

teknik. 

 

Ett projekt gällande ambitionsnivå IR-kameror har genomförts och resulterat i inköp av IR-

kameror så att samtliga hel och deltidsstationer nu är utrustade med IR-kameror. 

Utbildning i IR-teknik genomfördes för heltidspersonalen i höstas och deltidspersonalen 

kommer att utbildas efter årsskiftet. 

 

Räddningstjänsten har köpt in förstärkningsmateriel för järnvägsolycka och evakuering av tåg 

och byggt en kärra till utrustningen. I höstas genomfördes utbildningar inriktade mot 

tågolycka med personalen på heltidsstationerna och de deltidsstationerna som ligger utmed 

järnvägen. Nya lyftkuddar till hela förbundet har inköpts, då de som fanns tidigare var för 

gamla. Utbildning med de nya kuddarna kommer att genomföras i vår för både hel- och 

deltidspersonal. 

Insatsplanering/förebyggande 

Insatsplanering är färdigställd vid Nammo Vanäsverken Karlsborg. 

 

Under året har den operativa personalen bedrivit förebyggande åtgärder genom ett antal olika 

aktiviteter. Räddningstjänsten har knackat dörr för att informera om brandskydd i bostäder, 

brandskyddsinventerat olika bostadsområden och deltagit vid ett antal olika andra aktiviteter 

under året. 

Farliga ämnen 

Skaraborgs räddningstjänster har skickat tre personer (1 RVS/2 RÖS) på instruktörsutbildning 

i ”First responder 2” vid Katastrofmedicinskt centrum, Linköping. Dessa ska sedan 

tillsammans med polis och sjukvård utbilda organisationsgemensamt.  

 

Den moderniserade Kemenheten har levererats till Skövde, det är en ny container med en del 

ny materiel som personalen håller på att lära upp sig på. 

 

Tre personer har utbildats i att hantera och reparera kemdräkter i Trelleborg. 

Olycksundersökning och erfarenhetsåterföring 

Under 2016 har det genomförts 14 fördjupade olycksundersökningar fördelat på bränder, 

trafikolyckor samt utsläpp av farligt ämne.  

 

Följande undersökningar och utvärderingar genomförts i samband med olyckor.  
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Olycksdatum Händelsetyp Objekt Adress Anm. 

2016-02-07 Utsläpp farligt 

ämne 

Furhoffs Skövde Ämnet var 

Kvävgas 

2016-02-22 Tågbrand Lok Väring  

2016-03-05 Brand i byggnad Villa Skövde  

2016-03-14 Brand i byggnad Industri Hova Explosion 

2016-04-18 Trafikolycka Väg 195 Hjo Dödsolycka 

2016-04-27 Trafikolycka E20 Mariestad  

2016-06-05 Brand i byggnad Villa Tibro  

2016-06-14 Brand i byggnad Radhus Skövde  

2016-06-16 Brand i byggnad Villa Skövde  

2016-06-25 Brand i byggnad Villa Lerdala  

2016-09-02 Brand i byggnad Villa Skultorp  

2016-09-26 Brand i byggnad Klubbhus Lyrestad  

2016-09-27 Brand i byggnad Flerfamiljshus Tibro  

2016-10-03 Brand i byggnad Flerfamiljshus Tibro  
Tabell 5. Sammanställning av genomförda fördjupade olycksutredningar. 

 

Samverkan 

I samband med bränder har räddningstjänsten samverkat med polisens utredare och vid 

trafikolyckor med Trafikverket. Erfarenheter från dessa insatser sprids via det s.k. 

månadsbladet som skickas ut till samtliga hel- och deltidsstationer. Vissa delar av innehållet 

redovisas i samband med direktionsmöten. 

Utveckling/utbildning 

Under 2016 har genomförts en ”utredarträff” med andra utredare från räddningstjänsterna i 

Skaraborg. Vid dessa träffar medverkar även polisens utredare samt personal från avdelningen 

för grova brott som handlägger bränder inom polisen. Brandingenjör Erik Lyckebäck har 

anställts och kommer att jobba med utredningar som en del i sin anställning. 

Utbildning och kompetensutveckling 

Övningsfält 

För att säkra övnings- och utbildningsverksamheten för framtiden har arbetet bedrivits 

intensivt under året för att hitta en långsiktig lösning för nyttjandet av övningsfältet Hasslum. 

Under verksamhetsåret har förbundet haft ett hyresavtal med fastighetsägaren 

Specialfastigheter AB vilket möjliggjort att vi över tid kunnat öva i tillräcklig omfattning. 

Parallellt med detta har ett antal kontakter tagits för att skapa en hållbar lösning för framtiden. 

Övriga räddningstjänster i Västra Götaland anser det vara av vikt att övningsfältet Hasslum 

bevaras, rustas och sätts i drift. Övriga intressenter som bedrivit utbildning på fältet under året 

är bland annat Räddningstjänsten Västra Skaraborg, Räddningstjänsten Norra Älvsborg, 

Försvarsmakten, Svenska brukshundklubben, Polisen och Räddningsskolan Skövde AB. 

Inför framtiden har ett stort antal räddningstjänster och företag samt MSB visat intresse att 

förlägga utbildning vid övningsfältet. 
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Övningsfältet i Mariestad har under året endast förvaltats och inga större utvecklingsprojekt 

har genomförts där. Vidare har antalet övningar/utbildningar minskat där då delar av den 

ordinarie verksamheten tillfälligt förlagts till fältet i Skövde. Målsättningen är dock att även i 

framtiden ha ett närövningsfält i Mariestad, då det får anses vara ett krav att heltidspersonalen 

där kan öva i jourtjänst. 

Räddningsvärn 

Räddningsvärnen har under året genomfört övningar inom områdena vattenförsörjning, akut 

sjukvårdsomhändertagande, hantering av båt, fordon och materialkunskap, objektsbesök samt 

trafiksäkerhetsdag på Kinnekulle. Vidare har övats och utbildats i stegar, fordon/materiel på 

bilar, körning av bilar, vattentransport samt handhavande av Rakel. 

Under hösten har det genomförts en lördagsövning för värnstationerna. Här övades det sex 

olika moment; säkerhet på väg, brand byggnad, vattenlivräddning, hjärt-lung-livräddning 

(HLR), sjukvård samt vattentransport. 

Räddningsvärnet vid Metsä-Tissue övade en heldag med fokus på vattentransport mot 

gasolanläggningen på området. Denna dag övade man även HLR samt hantering av Rakel. 

Ö-värnen Brommö/Storön har haft en instruktörsledd säsongsuppstart med repetition på 

hantering av materiel samt första hjälpen och hjärt-lung-livräddning. 

Räddningsvärnet Volvo har genomfört utbildning mot farliga ämnen vid fyra tillfällen. 

Grundutbildningen av personal till räddningsvärn Borgunda har slutförts med praktisk övning 

i skogsbrand på Skövde skjutfält, skogsbrandmateriel, lägga länsor i vatten, fordonskunskap 

mm. Därefter övade Borgundastyrkan en heldag med fokus på körning av bilar samt hantering 

av lastväxlare. Det övades även vattentransport i stor skala. 

Räddningspersonal i beredskapsstyrka, RIB 

Under året har våra RIB-anställda genomfört övningar som planerat. Exempel på övningar har 

varit introduktion av Daedalos, vattenförsörjning, brandbilens utrustning, IVPA, alternativa 

drivmedel, rökdykning, båt/Hansabräda samt fystest. Vidare har utbildats i områdena 

taktik/ledning(sjustegsmodellen), räddning (säkerhet på väg), brand (information/förevisning 

av skärsläckare), varm rökdykning enligt AFS och kall rökdykning enligt AFS. Stationerna 

Töreboda och Hova har genomgått utbildning i ny materiel för järnvägsolyckor. 

Under 4 lördagar under våren har all RIB-personal genomfört insatsövningar på Hasslums 

övningsfält i Skövde. Insatserna utgjordes av momentövningar med fokus på teknik vid 

trafikolycka, avspärrning av väg, dörrforcering, brand i byggnad med rökdykning och akut 

sjukvårdsomhändertagande. 

Skövde deltid har genomfört utbildning vid fyra tillfällen mot farliga ämnen enligt avtal med 

Volvo. 

 

Hjo, Karlsborg, Mariestad samt Gullspång har övat sjöräddning med instruktörer från 

Mariestad. 

 

Under året har tio RIB-anställda genomfört utbildningen Räddningsinsats samt tre stycken 

genomfört utbildningen Räddningsledare A. De flesta av räddningstjänstens medarbetare som 
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genomfört utbildning på annan ort har fått besök från någon från ledningen under sin 

studietid. 

 

Trafiksäkerhetsutbildning för RIB-personalen har fortsatt. Fem RIB- anställda har blivit 

färdiga med sina C-kort. Sex är pågående. RIB-personalen följer den tänkta planen för 

planerat övningstidsuttag. 

Heltid 

Till MSB:s vidareutbildningar i Revinge har räddningstjänsten under året skickat fyra elever, 

två har genomfört Räddningsledning A och två Räddningsledning B med godkända betyg. De 

hemvändande eleverna har med sig mycket ny kunskap som kommer organisationen väl till 

pass, som exempel kan ju nämnas att ämnesområdet taktik fått en ordentlig skjuts framåt med 

hjälp av nya idéer. 

Samarbetet med Försvarsmakten när det gäller utveckling av grupp och ledare, UGL, har 

fortsatt och vi har under året medverkat med 13 medarbetare på denna typ av kurs som 

genomförts vid två tillfällen i Karlskrona skärgård. 

Under våren har heltidsstyrkorna i Skövde genomfört insatsdagar med målet att öva 

enheternas förmåga att leda och genomföra räddningsinsatser vid frekvent förekommande 

olyckor med fokus på taktik (sjustegsmodellen), teknik samt metod.  

Under hösten har befälskadern genomfört ett antal pass i att öva förmågan att förstå stabens 

roll i ett planerings- och genomförandeskede. Efter viss möda så blev den avslutande 

stabsövningsdagen genomförd med betyget godkänd. En ny utbildningsplan för det fortsatta 

arbetet med att utveckla organisationen mot att klara av en sällan händelse är framtagen och 

iscensätts under vårterminen -17.  

Övriga aktiviteter rörande utbildning, övning och utveckling 

Tre medarbetare har deltagit vid konferensen Kem 2016.   

En preparandutbildning har genomförts tillsammans med räddningstjänsterna Östra 

Skaraborg, Västra Skaraborg, Skara/Götene, Falköping/Tidaholm, Volvo samt SOS för 28 

personer med gott resultat. 

Sex elever från SMO-utbildningen har gjort sin första 2-veckors praktik hos oss. Av dessa har 

två även genomfört den andra perioden om 10 veckor.  

Under sju veckor i har räddningstjänsten haft två brandingenjörselever som fullgjort sin 

brandmannapraktik. 

I samband med att SMO-styrkan fick sin nya offensiva enhet har tre av våra brandmän 

utbildad sig till instruktörer i ämnet skärsläckning, utbildningen gick av stapeln på Södra 

Älvsborgs Räddningstjänstförbunds övningsfält Guttasjön. 

Med anledning av att vi på stationen i Skövde ansvarar för MSBs kemenhet har två av våra 

kemtekniker tillika brandmän varit på en tvådagars CBRN-utbildning i kemins Mecka 

Perstorp. 

Försvarsmakten har haft sju kadetter som gjort en ”stressdag” hos oss med olika. 
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På grund av den ökande sociala oron har höstens personalutvecklingsdagar genomförts som 

renodlade utbildningsdagar. Samtlig heltidspersonal har fått en första utbildning i hantering av 

stress och stressande situationer. Den genomförda satsningen ligger också till grund för det 

fortsatta arbetet med denna problematik. 

RäddsamVG utbildningsråd 

Under året har samverkan inom RäddsamVG:s utbildningsråd övergått från att vara endast 

planerande till att även vara genomförande. Utbildningar inom bland annat skärsläckare och 

rökdykarledning har på ett kostnadseffektivt sätt genomförts genom samarbetet. Vidare har 

beslutats att under 2017 genomföra en större utbildningsinsats för länets insatsledare. 

Utbildningen skall genomföras vid övningsfältet Hasslum och i samverkan med övriga.  

Inom utbildningsrådet finns en gemensam syn på att inom Västra Götaland skall vi försöka 

bygga upp en struktur där praktisk räddningstjänstutbildning i första hand skall genomföras i 

Skövde eller Borås. Teoretisk utbildning kan med fördel genomföras i Göteborg där närhet 

finns till bred och djup kompetens 

Metod- och teknikutveckling 

Räddningstjänsten har tagit fram ett nytt arbetssätt vid dörrforcering i säkerhetsdörrar, 

kompletterat verktygen och utbildat alla heltidsbrandmän och RiB-anställda i den nya 

tekniken. En skärsläckare av modellen Coldcut Cobra har inköpts till SMO-styrkans nya bil 

som togs i drift i höstas och stora delar av hel och deltidspersonalen har utbildats i 

skärsläckarteknik. 

 

Räddningstjänsten har genomfört ett projekt gällande ambitionsnivå IR-kameror och köpt in 

IR-kameror så att samtliga hel- och deltidsstationer nu är utrustade med IR-kameror. 

Utbildning i IR-teknik genomfördes för heltidspersonalen i höstas och deltidspersonalen 

kommer att utbildas efter årsskiftet. 

 

Förstärkningsmateriel för hantering av järnvägsolycka och evakuering av tåg har inköpts och 

en kärra byggts till utrustningen. I höstas genomfördes utbildningar inriktade på tågolycka 

med personalen på heltidsstationerna och de deltidsstationerna som ligger utmed järnvägen. 

Nya lyftkuddar till hela förbundet har inköpts, då de som fanns tidigare var för gamla. 

Utbildning med de nya kuddarna kommer att genomföras i vår för både hel- och 

deltidspersonal. 
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Axplock från årets händelser 

2016-02-19 Tågbrand Väring 

 

Klockan 13:30 inkommer larm om brand i ett X2000-lok i Väring. Utlarmade resurser är 

styrkorna i Skövde, Mariestad och Töreboda tillsammans med ledningsfunktionerna 

Insatsledare samt Räddningschef i beredskap. I loket fanns stora mängder brännbar olja som 

vid tillfället brann. Den komplicerade konstruktionen gjord att släckningsarbetet drog ut på 

tiden. Under insatsen ledningspersonalen god hjälp av den planering som tidigare gjorts 

gällande olyckor på järnväg. Under insatsen sätts stationerna Mariestad deltid, Moholms 

räddningsvärn samt Hova på passning för att säkerställa beredskapen i området i övrigt. I RC 

byggs en stab upp för att stödja räddningsledaren samt hantera media samt planeringen 

framåt. Till staben inkallas också kommunikatör från Skövde kommun. Olyckan leder till att 

stambanan är avstängd fram till 19:30 på kvällen vilket ger stora störningar. 
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2016-04-18 Trafikolycka Hjo 

 
 

På väg 195 söder om Hjo inträffade en trafikolycka kl. 05:40. Två personbilar frontalkrockar 

och den ena bilen hamnar nere i en ravin. I vardera bil färdas en person. En person avlider, 

och en person skadas svårt i olyckan. Den skadade personen fördes med ambulanshelikopter 

till Skaraborgs sjukhus Skövde. 

Vägen var vid räddningsarbetet avstängd 1,5 tim. Trafiken fick under tiden ledas om andra 

vägar. 

 

2016-04-27 Trafikolycka Mariestad 

 
Tragisk trafikolycka mellan två personbilar på E20 söder om södra infarten till Mariestad kl. 

15:40. Två personer omkom och en person blev lindrigt skadad. 

 

 

2016-05-02. Skogsbrand Flugebyn 
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Kl 17:10 får vi en av årets första skogsbränder i Flugebyn i Karlsborg. Enheter från 

Karlsborg, Skövde och Undenäs deltog i släckningsarbetet. 

 

2016-05-31. Olycksfall Töreboda. 

En person föll från hög höjd när han arbetade på avfallsanläggningen.  

Personen omkommer av fallet. 

 

2016-06-05 Villabrand Framnäs gård Tibro. 

 
En tidig morgon i juni. Får medlyssning och förstår genast att detta kommer att bli ett 

allvarligt larm. Huset brinner ned till grunden och vi får åka dit ett par gånger på 
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eftersläckning. Insatta styrkor Insatsledare, Stn 23, Stn 20 och Stn 21 i beredskap. En familj 

hemlös men inga personskador. 

 

2016-06-09 Villabrand Hjo 

 
Kl 13:14 larm om villabrand på Lavendelvägen Hjo.  

Villan var övertänd vid ankomst, inriktningen blev att skydda byggnader i närheten. Styrkor 

från Hjo och Skövde deltog i släckningsarbetet. 

2016-06-10 Villabrand Skövde 

 
Kl 00:34 Villabrand Kapellgården/Trädgårdsstaden Skövde. 

Villan var övertänd vid styrkans ankomst och inriktningen blev att skydda intilliggande 

byggnader. Inga personer befann sig i byggnaden då branden startade. 
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2016-06-22. Trafikolycka Mariestad. 

 
Trafikolycka vid Stora Ek söder om Mariestad. Personbil körde av 

vägen i hög fart slog runt och fattade eld. 

Tyvärr omkom personen som körde fordonet. 

 

2016-09-26 Brand klubblokal Lyrestad 

 

 
Kl. 04:14 inkommer larm om brand i byggnad Lyrestad.  

Vid framkomst är byggnaden övertänd, styrkor från Mariestad och Töreboda samt 

Insatsledare är insatta i händelsen. Dagen innan hade medlemmar från Crusing Club sett 

brännmärken på fasaden, efter kontroll då fanns inga tecken på brand.  

 

 

 

 

2016-09-27 och 2016-10-03 anlagda bränder Tibro 



RÄDDNINGSTJÄNSTEN     Verksamhetsberättelse 2015 

ÖSTRA SKARABORG             

 

38 

 

 

 
Såväl 2016-09-27 som 2016-10-03 larmas räddningstjänsten till anlagda bränder i Brittgården 

Tibro. Bränderna anlades på flera ställen i källaren vid båda tillfällena. Styrkor från Tibro och 

Skövde deltog i släckningsarbetet. Det blev omfattande sot- och rökskador i hela källaren 

samt i några lägenheter. Ingen människa kom dock till skada. 
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2016-10-09 Trafikolycka med egen skadad personal 

 
Årets kanske mest spektakulära händelse blir en trafikolycka på väg 195 söder om Hjo. 

Larm om kollision mellan en personbil och ko. När 7410 var på väg till olycksplatsen så 

kolliderade styrkan med en flock med kor (ungdjur) ca fyra kilometer från den primära 

olyckan. Släck-räddningsbilen var så demolerad att den togs ur bruk. Räddningsstyrkan från 

Skövde larmades till platsen. Ambulans kunde ta sig fram till olycksplatsen med personbilen 

där läget var lugnt. Två brandmän skadade sig lindrigt och ett 40-tal nötkreatur dog i olyckan 

eller fick avlivas på grund av skador. 

 

2016-11-05 Brand i byggnad 

 
Kl. 02:28 Larm om brand i byggnad Bågvägen Hjo.  

Styrkor från Hjo och Skövde med skärsläckare samt Insatsledare larmas till platsen. När 

Hjostyrkan kommer till plats är det utbruten brand i villan samt i garaget. Området består av 

kedjehus så inriktningen blev brandsläckning samt skydda intilliggande byggnader. Ingen 

person kom till skada.  
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Drift och underhåll 

För att den skadeavhjälpande verksamheten inom räddningstjänsten skall kunna fullgöra sina 

uppgifter krävs ett väl fungerande system för drift och underhåll. 

Räddningstjänstförbundet har för närvarande tolv brandstationer geografiskt placerade inom 

förbundets medlemskommuner samt ett åttital fordon varav många specialfordon och ett stort 

antal efterfordon samt båtar för uppdrag i vatten, och en mängd av olika typer av 

räddningsutrustningar. Utrustning för utalarmering samt för radiokommunikation med 

samtliga enheter. Övningsanläggningar och förråd mm. 

Verksamheten består av drift och underhåll enligt upprättat handlingsprogram. Från 

förebyggande underhåll till akuta reparationer av fastigheter, räddningsfordon, 

skyddsutrustningar, räddningsmateriel, kommunikationsutrustning, 

larmöverföringsutrustning, övningsanläggningar, förråd för RUHB materiel (räddningstjänst 

under höjd beredskap) larmaggregat för VMA larm (viktigt meddelande till allmänheten) och 

räddningscentraler. 

Samordning av upphandlingar av fordon, utrustning och övrig materiel. 

Samordning av verksamhetens behov av egendoms, ansvars och fordonsförsäkring. 

Verksamheten bedrivs löpande med servicetransporter för påfyllnad och komplettering av 

materiel efter insatser och för övningsverksamheten. Månadskontroller av fordon, utrustning 

och lokaler samt övriga besiktningar sker enligt upprättad plan. Underhållsservice och 

reparationer sker efter behov. Under 2016 har övningsfältet på Hasslum tillkommit som en 

uppgift för driftavdelningen. Denna uppgift ligger utanför vårt tidigare arbetsfält och har 

inneburit att vår arbetsbelastning har ökat markant.  Om Hasslum blir en permanent del av 

vårt underhållsansvar så krävs det personella tillskott för att kunna lösa uppgifterna 

långsiktigt. 

Verksamheten präglas av stor flexibilitet och många olika projekt löper parallellt med 

ordinarie verksamhet. Arbetet med rutiner och materielhanteringsfrågor sker i nära samarbete 

med stationsansvariga.  

För stationerna med heltidsbemanning i Skövde och i Mariestad har ansvarsområden för 

planering/uppföljning och arbeten med drift och underhållsfrågor för den egna stationen 

utvecklats. Ansvarsområden har delats in i huvudgrupper och är avgränsande efter 

verksamhetens behov såsom fastigheter, fordon, brandsläcknings-utrustning, 

räddningsmateriel, samband och skyddsutrustning. 

Av räddningstjänstens 12 brandstationer är RÖS fastighetsägare till stationerna i Skövde, 

Mariestad, Tibro, Hjo, Gullspång och förråden i Borgunda. Med övriga stationer i Töreboda, 

Karlsborg, Hova, Moholm, Timmersdala, Undenäs, Blikstorp och garaget i Otterbäcken finns 

hyresavtal. 

För verksamheten finns riktlinjer som översiktligt beskriver arbetet med drift och underhåll 

och skall ses som en del i kvalitetssäkring av verksamheten. 
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Sammanställning av RÖS brandstationer med aktuell fordonsplacering 

Station Släck 

fordon 

Höjd 

fordon 

Tank 

fordon 

Terräng 

fordon 

Befäls 

fordon 

Transp. 

fordon 

Besiktn. 

fordon 

Båtar Veteran 

fordon 

Övrigt 

Skövde      3      1      2      1      3      9      4      1       2 

Mariestad      2      1      1      1      1      2      2      3       2 

Tibro      1      1      1             1       2        

Töreboda      2      1      1      1       1        1   

Hjo      1      1      1      1       1       2      2  

Karlsborg      1      1      1      1       1       2       1 

Gullspång      1       1      1       1       2   

Hova      1       1      1         1   

Timmersdala      1        1         1   

Moholm      1          1       1   

Blikstorp      1        1         1   

Undenäs      1        1         1   

Borgunda 

Övrigt 

 

     2 

            7 

 

 

Summa     18      6      9     10       4     17      6     18      9      5 

 

Mål och måluppfyllnad 

Prestationsmål 

Genom systematiskt och regelbundet underhållsarbete säkerställa hög funktionssäkerhet hos 

fordon och materiel. 

Måluppfyllnad 

Målet för 2016 anses till största delen ha uppnåtts. Viss eftersläpning av månadskontroller har 

tidvis uppstått pga. hög arbetsbelastning hos driftteknikerna. Följande aktiviteter har i stort 

genomförts enligt gällande rutiner.  

Kontroll och uppföljning av funktionssäkerheten sker i huvudsak genom regelbundna vecko-, 

månads- och årskontroller med funktionsprover och besiktningar, och i vissa fall särskilt 

riktade kontroller. Arbetet sker i huvudsak i egen regi med egen personal, men i vissa fall där 

krav på annan kompetens gäller anlitas auktoriserade företag enligt gällande tidsintervaller 

och normer.  

Prestationsmål 
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Genom egen personals medverkan i drift- och underhållsverksamheten minimera utgifter för 

externt upphandlade underhållstjänster. 

Måluppfyllnad 

Målet för 2016 anses uppnått. Genomförda underhållsåtgärder har till största del genomförts 

med egen personal. Inköpta tjänster har endast skett där vi saknat kompetens eller behörighet 

att utföra arbetet.  

Personal 

Bemanningen på avdelningen är en driftchef, en driftledare och tre drifttekniker. Under nio 

månader, dock inte under huvudsemesterperioden juni – augusti, har en brandman/serviceman 

förstärkt avdelningen. Under året har dessutom två brandmän arbetat på avdelningen som en 

del av deras rehabilitering efter en längre tids sjukdom. Denna förstärkning har möjliggjort att 

de omfattande renoveringsåtgärderna som är genomförda har kunna göras till största del i 

egen regi. 

För lösande av aktuella arbetsuppgifter för drift och underhållsfrågor utöver driftavdelningens 

egen personal, så är del av den schemalagda arbetstiden för den heltidsanställda operativa 

personalen i Skövde och i Mariestad kopplade till drift och underhållsavdelningen.   

Fastigheter 

I Mariestad har arbetet med de brandskyddsåtgärder och allmän upprustning i fastigheten som 

planerats till största del färdigställts. Det som bl.a. har gjorts är förstärkning av 

brandcellsgränserna mellan vagnhall, verkstad och kontorsdel, mellan logementsdel och 

trapphus samt mellan källarplan och trapphus. En ny utrymningsstege har monterats från 

vagnhallstaket för att säkerställa utrymning vid en eventuell brand. Det interna brandlarmet 

har utökats och skyltningen av utrymningsvägar har förbättrats. Förstärkning av 

brandcellsgränserna mellan logementen har genomförts och i samband med detta har även en 

total renovering av logementstoaletterna genomförts. Utvändig fasadmålning av 

verkstadsbyggnaden har också genomförts. 
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Bilderna nedan visar de nya dörr- och väggpartier i vagnhall och logementsdel samt den nya 

utrymningstrappan och den nymålade verkstadsbyggnaden. 
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Även i Skövde har arbetet med de brandskyddsåtgärder och allmän upprustning i fastigheten 

som planerats till största del färdigställts. Likt i Mariestad så har ett antal brandcellsgränser 

förstärkts och nya har skapats. Ett stort antal dörrar har byts ut och skyltning och brandlarm 

har förbättras. På bilderna nedan ses de nya dörrarna i kontorskorridor samt 

logementskorridor. 
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I Tibro har tvätthallsgolvet renoverats och en ny slityta har lagts på. Golvet var mycket slitet 

och sprucket så åtgärder var mycket välbehövlig 

Bild på nytt golv i Tibro   

  
 

I Hova har dusch och omklädningsrum för kvinnliga medarbetare iordningsställts. 

Fastighetsägaren har renoverat och målat fasaden på stationen. Även dusch och 

styrketräningslokal har fått ny färg under året. 

I Gullspång har utvändig målning av fasaden genomförts.  

I Hjo har ytterbelysningen på baksidan moderniserats och ett arbete påbörjats med att 

undersöka möjligheterna till energibesparing på stationen. Ventilations och värmesystemet i 

byggnaden är från när fastigheten byggdes och fungerar inte så bra som vore önskvärt. En 

konsult har tagit fram alternativ för hur räddningstjänsten kan investera i ny teknik och 

därigenom få ett bättre inomhusklimat samt lägre energikostnader.  

 

 

Utrustning 

 

Omsättning av beståndet av andningsskydd har fortsatt enligt den plan som lagts. Samtliga 

gamla regulatorer och ryggplattor har nu bytts ut till nya med snabbkoppling. Det som återstår 

är masker och kommunikationsutrustning där en beställning är lagd med leverans i början på 

2017. När maskerna är levererade har räddningstjänsten uppgraderat hela sitt bestånd av 

andningsskydd.  

För att öka räddningstjänstens förmåga vid järnvägsolycka har ett släp utrustats med allehanda 

utrustning som lämpar sig för räddningsuppdrag på järnvägen. Att skapa tillträde för 

räddningspersonal samt att kunna evakuera passagerare är syftet med resursen. Utrustningen 

bygger på kraftiga kapmaskiner, bärbara elverk, mm samt arbetsplattformar med hjul som går 

att köra på rälsen. Utrustningen skall vara funktionell även på otillgängliga platser där 

styrkorna inte kommer fram med sina räddningsfordon.  
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Bild på räddningssläp för järnvägsolycka 

 

 

 

En inventering av vår uppsättning av klippverktyg för trafikolyckor har genomförts. Ett antal 

brister har identifierats och åtgärder har vidtagits för att komma till rätta med problemen. Viss 

utrustning har renoverats men även ny utrustning har köpts in för att säkerställa för förmåga 

vid losstagning samt personalens säkerhet.  

Nya lyftkuddar införskaffats till alla styrkor på hel och deltid. Befintliga lyftkuddar var för 

gamla och i stort behov utbyte. Utplacering och utbildning på den nya utrustningen kommer 

ske i början på 2017.  

Upphandling av värmekameror har genomförts och utbildning på den nya utrustningen har 

slutförts. Räddningstjänsten förfogar nu över värmekamera på samtliga heltids och 

deltidsstyrkor.  

Ny digital utalarmeringsutrustning och nya personsökare har köpts in och installerats på 

brandstationen i Skövde. Utrustningen är till för utlarmning av deltidsstyrkan och är den 

första i sitt slag i förbundet. Alla deltidsstationer i förbundet kommer i den takt ekonomin 

tillåter få sin utrustning utbytt till framöver.  

Radiolänk 

 

Arbetet med att kontinuerligt underhålla och förnya vårt radiolänknät fortsätter enligt den plan 

som är fastlagd. I planen skall förbundet byta ett länkhopp per år för att säkerställa driften 

även i framtiden. Under våren har länkhoppet mellan Rynningsmysten och Gullspång bytts ut. 

I juni inträffade ett plötsligt haveri på länken till Tibro vilket medförde att den fick bytas. Den 

länken var en gammal länk som ändå skulle bytas i planen. 

Vart femte år skall alla våra radiomaster besiktas av auktoriserad besiktningsman.  Denna 

besiktning har genomförts under våren och de brister som påtalats är av den karaktären att 

räddningstjänsten gjort bedömningen att driftavdelningen kan åtgärda dem själva med egen 

personal. 

Fordon  
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Två nya servicefordon har upphandlats till driftavdelningen. Vinnare i upphandlingen blev 

Toveks bil med VW Caddy. De nuvarande servicebilarna kommer att utplaceras på annan 

plats i organisationen så fort de nya bilarna är färdigställda med inredning mm. 

Bild på servicefordon 

 

 
Den sedan tidigare upphandlade tankbilen till Skövde levererades under våren från SALA 

Brand AB. Det är en Scania med en vattentank på sju tusen liter samt en skumtank på ett 

tusen liter. Bilen är även utrustad med vattenkanon. 

Bild på tankbil 253-2040 

 

En ny bil till insatsledare i beredskap har upphandlats och utrustats under våren. Valet föll på 

VW golf alltrack med SVOP i Trollhättan som påbyggare. Bilen uppfyller alla krav på 

smidighet, körbarhet och utrustning. 
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Bild på insatsledarbil 253-4080 

 

 

 

 

 

En bättre begagnad VW passat har inköpts till ledningsgruppen. Här på bilden nedan 

stoltserar en till synes belåten räddningschef.  

 

 
 

Under hösten har SMO styrkan fått sin nya brandbil levererad av Floby Rescue System. Bilen 

är den första i sitt slag i förbundet och är bestyckad med skärsläckare och 500 l vatten. SMO 

styrkan använder bilen i sin dagliga verksamhet när de är ute och genomför utbildningar och 

information. Skärsläckaren öppnar nya möjligheter för räddningstjänsten att bekämpa bränder 

som tidigare var svåråtkomliga och svårsläckta. Skärsläckaren kan med sitt höga vattentryck 
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och inblandning av skärmedel ta sig igen i stort sett alla material och därigenom komma åt 

ven svåråtkomliga bränder. 

Nedan bild på nya SMO bilen 

 

 

Hasslum 

Driftavdelningen har huvudansvaret för skötsel av övningsfältet Hasslum. Ambitionen under 

nuvarande hyresförhållande är att underhålla fältet och övningsanordningar så att befintligt 

skick bibehålls. Driftavdelningen kan dock konstatera att det krävs mer arbete än vad som 

bedömdes vid övertagandet av övningsfältet, trots att det inte gör några större 

reparationsåtgärder. Om driftavdelningen i framtiden skall sköta, reparera och utveckla 

övningsfältet kommer det att krävas någon form av organisation särskilt avsedd för detta. 

Under sommaren köpte räddningstjänsten tillbaks det flygplan som såldes vid 

konkursauktionen till Skövde flygplats. Planet har nu monteras ihop och placerats på 

övningsfältet igen. Övningsflygplanet möjliggör för oss att tillhandahålla realistiska 

övningsmoment för flygplatsräddningstjänsterna. Eldning med gasol kan ske på olika ställen 

på och i planet för att simulera brand i motorer, landningsställ samt inne i flygplanskroppen. I 

köpet ingick även mobil helikopter modul som även den kan användas för insatsövningar med 

brand. 
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Bild på övningsflygplanet 
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Samverkan, säkerhet och beredskap 

Mål och måluppfyllnad 

Under 2016 sker avstämning inom två områden; risk- och sårbarhetsanalyser och samverkan. 

Risk- och sårbarhetsanalyser 

Mål 

Räddningstjänsten ska i samverkan med medlemskommunerna och andra berörda medverka 

till att aktuella risk- och sårbarhetsanalyser finns upprättade.  

Måluppfyllnad 

Räddningstjänsten har medverkat i arbetet med att ta fram risk- och sårbarhetsanalyser i 

kommunerna Skövde, Tibro och Karlsborg. Dessa är färdigställda och antagna. Målet bedöms 

uppnått. Kommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång har valt att inte fortsätta arbetet 

med de gemensamma dokumenten. Beträffande risker inom räddningstjänstens område 

bedöms ändå målet som nått. 

Vid länsstyrelsens tillsyn av räddningstjänsten ställdes krav på att delarna rörande risker 

enligt Lag om skydd mot olyckor skall redovisas i ett separat dokument. Sådan riskanalys har 

färdigställts och antagits av direktionen vid dess sammanträde i december 2016. 

Samverkan 

Mål 

Genomföra två samverkansmöten årligen (Krishanteringsrådet) och uppföljningsmöten med 

avtalsparter och andra som berörs enligt LSO 1 kap 6§. 

Måluppfyllnad 

Årets två möten har planenligt genomförts.  

Uppföljningsmöten med avtalsslutande räddningstjänstorganisationer genomförs under hösten 

2016. Beträffande industribrandförsvaren har uppföljning huvudsakligen skett i samband med 

tillsyner enligt lag om skydd mot olyckor och uppföljning av farlig verksamhet. Målet 

bedöms uppnått. Uppföljningsmöte avtal om hjälp för räddningstjänst har genomförts med 

Nerikes Brandkår. 

Mål 

Medverka i medlemskommunernas och andra aktörers krisplanering och 

krisledningsövningar. 

Måluppfyllnad 

Under året har inga kommunala ledningsövningar genomförts som fordrats räddningstjänstens 

medverkan. Under hösten genomfördes en två dagars ledningsövning där såväl 

kommunledning i Skövde som räddningstjänstens stab övades. 

Räddningstjänsten har varit representerat vid vissa av medlemskommunernas POSOM-möten. 

Räddningstjänsten har medverkat i en larmövning i Hjo kommun. 
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Fördjupad studie av verksamhet genomförd under 2016 

POSOM 

Räddningstjänsten har deltagit i möten med POSOM ledningsgrupp i Mariestad, Töreboda 

och Gullspång, Skövde samt i Tibro. 

Informationssamverkan 

Utifrån de goda erfarenheterna avseende informationssamverkan vid lokbranden på västra 

stambanan har räddningstjänsten tagit initiativ till ett arbete kring fördjupad samverkan med 

medlemskommunernas kommunikatörer/informatörer. Arbetet är föremål för förankring hos 

medlemskommunerna och har fortsatt under hösten. Efter den gemensamma 

ledningsövningen i november har ytterligare ett möte hållits med Skövde kommuns 

krisinformatörer. Arbetet med att hitta slutliga former för krisinformationssamverkan kommer 

att fortsätta under våren 2017. 

Kommunal beredskapsplanering 

Vårmötet med Krishanteringsrådet Östra Skaraborg har genomförts under ledning av 

räddningstjänstförbundet. Vårens möte ägnades huvudsakligen åt att genomföra en Table Top 

övning på scenariot långvarigt el- och teleavbrott. I övrigt behandlade mötet redovisning av 

flyktingmottagningssituationen, räddningsinsatsen vid lokbrand på västra stambanan samt 

information om insatsen vid skogsbranden i Västmanland samt den pågående planeringen 

kring återtagande av totalförsvarskonceptet och planeringen för civilt försvar. 

Höstmötet med krishanteringsrådet hade återtagande av förmåga till civilt försvar som 

fokusområde. Mötet var mycket välbesökt, vilket belyser frågans aktualitet. Föredragen 

handlade om elberedskap, länsstyrelsens arbete med civilt försvar och en redovisning av det 

arbetet kring civilt försvar som pågår i Stockholms läns landsting. Indelade i grupper 

genomförde deltagarna ett grupparbete syftande till att belysa förmågan till civilt försvar på 

lokal nivå och vad som behöver göras för att höja densamma. 

Räddningstjänsten har medverkat vid länsstyrelsens uppföljning av Skövde kommuns 

uppgifter enligt lag om extraordinär händelse m.m. Härutöver har räddningstjänsten 

medverkat i förekommande krisledningsövningar och annat planeringsarbete. 

Regional beredskapsplanering 

Räddningstjänsten är representerad i länsstyrelsens regionala råd för krishantering. Förbundet 

representerar i dessa sammanhang de fyra räddningstjänsterna i f.d. Skaraborgs län. Tre möten 

har genomförts i vilka räddningschefen deltog. Räddningschefen ingår i regionala rådets 

beredningsgrupp och har på länsstyrelsens uppdrag utfört en sammanställning av förekomst 

av delregionala och lokala krishanteringsråd i Västra Götalands län. 

Samverkan i övrigt 

Vid tre möten med frivilligorganisationernas samarbetskommitté (FOS) har räddningstjänsten 

varit representerad. 



RÄDDNINGSTJÄNSTEN     Verksamhetsberättelse 2015 

ÖSTRA SKARABORG             

 

53 

 

Räddningstjänsten har deltagit i fyra möten med övriga räddningschefer i Skaraborg inom 

ramen för samverkansprojektet Samhällsskydd Skaraborg. Det noteras att fr.o.m. 2016 ingår 

polisområdeschefen och chefen för ambulanssjukvården i Samhällsskydd Skaraborg. 

Samverkansmöte med polisområdeschefen för Skaraborg och räddningscheferna i Skaraborg 

har skett vid ett tillfälle. Huvudsakligt innehåll utgjordes av ömsesidig 

informationsdelgivning. 

Räddningstjänsten har varit representerad vid Militärregion Västs samverkansmöten. 

Räddningstjänsten har deltagit i två konferenser med Räddsam VG (Räddningssamverkan i 

Västra Götalands län). I konferenserna deltar såväl företrädare för politiken som 

räddningschefer/förbundschefer (motsv.) samt länsstyrelsen. Fokus under årets möten har 

utgjorts av kompetensutbildning för räddningstjänstens personal; såväl förslag till ny 

grundutbildning för räddningspersonal i beredskap som för fortsatt kompetensutbildning av 

befäl och tillsynsförrättare. Bakgrunden är att tillhandahållna utbildningsplatser inte 

motsvarar räddningstjänsternas samlade behov. Särskilt besvärande är den bristande 

tillgången på utexaminerade brandmän från den tvååriga utbildningen Skydd mot olyckor. 

En medarbetare har genomgått utbildningen Regional samverkanskurs. 

Sjöräddning 

Räddningstjänsten har medverkat i Sjöfartsverkets samverkansmöte för Vänern.  

Ett antal medarbetare vid räddningsstyrkan i Mariestad har avlagt godkända prov för 

Maskinbefälsexamen klass VIII. Under hösten har genomförts utbildningen Sjöbefäls klass 

VIII för heltidspersoner i Mariestad och utbildning i förarintyg för brandpersonal i Karlsborg. 

Handlingsprogram 

Mycket arbetstid har lagts på revideringen av handlingsprogram enligt lag om skydd mot 

olyckor för räddningstjänstförbundet. Samtliga avdelningschefer har varit involverade i 

arbetet. Programmet har efter remissrunda och kompletteringar färdigställts under hösten och 

antagits av direktionen vid dess möte i december. 

RCB-möten 

Under året har, under räddningschefens ledning, genomförts regelbundna möten med de 

brandbefäl som ingår i funktionen räddningschef i beredskap. Mötena har dels behandlat 

gemensamma frågeställningar och dels innehållit ett moment med kortare ledningsspel. 

Räddningstjänst under höjd beredskap 

Räddningstjänsten ansvarar för provning och kontroll av aggregaten för utomhusvarning. 

Förstärkningsräddningsvärnet har fortsatt utbildats i hantering av en del av den förrådsställda 

materielen för räddningstjänst under höjd beredskap. 

Räddningstjänsten följer pågående centralt och regionalt arbete med återtagande av förmåga 

till civilt försvar. Räddningstjänstens egna instruktioner och annan planering förhåller sig till 

den nationella och regionala utvecklingsprocessen.   



RÄDDNINGSTJÄNSTEN     Verksamhetsberättelse 2015 

ÖSTRA SKARABORG             

 

54 

 

Ekonomiska nyckeltal 

För detaljerad ekonomisk information, se årsredovisningen. 

 

Årets resultat 

 

Resultatet för året påvisar ett överskott på 1 092tkr.  

  

  

Eget kapital 

Eget kapital består av rörelsekapital (omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder) och 
anläggningskapital (anläggningstillgångar minus avsättningar och långfristiga skulder). Eget kapital 
förändras varje år med årets resultat vars miniminivå bör trygga en värdesäkring av det egna kapitalet.  
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Soliditet 

Soliditeten är precis som föregående år 27 %.  Soliditet består av eget kapital i förhållande till totalt 
kapital. Över tid speglar soliditetsförändringen resultatutvecklingen. Soliditeten visar också 
betalningsförmågan på lång sikt. Soliditeten påverkas, utöver resultatutvecklingen, av tillgångarnas 
och skuldernas storlek och sammansättning. En riktpunkt för soliditeten är att den i normalfallet bör 
ligga på mellan 30-40 %. RÖS soliditet har byggts upp sedan kommunalförbundet startade för sexton 
år sedan då det egna kapitalet var noll kronor eftersom verksamheten i allt väsentligt finansieras 
genom avgifter från medlemskommunerna. Denna finansieringsform tryggar även betalningsförmågan 
på lång sikt.  

 

 

 

 

Likviditet 

Kassalikviditeten är ett mått på betalningsförmågan på kort sikt. Måttet erhålls genom att dividera 
samtliga omsättningstillgångar med kortfristiga skulder. I normalfallet bör måttet ligga klart över 100 %. 
Större delen av intäkterna i RÖS består av kommunernas medlemsavgifter vilka betalas i förskott varje 
kvartal. Detta tryggar betalningsförmågan på kort sikt förutsatt att investeringar inte överstiger 
överskott.  
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Likvida medel 

Likvida medel i RÖS finns på ett eget underkonto i Skövde kommuns koncernkonto hos Swedbank 
sedan 2016. Från och med 2013 har överenskommelse träffats med Skövde kommun och Nordea om 
ändrad placeringsinriktning av värdepapper, vilket har inneburit att dessa placerats med tyngdpunkt på 
räntebärande papper i stället för aktier. 

 

 

 

Avsättningar 

Avsättningar är en klassificering som används på ett åtagande gentemot tredje man där belopp och 
förfallodag inte är exakta utan grundar sig på prognoser från KPA. Under 2006 träffades ett nytt 
pensionsavtal mellan arbetsmarknadens parter. Avtalet reglerar den särskilda avtalspensionen som 
brandmän har rätt till med möjligheten att gå i pension vid 58 års ålder. Detta har inte nyttjas fullt ut 
varför det från och med 2013 har gjorts beräkningar för en avgång vid 60 år. Antagandet om 60 år 
följer den rekommendation som Sveriges Kommuner och Landsting uttalar i RIPS 07. 
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Långfristiga skulder 

De långfristiga skulderna i RÖS är slutbetalda under 2016. 

 

 

 


