Brand i Mekonomens lokaler i Otterbäcken med risk för explosion i gasflaskor.
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Förvaltningsberättelse
Räddningstjänsten Östra Skaraborgs förvaltningsberättelse för 2012
Allmänt
År 2012 har genomförts i enlighet med fastställt
handlingsprogram. Under året har chefsbyte genomförts vilket under senare delen av året inneburit vissa förändringar i arbetssätt och metoder inom
RÖS. Denna utveckling planeras att fullföljas under
kommande år.
Verksamheten har under året fungerat väl, dock
har belastningen på förebyggande avdelningen varit hög med anledning av den vakans som funnits
på avdelningen. Den vakanta tjänsten är nu tillsatt
av en brandingenjör vilket positivt kommer främja
den förebyggande verksamheten framöver.
Projektet SAMS (SAving More lives in Sweden) är
nu igång och syftar till att minska dödligheten vid
hjärtstopp. Totalt har RÖS larmats till 43 SAMS
larm och vid två av dessa tillfällen är det bekräftat
att RÖS har medverkat till att två personer överlevt
hjärtstoppet. SAMS verksamheten är nu en naturlig
del av våra uppgifter, dock finns det fortfarande ett
utvecklingsbehov avseende metoder för larmning
och larmningskriterier från SOS-alarm. Arbete med
att utveckla SAMS fortgår och verksamheten
kommer att utvärderas .
Ekonomin har under året i huvudsak löpt enligt
plan. Resultatet för 2012 visar på ett överskott med
ca 4,6 miljoner kronor. Anledningen till detta resultat är bl a återbetalning av pensionsmedel från
AFA, vakant brandingenjörtjänst, färre deltidslarm,
samt allmän hushållning av medel. Med anledning
av chefsbytet har arbetet med att sätta sig in i ekonomirutinerna tagit stor kraft. Fortsatt arbete avseende uppföljning av ekonomin samt budgetplanering för 2014 kommer ägnas särskild uppmärksamhet det kommande året med anledning av
RÖS fortsatta utveckling. De löpande underhållskostnaderna för våra fastigheter bedöms stiga de
kommande åren då åtgärder för att inrymma lagstadgade krav måste vidtas. Vidare finns det osäkerheter avseende kostnadsbilden kring implementeringen av RAKEL. En kostnadsökning för IT-stöd
och ekonomistöd bedöms ske under de närmsta
åren. Förbundsdirektören gavs tillåtelse av direktionen vid decembermötet 2012 att överföra medel
från 2012 till 2013 i syfte att återta vissa kompetenser samt vidta åtgärder på fastigheter.
Personal
Den nya organisationen med dagtidsgrupper och
femveckorsschema har nu gällt under två verksamhetsår. Utvärderingen av tidsanvändningen visar fortfarande att knappt hälften av tiden används
för arbete utanför utryckningstjänsten. Syftet med

dagtid är att skapa möjligheter att använda arbetstiden till andra uppgifter än utryckningstjänst. Arbetstidsplaneringen kräver mycket tid så att skifttjänst, dagtidstjänst och övning samt utbildning
fungerar i enlighet med tilldelade uppgifter. Arbetstidsplaneringen har i sig under året varit en friktion
för organisationen med anledning av den tvist med
arbetstagarorganisationen (Kommunal) som förelegat. Under året har tvisten lösts ut och förutsättningar finns nu att utarbeta ett nytt arbetstidsavtal.
Organisationen är nu på väg in i en period med relativt hög personalomsättning genom pensionsavgångar. Under året har ett antal tjänster tillsatts på
både befäls- som brandmanstjänster. Rekryteringen av befäl gjordes internt vilket skapade möjligheter för tidigare vikarier att få fasta anställningar.
Rekrytering av en brandingenjör har genomförts för
att ersätta vakansen på förebyggandeavdelningen.
Sedvanlig rekrytering av semestervikarier har genomförts.
Direktionen antog i september budget för 2013.
Budgeten inrymmer möjlighet att genom nyanställning av personal kunna gå från fyra till tre semesterperioder för personal i utryckningstjänst, en fråga som under lång tid varit ett starkt önskemål från
personalens sida. Arbetet med rekrytering inleddes
under året med målet att vara klara under våren
2013.
Tendensen i riket och i RÖS geografiska verksamhetsområde är att det blivit svårare med jobb på orten och att företagen blir mer återhållsamma med
att låta sin personal ingå i räddningstjänsten. Detta
tillsammans med ett behov av rekrytering av befäl
till deltiden gör att det finns anledning att vara mer
aktiv i rekryteringen. Det reella personalbehovet
ökar efterhand vilket gör att rekrytering av deltidspersonal bör genomföras senast under våren.
Sjukfrånvaron i organisationen är fortsatt låg och
ser ut att ha stabiliserats på nivån 1-1,5 %. Jämfört
med föregående år har sjukfrånvaron sjunkit något
och är fortfarande på en mycket låg nivå.
Skadeförebyggande verksamhet
År 2012 har utmärkts av förändringar i avdelningens personalsammansättning. Bland annat har en
ny avdelningschef tillträtt, en medarbetare har gått
i pension och nya medarbetare har tillkommit till
avdelningen.
Under året har en ny arbetsuppgift tillkommit till
avdelningen, genom att beslut om medgivande för
egensotning har förts över från räddningschefen till
chef förebyggandeavdelningen.
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I övrigt har avdelningen arbetat aktivt med att utveckla räddningstjänstens verksamhet för information till allmänheten. En del i detta är att beslut har
tagits om att inrätta en ny dagtidsstyrka, om fyra
personer, med förebyggandeuppgifter som sin huvudsysselsättning. Styrkan kommer att bedriva en
stor del av räddningstjänstens informationsverksamhet riktad mot skolan.
Under året har nya riktlinjer för den förebyggandeverksamheten tagits fram. Riktlinjerna beskriver
hela förebyggandeverksamheten och syftar till att
kvalitetssäkra och förtydliga hur förebyggandeverksamhetens arbetsuppgifter ska bedrivas.
Statistiken för året visar att det totala antal genomförda tillsyner ligger på en normal nivå både vid
jämförelse med föregående år och med plan för
2012. Antalet tillstånd för hantering av brandfarliga
och explosiva varor är lägre för år 2012 än för
2011. Anledningen är att efterfrågan på tillstånd är
svår att uppskatta i verksamhetsplaneringen då
räddningstjänsten inte kan påverka antalet sökande i någon större utsträckning.

Drift och underhållsverksamhet
Verksamheten vid driftavdelningen har som vanligt
präglats av en mängd olika typer av arbeten och
uppgifter. Verksamheten som driftavdelningen
spänner över är ett mycket brett område som ställer speciella krav på personal och metoder. Verksamheten styrs i det dagliga arbetet av uppkomna
friktioner som måste lösas i de flesta fall omgående. Omsättning av fordon har fullföljts enligt utarbetad plan. Vår nya hävare ”Bronto Skylift” levererades under våren och är nu i drift. En ny tankbil har
handlats upp och levererats till stationen i Mariestad. Mariestads tidigare tankbil har ersatt en äldre
tankbil i Hova. Ett nytt ledningsfordon till tjänstgörande insatsledare har levererats under hösten till
Mariestad och utrustats för ledningsarbete på skadeplats.
Under året har behov uppstått vid några av våra
fastigheter att åtgärda upptäckta fel. Detta arbete
inbegriper riktade åtgärder för att återta, samt vidmakthålla de krav på fastighetsunderhåll som föreligger. Bedömningen är att åtgärderna kommer bli
eller vara kostnadsdrivande för nästkommande år.

Skadeavhjälpande verksamhet

Samverkans-, säkerhets- och beredskapsfrågor

Organisationen har under året genomfört 1368 insatser jämfört med 1317 insatser 2011. Antalet
larm och insatser ligger i paritet med de för 2012
bedömda/förväntade 1300 larmen. 13 personer har
avlidit och 30 skadats svårt till följd av olyckor inom
vårt område. Inga större variationer avseende
olyckstyper kan skönjas. Andelen bränder har
minskat något och antalet trafikolyckor har ökat
något.

En översyn av riskbilden och revidering av riskoch sårbarhetsanalyser har fortgått under året.
Analyserna för Skövde, Hjo, Tibro och Karlsborg är
utförda som gemensamma dokument för kommunen och förbundet.

Ett antal åtgärder avseende införandet av RAKEL
har genomförts. Utbildningar, arbetsgrupper såväl
interna som externa har utarbetat riktlinjer för samverkan i RAKEL inom blåljusorganisationerna. Planering och förberedelser har vidtagits för att vid
årsskiftet även gå över till reservalarmering via
RAKEL.
Under 2012 har 15 fördjupade olycksundersökningar genomförts.
Ett antal interna projekt har genomförts. Ett projekt
som genomförts är vid Kärnsjukhuset i Skövde
(KSS), där syftet varit att minska antalet felaktiga
automatlarm samt att minska insatstiderna från
larm till objektet KSS. Arbetet har bedrivits med ett
bra stöd från driftavdelningen vid KSS. Resultatet
är bland annat att insatstiden nu reducerats med
tio minuter och att antalet felaktiga automatlarm
reducerats.

Uppföljningssamtal med avtalsslutande parter för
räddningstjänst har genomförts. Möten med Krishanteringsrådet Östra Skaraborg har genomförts
och räddningstjänsten har medverkat i förekommande kommunala krisledningsövningar.
Under året har en särskild utredning genomförts av
räddningscheferna och förbundsdirektören på
uppdrag av Skaraborgs kommunalförbund avseende en ökad samverkan mellan räddningstjänsterna i Skaraborg. Arbetet fullföljs under 2013 i enlighet med det beslut som tas i frågan.
Ekonomiskt resultat
Årets ekonomiska resultat visar ett stort överskott
om 4 643 856 kr. Anledningen till detta resultat är
bland annat återbetalning av AFA, vakant brandingenjörtjänst, färre deltidslarm, och ej fullt ut nyttjade investeringsmedel samt allmän hushållning av
medel.
Totalt gjordes investeringar för 8 571 175 kr under
året.
I investeringskostnaderna inryms överföring av
medel från 2011 bl a med anledning av anskaffning av nytt höjdfordon
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God ekonomisk hushållning bedöms föreligga då
de ekonomiska målen nåtts och riktlinjerna för
verksamheten följts.
Detaljerad ekonomisk redovisning återfinns i bilaga.
Skövde den 27 februari 2013
Rickard Johansson
Förbundsdirektör

Räddningstjänstens uppdrag
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra
Skaraborg (RÖS) håller en för förbundsmedlemmarna gemensam räddningstjänst, som enligt lagen om skydd mot olyckor annars åvilar var och
en av förbundsmedlemmarna.
Kommunalförbundet ansvarar för att åtgärder vidtas så att bränder och skador till följd av bränder
förebyggs, ansvarar för sotningsverksamheten
samt verkar för annan olycks- och skadeförebyggande verksamhet som enligt lagen om skydd mot
olyckor annars åvilar var och en av förbundsmedlemmarna. Kommunalförbundet skall även tillhandahålla utbildning för medlemskommunernas personal inom ramen för lagen om skydd mot olyckor. Inför 2011 ändrades ändamålsparagrafen i
förbundsordningen till följd av att ansvaret för tillstånd och tillsyn enligt den nya lagen om brandfarliga och explosiva varor överfördes till kommunalförbundet. Kommunalförbundet fullgör uppgifterna inom det civila försvaret som annars åvilar
medlemskommunerna beträffande räddningstjänst
under höjd beredskap. Under året har räddningstjänsten börjat larmas till konstaterade hjärtstopp.
Kommunalförbundet omfattar sju kommuner med
115 900 invånare och har en landyta av
3 100 km2.

Politisk ledning
Kommunalförbundet är organiserat i den förenklade modellen med direktion. Medlemskommuner är
Skövde, Mariestad, Tibro, Töreboda, Hjo, Karlsborg och Gullspång. I direktionen är varje medlemskommun representerad med två ledamöter
och två ersättare. Skövde kommun innehar ordförandeposten. Inom direktionen finns ett presidium
som tillika är beredningsutskott. Presidiet består
av ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande.
Direktion tillträdde den 1 januari 2011.
Direktionen har haft åtta ordinarie sammanträden
under året och därvid avhandlat 124 ärenden. Vid
septembersammanträdet, som var offentligt, antogs budgeten för år 2013. Beredningsutskottet
har haft ett sammanträde med utökad representation så att alla medlemskommuner var representerade med anledning av budgeten för 2013. Beredningsutskottet avhandlade ett ärende av ekonomisk natur.
Vid decembersammanträdet 2011antog direktionen det under året framtagna handlingsprogrammet för mandatperioden. Handlingsprogrammet är
det politiska styrdokumentet som redovisar vald
ambitionsnivå, organisation och planering för förebyggande verksamhet samt resurser och förmåga för den operativa verksamheten.

\\SRV-ROS-FS01.kommun.skovde.se\Hemmakatalog\hain0314\Documents\RTHIT\Direktionen\Direktionsmöten 2013\Marsmötet\Årsredovisning 2012 2013-03-01.docx

6

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
ÖSTRA SKARABORG

Årsredovisning
2012

Direktionens sammansättning
Under 2012 har direktionen haft följande sammansättning:
Ordförande
1:e v ordf.
2:e v ordf
Ledamöter

Mikael Wendt (fp), Skövde
Carina Gullberg (s), Gullspång
Lars-Åke Bergman (s), Töreboda
Helena Dahlström (s), Skövde
Björn Fagerlund (m), Mariestad
Sture Pettersson (s), Mariestad
Cales Jägevall (fp), Tibro
Rolf Eriksson (s), Tibro
Lars-Åke Bergman (s), Töreboda
Mikael Faleke (m), Töreboda
Britt-Marie Sjöberg (c), Hjo
Pierre Rydén (s), Hjo
Kjell Sjölund (c), Karlsborg
Peter Lindroth (s), Karlsborg
Carina Gullberg (s), Gullspång
Björn Thodenius (m), Gullspång

Ersättare:

Vakant, Skövde
Johan Ask (s), Skövde
Krister Dalvik (map), Mariestad
Marianne Kjellquist (s), Mariestad
Ann-Britt Danielsson (m), Tibro
Anne-Marie Wahlström (s), Tibro
Anne-Charlotte Karlsson (s), Töreboda
Pernilla Johansson (c), Töreboda
Eva-Lott Gram (kd), Hjo
Fredrik Bellino (v), Hjo
Agneta Artman (m), Karlsborg
Marie Gustavsson (s), Karlsborg
Roland Karlsson (c), Gullspång
Gunnar Bohlin (m), Gullspång
För kommunalförbundet finns två förtroendevalda
revisorer.
Revisorer: Ingegerd Karlsson (s), Töreboda
Solveig Skoglund (s), Gullspång
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Organisationstablå
Direktionen

Ledningsgrupp
Förbundsdirektör
Räddningschef
Avdch Förebyggande
Avdch Operativa
Administrativ chef
Driftchef

Förbundsdirektör

Skorstensfejarmästarna

Stab med kansli
Räddningschef

1,0 Administrativ chef
1,0 Administratör
1,0 Kanslist
1,0 Personalplanerare

Förebyggande avdelning

Operativ avdelning

Teknisk avdelning

Avdelningschef (BI)

Avdelningschef (BI)

Driftchef (BM)

Tillsyn - Brandförebyggande

Planering - Personal
Utbildning - Övning
Teknik - Taktik - Metoder

Drift och underhåll av
Räddningstjänstfordon
Räddningstjänstmateriel
Kommunikationsutrustning
Brandstationer

1,0 Brandingenjör
2,0 Brandinspektör
1,0 Brandmästare
Extern utbildning - Info

1,0 Brandingenjör
2,0 Brandmästare
1,0 Utbildningsledare

1,0 Utbildningsledare

Personal i skifttjänst

1,0 Serviceförman
3,0 Servicemän

Samnyttjande av olika personalkategorier
Riskanalys
Insatsplanering
Extern utbildning
Information

Samband
Stab/ledning
Teknikutveckling
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Personal
En viktig händelse under året var rekryteringen av
en ny chef för organisationen. Den 1 oktober tillträdde förbundsdirektören sin anställning. Den första tiden har använts för introduktion i verksamheten men organisationen har också noterat att det
finns en ny chef som ser organisationen med
andra ögon vilket skapar förutsättningar för en
ändrad inriktning på verksamheten med ett bredare
uppdrag än tidigare.
Även på avdelningarna har det anställts nya chefer. Efter några år med delat chefskap på operativa
avdelningen har den tidigare chefen för förebyggande avdelningen övergått till chef för den operativa verksamheten. Han efterträddes av brandingenjören på avdelningen som blev avdelningschef.
Organisationen är nu inne i en period med relativt
hög personalomsättning genom pensionsavgångar. Under året har ett antal tjänster tillsatts på både
befäls- som brandmanstjänster. Rekryteringen av
befäl gjordes internt vilket skapade möjligheter för
tidigare vikarier att få fasta anställningar.
En tjänst som serviceman på driftavdelningen har
återbesatts genom extern rekrytering.
Rekrytering till deltid har genomförts, främst med
anledning av personalbrist vid Tibros deltid. I mars
genomfördes en riktad insats i Tibro med öppet
hus för rekrytering av deltidsbrandmän. Möjligheten att prova rullbandstestet nyttjades av drygt tio
av sextiotalet besökare. Flera intresseanmälningar
för tjänst som deltidsbrandman kom också in från
Tibro men även från andra orter. Rekryteringen
avslutades med utbildning av nio nya medarbetare.
Direktionen antog i september budget för 2013.
Budgeten inrymmer möjlighet att genom nyanställning av personal kunna gå från fyra till tre semesterperioder för personal i utryckningstjänst, en frå-

ga som under lång tid varit ett starkt önskemål från
personalens sida. Arbetet med rekrytering inleddes
under året med målet att vara klara under våren
2013.
I september kom ett negativt besked från Tibro när
det meddelades att Swedwood lägger ner sin tillverkning helt under nästa år. Av alla anställda som
drabbas är nio stycken även anställda som deltidsbrandmän vilket kan innebära ett hårt slag för
räddningsstyrkan i Tibro. Räddningstjänsten Östra
Skaraborg kommer att följa utvecklingen men också vara delaktiga för att se på vilket sätt vi kan
hjälpa till i den uppkomna situationen.
Det kommer också signaler från andra deltidsstationer att det blivit svårare med jobb på orten och
att företagen blir mer återhållsamma med att låta
sin personal ingå i räddningstjänsten. Detta tillsammans med ett behov av rekrytering av befäl till
deltiden gör att det finns behov av att vara mer aktiv i rekryteringen. Det reella personalbehovet ökar
efterhand vilket gör att rekrytering av deltidspersonal bör genomföras senast under våren.
Den nya organisationen med dagtidsgrupper och
femveckorsschema har nu gällt under två verksamhetsår. Utvärderingen av tidsanvändningen visar fortfarande att ungefär hälften av tiden används för arbete utanför utryckningstjänsten. Syftet
med dagtid är att skapa möjligheter att använda
arbetstiden till andra uppgifter än utryckningstjänst.
En tvist med fackförbundet Kommunal angående
arbetstider och schemaläggning har pågått under
året, men kunde slutligen lösas i slutet av året genom en central förhandling. Resultatet av uppgörelsen blev ett klarläggande för parterna vad som
är möjligt enligt avtal och de lokala parterna har nu
att komma överens om rutiner och begränsningar
för den fortsatta arbetstidsplaneringen.

Mål och måluppfyllnad
Mål

Måluppfyllnad

Mångfalden bland personalen ska ökas genom
särskilda aktiviteter vid personalrekrytering Andelen kvinnlig personal ska ökas genom särskilda aktiviteter vid personalrekrytering

Bemanningen har inte vid något tillfälle understigit
nivån för grundberedskap

Måluppfyllnad
Räddningstjänsten har en ambition att öka mångfalden. Vid årets rekryteringar gavs inga möjligheter att genom anställning öka mångfalden. Organisationen har tio kvinnor i utryckningstjänst samt två
inom administrationen.
Mål
Räddningstjänsten ska ha tillgång till erforderlig
personal i operativ tjänst för att ständigt upprätthålla en grundberedskap

Mål
Räddningstjänsten ska ha tillgång till personal med
rätt kompetens i en omfattning så att behovet av
räddningsledare tillgodoses
Måluppfyllnad
Räddningstjänsten har tillgång till befälsutbildad
personal utöver grundbehovet för att täcka upp vid
semester och annan frånvaro. Antalet extra befäl
uppgår till 9 st. på heltid och 1 till 3 per station på
deltid. Vid en deltidsstation saknas extrapersonal
med befälsutbildning.
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Mål

Måluppfyllnad

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

Arbetsmiljöarbetet har förbättrats genom införandet
av ansvarsområden där varje ansvarig har ett särskilt ansvar för arbetsmiljön inom sitt område. Uppföljning av anmälda olyckor och tillbud bidrar också
till förbättring av arbetsmiljön.

Måluppfyllnad
Sjukfrånvaron uppgår till 1,2 %, en liten minskning
jämfört med föregående år (1,3 %).
De hälsofrämjande åtgärderna består i att samtlig
personal erbjuds möjlighet till fysisk träning eller
motion på arbetstid. Omfattningen är 2-3 gånger
per vecka för heltidspersonal och 1 gång per beredskapsvecka för deltidspersonal.
Räddningstjänsten har, utöver egna träningslokaler
på alla hel- och deltidsstationer, avtal med träningsanläggningar i Skövde och Mariestad som
nyttjas i samband med den fysiska träningen under
arbetstid.

Ett projekt med uppdraget att göra en översyn och
granskning av arbetsmiljön inom en mängd olika
verksamhetsområden har genomförts. Återstår att
granska resultatet och föreslå åtgärder.
Projektet kontaminerad utrustning, som rör åtgärder för att minska exponeringen av hälsoskadliga
ämnen från kläder och annan utrustning, är inne i
åtgärdsfasen med bland ombyggnationer på stationerna i Mariestad och Skövde för att förbättra
hanteringen av utrustning.
Antalet anmälda arbetsskador och tillbud är oförändrat, tre arbetsskador och elva olycksfall eller
tillbud har anmälts.

Mål
Genom aktivt arbetsmiljöarbete skall antalet arbetsskador minska.
Personalstatistik
Anställda

2012

2011

2010

21
2
60
4
171
1
95
5

22
2
60
2
172
1
97
4

22
2
60
2
173
1
101
4

-29 år
30-49 år
50- år
Medelålder
Operativ personal Heltid

1
7
13
51,4

1
6
15
52,0

1
5
16
51,7

-29 år
30-49 år
50- år
Medelålder
Deltid

10
24
26
44,4

8
23
29
44,9

8
24
28
44,5

-29 år
30-49 år
50- år
Medelålder

18
109
44
43,3

21
116
35
42,0

19
117
37
42,2

Dagtid
- varav kvinnor
Heltid
- varav kvinnor
Deltid
- varav kvinnor
Räddningsvärn
- varav kvinnor

Personalomsättning,
antal och procent
Dagtid/heltid

8 9,8 % 2

2,4 % 2 2,6 %

Deltid

9 5,2 % 1
8
7 7,2 % 5

10,4 % 1 6,1 %
0
5,0 % 1 12,9%
2

Räddningsvärn

Åldersstruktur
Dagtid
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Övrig frånvaro
Tidsanvändning.
Dag/heltidspersonal,
timmar
Ordinarie arbetstid
Närvarotid
Frånvarotid

2012

2011

2010

171 550 178 419 179 033
149 729 154 160 153 157
87,3 % 86,4 % 85,6 %
21 820 24 260
25 876
12,7 % 13,6 % 14,5 %

Frånvaro,
procent av total
arbetstid

1,2 %
1,9 %
1,1 %
1,0 %

1,3 %
1,2 %
0,6 %
1,9 %

0,9 %
1,8 %
0,6 %
0,8 %

Jämställdhet
En ny Diskrimineringspolicy med tillhörande jämställdhetsplan antogs under förra året. Implementering av policyn och utbildning kring diskrimineringsfrågor har tillfälligt skjutits på framtiden men
avsikten är att komma igång med det arbetet under 2013.
Räddningstjänsten tillämpar positiv särbehandling
vid rekrytering i syfte att öka mångfalden, årets
rekryteringar har dock genomförts i avsaknad av
sökande som kunnat påverka detta. Antalet kvinnor i organisationen är tolv st., varav tio i utryckningstjänst. Av dessa är fyra på heltid, en på deltid och fem i räddningsvärn.
Räddningstjänsten är positiv till och uppmuntrar
föräldrar att nyttja rättigheten att vara föräldraledig. Med en ökande personalomsättning med påföljande föryngring av organisationen som sker de
närmaste åren kan det antas att föräldraledigheterna kommer att öka.
Kompetensutveckling
Utbildningsläget i organisationen är bra genom att
samtlig personal, förutom de senast anställda deltidsbrandmännen, har kompetensutbildning för
egen befattning. Antalet utbildade befäl är väl tillgodosett i heltidsorganisationen. Inom deltid finns
en brist på extra utbildade som gör att utbildning
av deltidsbefäl kommer att prioriteras under kommande år. Kommande pensionsavgångar skapar
ett behov av utbildning både inom hel- och deltid
inom något år.
Under året har fyra brandmän från Skövde heltid
och Mariestad deltid genomgått befälsutbildning
fördelade med två på vardera Räddningsledning B
och Räddningsledare A.

2011

2010

9,6 %
0,2 %
0,6 %
1,1 %

8,8 %
0,2 %
1,2 %
2,0 %

8,8 %
0,1 %
2,0 %
2,9 %

3
1

2
1

7
2

8
3

10
1

2
0

Arbetsskador,
antal anmälda
Heltid
Deltid

Sjukdom
Samtlig personal
– 29 år
30-49 år
50- år

Semester
Vård av barn
Föräldraledighet
Övrigt
(tjänstledighet, enskild angelägenhet,
studieledighet)

2012

Olyckor,
allvarliga tillbud,
antal anmälda
Heltid
Deltid

Grundutbildning för deltidsbrandmän - Räddningsinsats – har genomgåtts av nio brandmän från
Skövde, Tibro, Karlsborg, Hjo, Mariestad och
Hova.
Årets preparandutbildning för nyanställda deltidsbrandmän och räddningsvärnsmän genomfördes
med 9 deltagare. Utbildningen anordnas i egen
regi och vänder sig till nyanställd personal som ej
genomgått brandmansutbildning tidigare. Preparandutbildningen är en grundläggande utbildning
för brandmän som ger kompetens för tjänstgöring
som brandman och behörighet för fortsatt utbildning i MSB:s Utbildning för Räddningsinsats.
Inom ramen för projektet SAMS har samtlig personal i utryckningstjänst genomgått särskild utbildning och hjärtstartare har placerats på samtliga stationer. SAMS är ett samarbetsprojekt mellan Räddningstjänsten, Polisen och Ambulanssjukvården som syftar till att undersöka om det är
möjligt att förkorta insatstiden för livsuppehållande
åtgärder för personer som drabbas av hjärtstopp
och därigenom öka överlevnadsgraden för dessa
patienter.
Under hösten startade utbildning för körkortsbehörighet C med tio deltagare. Efterhand har flertalet
klarat sitt körkort och de sista avslutas under
2013.
Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron i organisationen är fortsatt låg och
ser ut att ha stabiliserats på nivån 1-1,5 %. Jämfört med föregående år har sjukfrånvaron sjunkit
något och är fortfarande på en mycket låg nivå.
Frånvaron skiljer sig åt mellan åldersgrupperna
såtillvida att våra yngre medarbetare, <30 år,
hade en frånvaro på 1,9 % (1,2 %), i gruppen 3049 år var frånvaron 1,1 % (0,6 %) och i gruppen
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50 år och äldre var sjukfrånvaron 1,0 % (1,9 %).
Totalt uppgick sjukfrånvaron till 1,2 % jämfört med
1,3 % föregående år.

olycka. Syftet med att tillbud ska anmälas är att
organisationen ska kunna åtgärda eller förebygga
brister i organisation, materiel eller kompetens.

Arbetsskador

Under året har elva tillbud eller olyckor anmälts
vilket är samma antal som förra året, men fler än
tidigare år. Återigen var halkan en orsak till flera
av anmälningarna. Det har vid tidigare tillbud konstaterats att våra däck är fullgoda och godkända
för användning även under vintern, men händelserna föranleder ändå en diskussion om det ska
vara dubbdäck på våra tunga fordon eller inte.

Antalet anmälda arbetsskador har minskat och
ligger även detta år på en mycket låg nivå jämfört
med tidigare. Endast tre anmälningar har gjorts
jämfört med 8-10 tidigare år. Förhoppningsvis är
detta ett resultat av ökat arbete med och medvetenhet om arbetsmiljön.
De skador som anmäldes inträffade under stationsarbete resp. fysisk träning, ingen av dem av
allvarlig art.
Olyckor och allvarliga tillbud

Övriga tillbud orsakades av brister i eller hantering
av materiel, fordon eller skyddsanordningar.
Samtliga anmälningar utreds och åtgärdas i syfte
att förhindra upprepningar.

Tillbudsanmälan är en viktig del i det systematiska
arbetsmiljöarbetet, med tillbud avses händelser
som ledde, eller kunde ha lett, till en allvarlig

Skadeförebyggande avdelningen
År 2012 har utmärkts av förändringar i avdelningens personalsammansättning. Bland annat har en
ny avdelningschef tillträtt, en medarbetare har gått
i pension och nya medarbetare har tillkommit till
avdelningen. Nyutbildad personal har under året
introducerats i förebyggandeverksamheten från att
följa med andra tillsynsförättare i deras arbete till
att arbeta på egen hand. Under året har rekrytering
av en brandingenjör genomförts. Brandingenjören
påbörjar sin anställning under 2013.
Under året har en ny arbetsuppgift tillkommit till
avdelningen, genom att beslut om medgivande för
egensotning har förts över från räddningschefen till
chef förebyggandeavdelningen. Projektet Camp
Blåljus har genomförts för första gången, under
året, med ett positivt resultat. I projektet användes
både personal från förebyggandeavdelningen och
operativa avdelningen.
I övrigt har avdelningen arbetat aktivt med att utveckla räddningstjänstens verksamhet för information till allmänheten. Beslut har tagits om att inrätta
en ny dagtidsstyrka, om fyra personer, med förebyggandeuppgifter som sin huvudsysselsättning.
Styrkan kommer att bedriva en stor del av räddningstjänstens informationsverksamhet riktad mot
skolan. Prioriterade årskurser är 2, 5 och 8. Information har också samlats in för att identifiera vilka
inom den operativa avdelningen som har en vilja

att medverka ytterligare i den förebyggandeverksamheten.
Under året har nya riktlinjer för den förebyggandeverksamheten tagits fram. Riktlinjerna beskriver
hela förebyggandeverksamheten och syftar till att
kvalitetssäkra och förtydliga hur förebyggandeverksamhetens arbetsuppgifter ska bedrivas. Dokumentet ska vara ett stöd för den enskilde medarbetaren i dennes arbete samt på ett begripligt
sätt beskriva verksamheten för utomstående, t.ex.
medlemskommunernas invånare.
Statistiken för året, se tabell 1, visar att det totala
antal genomförda tillsyner ligger på en normal nivå
både vid jämförelse med föregående år och med
plan för 2012. Antalet tillstånd för hantering av
brandfarliga och explosiva varor är lägre för år
2012 än för 2011. Detta beror på att efterfrågan på
tillstånd är svår att uppskatta i verksamhetsplaneringen då räddningstjänsten inte kan påverka antalet sökande i någon större utsträckning. När räddningstjänsten handlagt tillståndsärenden under
några år och då får ett bättre statistiskt underlag
gällande antalet tillståndsansökningar kan en bättre planering genomföras. Antalet utbildningstillfällen för medlemskommunernas personal är fler för
året än vad som uppskattats i planen.
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Tabell 1: Statistik förebyggandeverksamhet
2012

Plan 2012

Andel

2011

2010

Tillsyner
Tillsyn LSO
Tillsyn LBE
Totalt antal tillsyner

264
80
344

260
90
350

102 %
89 %
98 %

252
77
329

286
97
383

Tillstånd brandf. / expl. varor
Tillstånd brandfarlig vara
Tillstånd explosiv vara
Totalt antal tillstånd

48
6
54

100

54 %

90
18
108

20
5
25

101
1838

100
-

101 %
-

-

-

34
4

-

-

-

-

Utbildning
Genomförda kurser
Antal deltagare på kurser
Medgivande för egensotning
Beviljade
Avslagna
Ärenden
Avsyning LBE
Byggsamråd, tekniskt samråd
Församråd
Avsyning BBR
Offentlig tillställning
Automatlarm - uppföljning
Explosiv vara
Alkoholtillstånd
Brandfarlig vara
Detaljplaner/Översiktsplaner
Övriga yttranden och ärenden, samråd hetarbete i förbudsområde
Totalt antal ärenden

11
41
21
2
94
7
11
27
24
36
87
379

Mål och måluppfyllnad
Målen för verksamheten presenteras i form av säkerhetsmål och prestationsmål i Räddningstjänsten
Östra Skaraborgs handlingsprogram för 2011till
2014. 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
Mål:

Räddningstjänsten ska erbjuda invånarna inom medlemskommunerna ett
likvärdigt skydd mot olyckor genom förebyggande verksamhet utifrån den
kommunspecifika riskbilden.

Mål:

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

Mål:

Skador på liv och hälsa, egendom och
på miljön till följd av olyckor vid anlägg-

ning med farlig verksamhet ska minimeras.
Mål:

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 verksamhetsplanen för 2012. I vilken det framgår att avdelningens målsättning är att
genomföra 260 tillsyner enligt Lag om
skydd mot olyckor (LSO) 2 kap 2§, varav 40 st. ska genomföras på badplatser. Utöver detta planerades att genom-
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föra 3 tillsyner enligt LSO 2 kap 4§ om
farlig verksamhet under året.
I tabell 1 framgår att det totalt under
året genomförts 264 av 260 tillsyner enligt LSO 2 kap 2§, vilket motsvarar 102
% av årets totala antal planerade tillsyner. lagstiftningen. 41 av de 264 tillsynerna utgörs av kommunala badplatser,
vilket innebär att 223 ”vanliga” tillsyner
genomförts under året. Inga tillsyner
enligt LSO 2 kap. 4§ om farlig verksamhet har genomförts under halvåret.
Analys:

Mål:

Verksamhetens resultat överstiger det
planerade resultatet för året. Det har
gjorts fler tillsyner än vad som är planerat för året. Detta då tillsyner även görs
vid påtalat behov från allmänheten.
Dessa tillsyner finns inte med i verksamhetsplaneringen för året. Inga tillsyner enligt LSO 2 kap 4§ har genomförts under året. Anledningen till detta
är att personal ansvarig för denna uppgift har haft för mycket annat att göra
med hänsyn till att räddningschefen avgick med pension under året och att ny
förbundsdirektör anställdes. Målet anses delvis vara uppfyllt.
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 verksamhetsplanen för 2012. I vilken det framgår att avdelningens målsättning är att
genomföra 90 tillsyner enligt Lag om
brandfarliga och explosiva varor (LBE).
I tabell 1 framgår att det totalt under
året genomförts 80 av 90 tillsyner, vilket
motsvarar 89 % av årets totala antal
planerade tillsyner enligt lagstiftningen.
Analys:

Resultatet för året understiger det planerade resultatet. Flera objekt har under året upphört att vara tillsynsobjekt,
vilket innebär färre tillsyner. Anledningar till att objekt upphör att vara tillsynsobjekt kan t.ex. vara att verksamheten
har minskat sin hanterade mängd
brandfarlig vara så att den understiger
tillståndspliktig mängd eller upphört helt
med hanteringen. Målet anses vara
uppfyllt.

Mål:

Tillstånd för hantering av brandfarliga
och explosiva varor ska handläggas
inom angiven tid, (tre månader) .

Resultat: Samtliga tillståndsansökningar har behandlats inom tre 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 vilket innebär att det krävs mindre arbete och
således en kortare handläggningstid.
Inom
avdelningen
hanteras
tillståndsansökningar för brandfarliga och
explosiva varor av respektive tillsynsförättare, vilket innebär att nästan alla
ansökningar hanteras av en handläggare som är väl bekant med den sökande
verksamheten och dess personal. Detta
arbetssätt bidrar till att hålla handläggningstiderna korta. 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.

Resultat: Under året uppskattas att ca 5000 personer av varierande ålder, kön, kommuntillhörighet och etnisk bakgrund har
nåtts av räddningstjänstens information
vid de informationstillfällen som genomförts. Camp Blåljus är ett stort informationsprojekt riktat mot årskurs 8 i hela
Skaraborg. Räddningstjänsten har i övrigt genomför följande insatser för att nå
ut med information till allmänheten:
- Locketorpsdagarna med information till elever i årskurs 3-6,
- Inspirationsdag i Arbetsförmedlingens regi för arbetssökande.
Under dagen informerade räddningstjänsten om vår verksamhet
och våra yrkeskategorier,
- Säker generation Tibro, brandinformation till samtliga kommunens
femteklassare,
- Studiebesök från skolor, förskolor
samt från utbildningen svenska för
invandrare (SFI),
- Skolbesök av räddningstjänsten på
olika skolor,
- Säkerhetsfemman i Mariestad,
- Trafiksäkerhetsdagar för Hjo och
Tibro,
- Ankjoggen i Tibro,
- Brandinformation för olika grupper
och föreningar,
- Operativ styrka på staden för att
informera, t.ex. vid första advent i
Mariestad och Skövde.
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Analys:

Mål:

Ambitionen är att öka antalet informationstillfällen och antalet personer som
nås av informationen. Det är också en
målsättning att nå ut med informationen
till så stora delar av samhället som möjligt. Både antalet informerade och antalet informationstillfällen har uppskattningsvis ökat jämfört med föregående
år. En stor del av informationen riktar
sig till skolelever i olika åldrar, dels för
att påverka deras beteende när det
gäller brand, framförallt anlagd brand,
samt för att de ofta sprider informationen vidare i respektive familj, vilket innebär att information når fler. I verksamhetsplanen för 2012 planerades att
minst fyra större informationstillfällen
skulle genomföras under året. Målsättningen har överträffats. Målet anses
vara uppfyllt.
Räddningstjänsten ska aktivt verka för
att öka andelen boendemiljöer som har
individuellt anpassat brandskydd, dock
minst brandvarnare.

Resultat: Detta görs framförallt genom information till allmänheten och utbildning av
medlemskommunernas personal. Ett inledande samarbete har påbörjats mellan folkhälsoplanerare i Hjo kommun
och räddningstjänsten för att ta reda på
vilka möjligheter kommunen har att er-

bjuda individuellt anpassat brandskydd
(i detta fall boendesprinkler) till kommuninvånare med ett stort behov av
detta samt vad räddningstjänsten kan
bidra med för hjälp i detta arbete.
Analys:

Information till allmänheten, speciellt
den riktad till utsatta grupper, t.ex. invandrare bör ha en positiv inverkan genom att öka medvetandegraden om
brandvarnare hos gruppen. Räddningstjänsten ser positivt på det samarbete
gällande boendesprinkler som startats
med Hjo kommun och försöker sprida
detta arbetssätt till övriga medlemskommuner. Målet anses vara uppfyllt.

Mål:

Rengöring och brandskyddskontroll ska
genomföras enligt beslutade frister.

Resultat: Rengöring och brandskyddskontroll
genomförs enligt beslutade frister.
Analys:

Uppgiften att sköta rengöring och
brandskyddskontroll ligger hos skorstensfejarmästarna i respektive kommun och sköts utan anmärkning. Målet
anses vara uppfyllt.

Personal
Avdelningen bestod i början av året av 1 avdelningschef med brandingenjörskompetens, 1 utbildningsledare, 3 brandinspektörer och 0,5 brandmästare, totalt 5,5 tjänster.
Daniele Coen tillträde som ny avdelningschef den
1 april, samtidigt som tidigare avdelningschef Robert Zeidlitz bytte avdelning och blev operativ chef.
Medarbetaren Eilert Karlsson avgick under april
månad med semester och därefter pension, efter
lång och trogen tjänst inom Räddningstjänsten
Östra Skaraborg.
Under året tillkom brandmästare Ulf Seglert till avdelningen. Ulf har under året introducerats i förebyggandeverksamheten från att följa med andra
tillsynsförättare i deras arbete till att börja arbeta
helt på egen hand, vilket har fungerat mycket bra.
Under introduktionstiden arbetade Ulf 50 % inom
förebyggandeavdelningen. För att täcka övrigt behov, som bland annat uppstod pågrund av pensionsavgång, lånades Stig Torell in från operativa
avdelningen till 50 % under året. Stig har mångårig

erfarenhet från förebyggandeverksamhet och har
varit ett tillskott till avdelningen under året. Rekrytering av en brandingenjör har genomförts under
året. Brandingenjör, Terese Andreasson, påbörjar
sin anställning i mitten av 2013.
Brandingenjörskompetens är nödvändigt och positivt för avdelningen då en brandingenjör har förmågan att säkerställa att rätt bedömning görs vid
brandtekniska frågor som t.ex. analytiska dimensioneringar, vilka bedöms bli vanligare från 2013
då Boverkets nya byggregler träder i kraft fullt ut.
Ingenjörskompetensen är också viktigt för analys
och utveckling av avdelningens verksamhet och
arbetsuppgifter. Ingenjören bearbetar i många fall
problemställningar på ett annat sätt än övriga
medarbetare.
Avdelningen består den 31 december 2012 av 1
avdelningschef med brandingenjörskompetens, 1
utbildningsledare, 2 brandinspektörer och 2*0,5
brandmästare, totalt 5,0 tjänster.

Övrig verksamhet
Under året har avdelningen bjudits in av Hjo kommun för att diskutera framtida samarbetsprojekt,
bl.a. projekt med syfte att hjälpa ungdomar som

hamnat fel i samhället och behöver hjälp för att
komma på rätt väg igen samt ett projekt som går ut
på att försöka införa individuellt anpassat brand-
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skydd till utsatta kommuninvånare. Diskussionerna
har sedan utökats till att omfatta fler av våra medlemskommuner. Samtliga kommuner vill ha hjälp
av räddningstjänsten när det gäller att ta hand om
ungdomar. Skövde kommun ser gärna att räddningstjänsten deltar i en fadderverksamhet som
kommunen står bakom medan övriga kommuner
gärna ser att räddningstjänsten skapar en ungdomsbrandkår och på så sätt hjälper kommunernas ungdomar. Samarbetet fortsätter under kommande år och förhoppningsvis kan räddningstjänsten bidra med personal och kompetens för att lösa
medlemskommunernas behov.

uppgifter förebyggandeavdelningen har, tillsynsfrister, osv. Riktlinjerna är föråldrade och ett projekt
med att förnya riktlinjerna har påbörjats och avslutas under året. I arbetet har hela förebyggandeavdelningen involverats och på så sätt haft möjlighet
att påverka riktlinjernas innehåll. De nya riktlinjerna
syftar till att kvalitetssäkra och förtydliga hur förebyggandeverksamhetens arbetsuppgifter ska bedrivas. Dokumentet ska vara ett stöd för den enskilde medarbetaren i dennes arbete samt på ett
begripligt sätt beskriva verksamheten för utomstående, t.ex. medlemskommunernas invånare. Riktlinjerna gäller från 2013-01-01.

Det byggs en hel del, framförallt i Skövde. I Skövde
har det först diskussioner om att bygga ett nytt bostadsområde där samtliga byggnader, flerbostadshus med ca 2-8 våningar, skulle utgöras av träkonstruktioner. Träkonstruktioner kräver en noggrann
projektering och att räddningstjänsten ingår som
en naturlig del i projekteringen, för att bevaka konstruktionernas förmåga i händelse av brand. Första
spadtaget för projektet togs under året men ingen
byggnation har påbörjats än.

Avdelningen har deltagit i en nätverksträff med förebyggandeavdelningar från övriga räddningstjänster i vårt närområde. På nätverksträffen diskuteras
det förebyggande arbetet och så lär medarbetarna
känna varandra och utbyter erfarenheter och idéer
med varandra. På träffen diskuterades att framöver
samarbeta när det gäller utbildning av avdelningarnas personal för att minska kostnaderna samt att
i övrigt samarbeta mer kring PM och andra typer
av riktlinjer.

Sedan tidigare finns riktlinjer för den förebyggande
verksamheten i vilka det framgår t.ex. vilka arbets-

Sotningsverksamhet
Sotningsverksamheten inom Östra Skaraborg bedrivs i entreprenadform inom sju sotningsdistrikt
var och ett omfattande en av medlemskommunerna. Från och med 2011 finns avtal med tre skorstensfejarmästare för verksamheten. Fr. om 2011
har Tibro sotningsdistrikt upplåtits till skorstensfejarmästaren i Hjo.
Den lagstadgade verksamheten i form av rengöring (sotning) har genomförts enligt de nya frister
som direktionen fastställde inför 2005. Den brandskyddskontroll som tidigare genomförts i samband
med ordinarie sotning har, enligt lagen om skydd
mot olyckor, ersatts med en mer omfattande och
djupgående kontroll samtidigt som den genomförs
mer sällan.
Kompetenskravet för den som skall utföra kontrollen har skärpts och satts till skorstensfejare med
teknikerexamen.

byggnad som sotningstaxan som gäller för rengöringen (sotningen) och justeras på samma sätt årligen med sotningsindex. Taxekonstruktionen följer i allt väsentligt uppfattningen hos de centrala
parterna Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund och Svenska Kommunförbundet.
Brandskyddskontroller
Genomförandet av brandskyddskontroller följer i
huvudsak planeringen inom sotningsdistrikten. Erforderligt antal skorstensfejartekniker finns och en
utvecklad samverkan sker mellan distrikten.
En långdragen process pågår gällande fyra fastighetsägare som nekat skorstensfejarmästaren
tillträde för att utföra lagreglerad brandskyddskontroll. Ärendena ligger hos Förvaltningsrätten i Jönköping efter överklagande av länsstyrelsens beslut.

Inför 2005 beslutade direktionen om en ny taxa för
brandskyddskontrollen. Taxan har samma upp-

Skadeavhjälpande avdelningen
Under året har genomförts 1368 insatser vilket endast är 51 fler än förra året. Antalet bränder är i
stort det detsamma som antalet trafikolyckor, 246
respektive 216. Under året har också räddningstjänsten ryckt ut på 43 så kallade SAMS-larm, potentiella hjärtstopp, parallellt med ambulansen. Vid

minst två tillfällen har också räddningstjänstens
personal lyckats återuppliva patienten.
Sorgligt nog har 13 personer avlidit till följd av
olyckor inom vårt område. Till detta har 30 skadats
svårt. Detta facit borgar för att vi ständigt ska utveckla och effektivisera arbetet inom olyckshanteringen.
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Från och med 4 juni åker räddningstjänsten på potentiella hjärtstopp, så kallade SAMS-larm. Detta är
en ny verksamhet och ska i första hand ske som
Mål och måluppfyllnad

ett treårigt projekt. Som kan utläsas ovan har verksamheten gett effekt.

Prestationsmål

Prestationsmål

De förväntade antalet larm under 2012 är 1300

Den operativa räddningstjänstens insatser skall
påbörjas inom angiven tid (insatstiden) samt utföras på ett snabbt och professionellt sätt och med
optimalt resultat. Utvärdering av räddningsinsatserna görs bl a genom att studera anspänningstider och insatstider.

Måluppfyllnad
Totalt har under året genomförts 1368 larm vilket
då får anses svara väl mot de förväntade 1300. I
stort sett hart inga gräs- skogs- eller markbränder
inträffat vilket drar ner årsgenomsnittet.

Station

Insatstid, framme
skadeplats, medianvärde, minuter
och sekunder
Insatstid under 10
minuter i % av
antalet larm
Insatstid under 20
minuter i % av
antalet larm
Antal insatser

Alla

Skövde

Mariestad

Detaljerade uppgifter för måluppfyllelsen redovisas i nedanstående tabell.

Tibro

Karlsborg

Hjo

Hova

Gullspång

Töreboda

06:38 05:27

06:09

08:22

12:45

07:21

08:03 08:25

07:44

74 % 84 %

71 %

85 %

26 %

71 %

58 % 63 %

62 %

94 % 98 %

90 %

100 % 71 %

96 %

90 % 94 %

92 %

1134 478

293

98

68

50

81

31

35

Tabell 1. Insatstider stationsvis 2012. Räddningsvärn exkluderat.
Som ses i ovanstående tabell är det Karlsborg
som sticker ut vad gäller tiden tills man är framme
på skadeplats. Detta beror bland annat på själva
samhällets planering med en långsträckt tätort vilket får till följd att, beroende på var personalen bor
och verkar, man kan få en något längre körsträcka
till brandstationen. Föregående år har samma
problem förelegat i Gullspång, där ser vi under
2012 en förkortning av tiden 2 minuter. Såväl
Karlsborg som Gullspång har generellt få larm vilket också snabbt påverkar statistiska underlag.
Sett till totalen anses värdena var acceptabla. Totalt ska räddningstjänsten nå 75 % inom 10 minuter och 95 % inom 20 minuter. Som framgår av
tabellen är årets värden 74 % respektive 94 % vilket då gör att målet anses uppfyllt.
Prestationsmål
Intern utbildning bör vid den operativa avdelningen genomföras med cirka 22000 timmar årligen
fördelat enligt:
Heltidsanställd brandpersonal – 200 timmar
Deltidsanställda brandpersonal – 50 timmar
Personal vid räddningsvärn – 20 timmar

Måluppfyllnad
Räddningsvärn
Våra värn har under året genomfört övningar inom
områdena materielkunskap, brandförlopp, motorsprutor, bärbara stegar, elrisker samt vattenlivräddning från båt. Värnen har dessutom genomfört en övningsdag på SRTC i Skövde innehållande sex insatsövningar inom olika problemområden. Värnförmännen har dessutom haft taktikövning i Skövde. Undenäs, Moholm, Timmersdala
och Blikstorp har genomgått D-HLR utbildning för
SAMS projektet. Våra Ö-värn har fokuserat på
HLR, motorsprutor, och brand i byggnad. På Volvo har fokus legat på insats mot farliga ämnen.
Samtliga stationer har också genomfört APT.
Målet för övningstid för våra egna värn är 20 timmar per år.
Utfallet för 2012 blev 20 timmar
Deltidspersonal
Under året har våra deltidsanställda genomfört de
övningar som sedan tidigare varit planerade. Exempel på övningar har varit brandsläckning, akutsjukvård, brandgasventilation, skumbrandsläckning, materielkunskap ytlivräddning, fystester och
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kall rökdykning. Alla deltidsanställda har dessutom under året varit till Skövde och genomfört insatsövningar på SRTC:s övningsfält. I Tibro har
alla skiften fått en extra samverkansövning med
Ambulansen inom ämnet trafikolycka. I Karlsborg,
Gullspång och Hjo har extra sjöräddningsövning
genomförts och i Skövde har man istället fokuserat på farliga ämnen. Samtliga deltidskårer har nu
utbildats i SAMS. Även våra deltidskårer har genomfört sina APT.
Målet för övningstid för våra deltidsanställda är 50
timmar per år, samt Skövde deltid 60 timmar.
Utfallet för 2012 blev 50 samt 58 timmar
Heltidsanställd personal
Våra heltidsanställda har under året genomfört ett
antal olika övningar inom områdena farliga ämnen, brand, räddning samt ledning. På Mariestadsstationen har konceptet lossdragning av
kraftigt krockade personbilar implementerats.
För konceptet SAMS har tolv instruktörer från heltidsstationerna utbildats. De har senare utbildat
samtliga heltid, deltid samt våra värn.
Skövdestationen har genomfört skarpa övningar i
kemdykning vid ammoniakutsläpp på SRTC:s övningsfält i Skövde. Utbildning och finslipning på
den nya hävaren har pågått under året.
I Mariestad har man genomfört ett antal övningar
med räddningsbåten Frida.
Insatsledare, inre befäl samt RCB har under två
dagar utbildats i samverkansfrågor i ett bredare
perspektiv.

Statistik
När man studerar det statistiska underlaget över
antal larm och fördelningar på olyckstyper och
skadade slås man över de likheter som råder mellan verksamhetsåren. Inga större variationer kan
skönjas. Andelen trafikolyckor har ökat någon senaste åren och brand i byggnad minskat. I tabellen nedan ser vi dels en jämförelse mellan olyckstyper de senaste åren och dels skadeutfallet.
Olyckstyper
2010
2011
2012
Brand i byggnad
Brand, ej i
byggnad
Trafikolycka
Utsläpp, farligt
ämne
Drunkning/Tillbud

165

149

139

129

90

107

207

193

216

34

28

20

3

5

2

Målet för övningstid för våra heltidsanställda:
Brandmän och styrkeledare 200 timmar per år.
Utfallet för 2012 blev ca 150 timmar
Insatsledare är 100 timmar per år
Utfallet för 2012 blev 75 timmar
Inre befäl 50 timmar per år
Utfallet för 2012 blev 38 timmar
Räddningschef i beredskap är 50 timmar per år
Utfallet för 2012 blev 55 timmar
Prestationsmål
En olycksundersökning ska ske efter varje räddningsinsats i skälig omfattning. Denna ska belysa
olycksorsaker samt insatsens genomförande. Detta i syfte att förhindra, förebygga och minska effekterna av olyckor samt optimera räddningsinsatserna.
Fördjupat olycksorsaksutredning ska göras vid
alla olyckor med dödlig utgång samt i andra fall efter påkallande av operativ chef eller räddningschef i beredskap.
Måluppfyllnad
Under 2012 genomfördes 15 fördjupade olycksundersökningar. Vid de undersökta olyckorna har
5 personer mist livet. Totalt har 13 personer omkommit vid de 1368 insatserna. Detta kan förklaras med att annan huvudman gör undersökningar
vid andra olyckor än bränder och av denna anledning har räddningstjänsten ej utfört dessa. Erfarenheterna av dessa har vi dock upprättade kanaler för att inhämta.

Automatiskt
brandlarm
Samslarm*

684

696

657

-

-

43

Övriga olyckstyper
Totalt

209

156

184

1431

1317

1368

Tabell 2. Antal larm per olyckstyp 2012 med 2011
och 2010 som jämförelse. *Ingen verksamhet under året, ny för 2012.
Fördelning per2010 2011
2012
sonskador
Lindrigt skadade
206
221
208
Svårt skadade
31
44
30
Omkomna
15
12
13
Tabell 3. Omkomna, svårt och lindrigt skadade
2012 med 2011 och 2010 som jämförelse.
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Omkomna per
olyckstyp
Brand i byggnad

2010

2011

2012

4

5

2

Trafikolycka

6

6

9

Drunkning

2

2

0

Övrigt

2

2

2

Tabell 4. Antal omkomna per olyckstyp 2012 samt
2011 och 2010 som jämförelse.
RAKEL (Radiokommunikation för effektiv ledning)
Under första halvåret lades fokus på steg 2 av
RAKEL-införandet. Detta innefattade utbildning av
all operativ personal samt installation av utrustning i samtliga fordon i utryckningstjänst. Detta
slutfördes under juni månad.
Två medarbetare har genomgått utbildning för att
kunna utföra egenprogrammering av RAKELterminalerna, något som underlättar uppdateringar
mm väsentligt.
Räddningstjänsten har kontinuerligt deltagit i
samverkansgrupp för RAKEL på regional nivå där
Länsstyrelsen är sammankallande.
Förbundet har avslutat sitt deltagande i den nationella arbetsgruppen för framtagande av nationella
riktlinjer för samverkan i RAKEL inom blåljusorganisationerna. Arbetsgruppen har letts av Rikspolisstyrelsen med MSB som övergripande projektledare och har pågått under ett år. De nya nationella riktlinjerna kommer att gälla från 1 januari
2013.
Skövde flygplats har bestyckat sin räddningsstyrka med RAKEL och utbildning har genomförts i
räddningstjänstens regi regi.
Planering har genomförts för införande av RAKEL
för reservutalarmering vid hel- och deltidsstationerna. Övergången sker i januari 2013.
Besluts- och ledningsstödsanalys
Tillsammans med MSB har tagits fram en beslutsoch ledningsstödsanalys. Analysen beskriver hur
dessa områden tekniskt kan utvecklas, framförallt
utvecklingen av räddningscentralen men även övriga lokaler och fordon. Rapporten fastställdes i
augusti. Ett första åtgärds- och kostnadsförslag
har presenterats av MSB under hösten. En noggrannare kalkyl avses presenteras i januari 2013
som ett underlag för budgetarbetet 2014. Statsbidrag om 50 % utges.
Examensarbete vid räddningstjänsten
Brandingenjörsstudent Sabina Gustavsson vid Luleå Tekniska Universitet har genomfört sitt examensarbete vid RÖS under sommaren. Arbetet
som omfattade 10 veckor, avser insatsplanering
av vägtransportolyckor med farliga ämnen. Arbe-

tet som presenterades för bl.a. RCB-gruppen visar på vilka ämnen som transporteras var inom
förbundet, vilka olycksscenarier som kan förväntas och hur insatserna bör utformas vid dessa
scenarier. Tanken är att RÖS kan fortsätta med
insatsplanering av andra scenarion med de framtagna mallarna som stöd.
SAMS (Saving More Lives in Sweden)
Den 4 juni sjösattes larmplanerna för hjärtstartsinsatser för samtliga stationer. Under våren har rutiner tagits fram samt har alla stationer utrustats
och utbildats för att kunna genomföra D-HLR vid
larm om förmodat hjärtstopp. Enligt riktlinjerna
från sjukvårdshuvudmannen larmas räddningstjänsten parallellt med ambulans, oavsett närhet
till densamma. Utbildningen har genomförts av interna instruktörer efter att dessa fått särskild instruktörsutbildning av personal från ambulanssjukvården.
Räddningstjänsten har larmats vid ett fyrtiotal
händelser. Fortfarande finns vissa tveksamheter
från SOS vad gäller larmkriterierna och vissa avvikelser har rapporterats då styrkorna larmats vid
andra symptom än förmodat hjärtstopp. Det kan
konstateras att Räddningstjänsten varit först på
plats vid flera tillfällen, generellt vid 45 % av fallen
och då cirka 8 minuter före ambulans. Vid två fall
är det dessutom säkerställt att Räddningstjänsten
räddat patienten till livet!
Fördjupade olycksundersökningar 2012
Under 2012 har genomförts 15 fördjupade olycksundersökningar.
Brand i byggnad - 12 st.
I dessa bränder omkomtvå personer. En person i
lägenhet i flerfamiljshus och en person i en villa.
Brand/explosion i fordon – 1 st.
Trafikolycka - 2 st.
I dessa trafikolyckor omkom det en person i vardera olyckan.
Vid arbetet med undersökningarna har vi samarbetat med bland annat Polis och utredare för Trafikverket. För att sprida undersökningarna och
dess slutsatser har de anslagits på anslagstavla.
Vi har även mejlat ut dem och tagit direktkontakt
med de som är berörda av innehållet i undersökningarna. Vi har även spridit information om undersökningarna externt. Utskick till säkerhetssamordnare i berörd kommun har gjorts med de senaste undersökningarna.
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Genomförda olycksutredningar 2012
2012-01-07
Karlsborg. Storgatan – Torggatan brand i
flerfamiljshus.
Brand uppstår i källarförråd i två fastigheter vid
Torggatan och Storgatan. I förrådet vid Torggatan
förvaras ett antal sprayburkar, motordelar till fordon samt bildäck. I källarförrådet vid Storgatan
brinner det i två pallar med tidningar samt förråd
med skyddsrumsutrustning. Samtidigt upptäcks
brand i lägenhet vid Storgatan.
Rapport till MSB inskickad
2012-01-17
Mekonomen Otterbäcken. Brand i Industrihotell,
branden får ett snabbt förlopp och blir kraftig.
En person brännskadas.
Räddningstjänstens insats blir omfattande med
många styrkor insatta.
Insatsen begränsades av att risken för explosion
av gasflaskor var stor. Flera gasflaskor exploderade under insatsen. Risk fanns för brandspridning till en intilliggande emballageindustri och en
kontorsbyggnad. Rapport till MSB inskickad
Orsak: Hetarbeten
2012-03-07
Grevagården Skövde. Brand i kontor. I samband
med larmning görs ingripande med pulversläckare
vilket dämpar branden. När räddningstjänsten anländer kan branden släckas snabbt.
Branden är begränsad till ett pentry och kontorsdelen i byggnadens norra del.
Pentry samt kontor har kraftiga brand- och rökskador samt mindre rökskador i toalett delen.
Rapport till MSB inskickad
Orsak: Troligen elfel

2012-03-12
Lassagården Skövde. Brand i konstateljé med
stora invändiga skador. Orsak troligen en frys.
Räddningstjänsten lyckades begränsa branden
från spridning till närliggande byggnader.
Orsak: Troligen elfel
2012-03-16
Mellanvägen Hjo. Anlagd brand i soptunna placerad framför huvudentrén, byggnaden totalförstörd.
Rapport till MSB inskickad
Orsak: Anlagd
2012-03-24
Cementa i Skövde. Brand i kolfilteranläggning.
Personal vid företaget genomför släckinsats men
tvingas larma räddningstjänsten. När räddningstjänsten anländer är byggnaden rökfylld och man
upptäcker ett antal mindre glödbränder. Åtgärder
för att hindra spridning genomförs och i samråd
med personal används stenmjöl i syfte att dämpa

och släcka brand i filtren. Ett batteri med kolsyresläckare aktiveras och branden i filtret avtar.
Orsak: Värmeöverföring
2012-04-03
Bilia Skövde. Brand har startat i en av bilarna
längst in i verkstadens sydvästra del och sprider
sig till andra bilar, däck samt plastinredning på
golvet mellan arbetsplatserna i området för startplatsen. Vid räddningstjänstens ankomst är det
kraftig rökutveckling från tak ovan verkstadsdelen.
Totalskada på verkstadsdel.
Orsak: Troligen elfel i ett av fordonen.
Rapport till MSB inskickad
2012-04-21
Segerstad. Brand i uthus. Enl. uppgift från utredande polisbefäl har boende askat ur en kamin,
aska har lagts i en plåthink, vatten har spolats på
askan och hinken har sedan ställts undan en tid.
Askan töms sedan i anslutning till byggnaden (ca:
0,5m från väggen) där platsen för branden startat.
Orsak: Troligen osläckt aska
2012-06-16
Ågatan Tibro. Brand i flerbostadshus. Fastigheten
består av 6 lägenheter. Cirka 20 boende som var
av olika nationaliteter vilket försvårade kommunikationen. Hela huset evakueras. I trapphusets, i
källarplan förvarades sängar med madrasser,
dessa antändes och kraftig rök fyllde hela trapphuset. Tre personer med lindriga rökskador fördes
till sjukhus för
observation. Inte några av hyresgästerna kunde
återvända till sina lägenheter.
Tillfälligt boende ordnades av de drabbade själva
samt av Polis med assistans av de sociala myndigheterna.
Orsak: Troligen är det någon som har anlagt en
brand genom att tända på sängarna som förvarades på källarplan i trapphuset.
Rapport till MSB inskickad.
2012-07-23
Gäregatan Tibro. Brand startar i en carport mellan
två fastigheter. Branden sprider sig och orsakar
omfattande skador på tak, yttervägg samt inne i
fastigheten.
Skador på taket till grannfastigheten. Tibro deltidsstyrka arbetar med att slå ned och begränsa
branden, förstärkning anländer från Skövde och
Karlsborg och insatsen inriktas på att släcka
branden.
Branden har med stor sannolikhet startat i anslutning till ett fordon parkerat under carporten.
Orsak: Med stor sannolikhet anlagd.
Rapport till MSB inskickad.

2012-08-17
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Gårdsjö. Brand i husbil med explosion, en person
får brännskador och transporteras till sjukhus med
helikopter. Bistått polisens tekniker vid undersökning av platsen.
Orsak: Själva orsaken är svår att bedöma, kan
vara så att det kylskåp som finns i fordonet drivs
med gasol och det uppstått brand med explosion.
2012-09-19
Personbil som kör in i en stenport till infarten vid
en lantbruksfastighet. Fordonet fattar eld, mannen
omkommer. Vid framkomst är fordonet helt övertänt, släckning med skum genomförs.
Orsak: Har inte kunnat fastställas
Rapport till MSB inskickad

genheten. Lågor och rök börjar tränga in i ovanliggande lägenheter. Några av grannarna kan inte
ta sig ut på egen hand, dessa utryms med hjälp
av räddningstjänsten via stege. När rökdykare
tränger in möts de av tät rök och mycket hög värme. Detta underlättar insatsen med invändig
släckning och branden släcks snabbt. En person,
omkommen, återfinns i lägenhetens vardagsrum.
Lägenheterna ovanför har skador i form av trasiga
fönster och sotbeläggning, övriga lägenheter samt
trapphus har endast sotskador.
Troligen har lägenheten inte varit utrustad med
brandvarnare.
Orsak: Har inte kunnat fastställas.
CBRNE (Chemical, biological, radioactive, nuclear ex-

2012-10-10
Kråkhult, Tibro. Trafikolycka där två personbilar
frontalkrockat, en bil ligger på taket i diket den
andra står kvar på vägbanan. Båda fordonen har
kraftiga skador med koncentration på fordonens
högra delar i fronten. I respektive fordon fanns en
person där den ena skadades lindrigt och den
andra förklarades avliden på sjukhus. Vid
olyckstillfället rådde nollgradigt vilket skulle kunna
innebära risk för halka på vägbanan. Enligt vittnen
ska ena fordonet kommit över på fel sida
Rapport till MSB inskickad
2012-10-30
Gärdhemsvägen Hjo. Brand i villa som vid räddningstjänstens ankomst är fullt utvecklad och lågor slår ut från fönstren. Troligen finns en person
kvar i fastigheten.
Sex minuter efter larm till SOS anländer räddningstjänsten till platsen. Lägesbilden är då att
stora delar av fastigheten är brandutsatta, den
östra sidan av fastigheten är mindre utsatt och
rökdykare försöker med inbrytning i denna del.
Dock sprider sig branden och den höga värmen
tvingar rökdykarna att återgå. Insatsen inriktas på
att dämpa brandförloppet och på så sätt förhindra
spridning till närliggande fastigheter.
En person saknas i samband med branden, denne återfinns i med hjälp av polisens sökhund i ett
senare skede.
Orsak: Har inte kunnat fastställas
Rapport till MSB inskickad
2012-11-13
Bergsgatan Mariestad. Brand i lägenhet på våning
1, en person kvar i lägenheten. Grannar hör en
kraftig smäll (explosion) och tittar ut i trapphuset.
Ser då hur lägenhetsdörren står öppen och rök
kommer ut i trapphuset. Trycket från explosionen
har medfört att dörren mot trapphuset har öppnats
trots att den varit i låst läge med låskolven. Dörren
till balkongen har även den varit i låst läge men
tryckts upp. När räddningstjänsten anländer slår
lågor ut från fönster på fram- och baksida från lä-

plosive)

En temadag CBRNE har genomförts inom ramen
för det delregionala CBRNE-nätverket Skaraborg
vilket RÖS är sammankallande i. Deltagare var
bland annat räddningstjänsterna i Skaraborg, Polisen, Försvarsmakten, ambulanssjukvården, Miljösamverkan Östra Skaraborg och Länsstyrelsen.
Bland annat presenterade representanter för det
regionala nätverket den rapport som belyser resurser och utvecklingsområden avseende CBRNE
inom Västra Götaland. Även ett utbildningsmaterial för samverkan på ledningsnivå presenterades.
Denna utbildning avses genomföras under våren
2013 i Skaraborg.
Räddningstjänsten har under året deltagit i de
kontinuerliga träffarna med det regionala CBRNEnätverket i Göteborg.
Nytt avlösande inre befäl
En ny befattningshavare har under hösten utbildats och övats i rollen som inre befäl, bl.a. har
ledningsspel genomförts.
Effektivering insatser Kärnsjukhuset
Under året har två delprojekt bedrivits i samarbete
med Kärnsjukhuset i Skövde. Dels ett projekt som
syftat till att minska antalet felaktiga automatiska
brandlarm. Det andra projektet har handlat om att
minska insatstider och på så sätt genomföra effektivare räddningsinsatser. I det första fallet har
en av förbundets brandmästare på ett systematiskt sätt följt upp alla automatlarm för att hitta
samband och trender. Arbetet har lett till att antalet felaktiga larm minskat trots att antalet larmpunkter (detektorer) ökat med cirka 2500.
Under det pågående arbetet med ovanstående
började man titta på vad själv alarmsystemet kan
prestera samt vilka rutiner som fanns för att hantera insatser. Resultatet av detta blev att KSS
larmsystem nu levererar betydligt bättre beslutsunderlag vid larm vilket också lett till att rädd-
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ningstjänsten kunnat rationalisera sina rutiner.
Den totala insatstiden på vissa ställen har minskat
med 10 minuter. Projektet har varit möjligt tack
vare ett gott samarbete med KSS. Det arbetssätt
som framtagits under arbetets gång är nu applicerbart på andra objekt i framtiden.
Interna projekt
Ett antal utvecklingsprojekt har genomförts under
året och en del löper även över årsskiftet. Följande projekt har varit aktuella:
1. Framtagande av ambitionsnivå för reservsläckbil. Projektet är slutredovisat.
2. Framtagande av ambitionsnivå gällande mobila pumpar samt en nulägesanalys Projektet är
slutredovisat.
3. Revidering och planering för uppställningsplatser för våra höjdfordon. Projektet löper en
bit in i 2013.
4. Analys och revidering av styrdokument gällande taktik och ledning. Projektet löper en bit
in i 2013.
5. Analys av ambitionsnivå gällande antal andningsskydd som kan behövas inom RÖS. Projektet löper en bit in i 2013.
6. Införandet av LUPP för lägesuppföljning. Projektet är delredovisat men ej implementerat.
Löper en bit in i 2013.
7. Framtagande av beslutsunderlag inför anskaffandet av ny släckbil Projektet är delredovisat
men löper fram till dess fordonet är levererat.

Den 12 januari inkommer larm om brand i villa till
räddningstjänsten. Larmade styrkor är initialt 4080
samt 4010, samtidigt som deltiden kallas in till station R40. Vid framkomst har branden spridit sig
från källaren upp till bostadsdelen av byggnaden.
Det brinner i hela våningsplanet och det är kraftig
rökutveckling. Ytterligare en tankbil larmas från
station R20. Det finns inga personer kvar i villan,
vilket innebär att målet med insatsen blir att skydda den i vindriktningen intilliggande fastigheten,
då det rådde stark vind på platsen. Senare i insatsen kallas även 4110 till platsen och sätts in i
släckningsarbetet, vilket gör att station R45 får
hålla beredskap för Mariestad och Töreboda från
täckpunkt Ymsen. RVR-ledare kallas till platsen
och efter ca 4,5 timmars räddningsinsats avslutas
räddningstjänsten.

Brand i byggnad, Otterbäcken
2012-01-17

Exempel på genomförda insatser
Beskrivningarna nedan bygger på de insatsrapporter som räddningsledarna upprättat. Språket är
fackmässigt och innehåller diverse benämningar
som används internt, exv. stationsnummer och
fordonsnummer som beteckning på vilka enheter
som larmats.
Brand i villa Lugnås
2012-01-12

Bild 1. Villabrand i Lugnås

Bild 2. Brand i Mekonomens lokaler i Otterbäcken med risk för
explosion i gasflaskor.

Larm om brand i byggnad, Mekonomen i Otterbäcken. Larmade styrkor är 6310, 4080, 2180,
6210, 434, 424, 4010 samt 404. Vid framkomst
har branden brutit igenom taket och lågor slår ut
genom fönstret på baksidan av byggnaden. Samtidigt placeras 6010, 453 och 454 på täckpunkt
Korssjön. Det är en buss som står inne i en verkstadslokal och brinner. Bedömning görs att såväl
rasrisk som explosionsrisk föreligger. I delar av
byggnaden förekommer gasflaskor, vilka räddningstjänsten plockar ut. Obehöriga personer i
närområdet evakueras av polisen. Branden sprider sig till bilverkstaden. Ett flertal explosioner,
större och mindre, hörs. Samtliga enheter ges order att retirera. Fordon flyttas till Industrivägen och
infarten, varvid slangsystem med vattenkanoner
byggs upp för en defensiv insats. Tak och norra
gaveln rasar efter hand. Befintlig brandpost ger ej
tillräckligt med vatten och rundkörning med tankbilar sker för att försörja vattenkanonerna. En avskiljande vägg gör att cirka en fjärdedel av bygg-
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naden kan räddas. Polisen håller avspärrningar
på Industrivägen och gång- och cykelvägen bakom byggnaden under 24 timmar, varpå räddningstjänsten avslutas.
Trafikolycka, E20, Lyrestad
2012-02-22

ga har tagit sig ur tåget. Vid framkomst beslutas
att påbörja evakuering av de personer som befinner sig vid tåget, de transporteras med terrängbil
till station Torved. Det visar sig att det befunnit sig
14 personer, en tågvärd och en förare ombord på
tåget, samtliga förutom föraren transporteras till
station Torved av räddningstjänsten. Inget läckage av diesel hade skett från tåget. Efter cirka 1,5
timmars arbete på platsen avslutas räddningstjänsten.
Brand i byggnad Bilia, Skövde
2012-04-03

Tidigt på morgonen den 22 februari inkom larm till
räddningstjänsten om en singelolycka med en
lastbil involverad. Larmade styrkor var 4010, 404,
6210, 425 samt 2080. Vid framkomst meddelar
4010 att det är tre lastbilar inblandade, varav två
ligger i diket och en har kört emot mitträcket. Alla
personer är ur bilarna. Det är mycket halt på platsen och efterhand involveras även två personbilar
samt fordon från räddningstjänsten i trafikolyckan.
En person skadades lindrigt i olyckan. I övrigt var
det endast krockskador på fordonen, även på de
tre räddningstjänstfordonen.

Trafikolycka, E20, Lyrestad
2012-02-23

Klockan 05:04 på morgonen inkommer larm om
brand i byggnad vid Bilia i Skövde. Initialt larmas
2010, 2040 samt 2080. Ganska snart står det klart
att det handlar om en större brand och 2180, 4010
och 4030 larmas till platsen. Cirka 10 minuter senare begär räddningsledaren ut även Skövde deltid och bilarna 2110, 2030 samt 2060 rullar mot
brandplatsen. Efter cirka 1,5 timma anser man att
man har branden under kontroll och man kan börja avveckla resurser. Vid branden uppstod egendomsskador som man i efterhand ändå kan bedöma som små tack vare en effektiv första insats.
Brand i byggnad, Ågatan, Tibro
2012-06-16

Larm om tågolycka vid Lyrestad. Larmade enheter
är 6210, 425 samt 2080. Informationen från SOSalarm gör gällande att det handlar om ett persontåg som spårat ur efter kollision med ett träd. Ombord på tåget finns cirka 15 personer, som samtli-
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På kvällen 2012-06-16 cirka 21:40 inkommer larm
om brand i byggnad flerfamiljshus. Enligt den första informationen från SOS är det stökigt på platsen och svårt att få bra information. Vid totalinformationen strax efter står det klart att det är kraftig rökutveckling och att boende står på balkongerna beredda att hoppa. Tibros styrka med bilarna
2310 och 2330 är snart på plats och påbörjar livräddning med höjdfordon samt genomsökning av
fastigheten med rökdykare. På väg till platsen är
också i ett tidigt skede 2010 och 2180. Det visar
sig snart röra sig om en brand i några sängar som
stått i källarplanet vilka skapat stor rökutveckling.

Under någon vecka i juli inträffar ett antal bränder
i olika byggnader inom Tibro samhälle. Eftersom
bränderna är koncentrerade till ett avgränsat geografiskt område och till stora delar också till vissa
tidpunkter misstänker Polisen att bränderna kan
var anlagda. Branden på bilden inträffar 2012-0723 och resulterar i stora materiella skador. Dock
kommer inga människor till skada.
Dammbrott Sätra Bruk
2012-09-17

Brand i byggnad industri
2012-07-20

Halv sju på kvällen den 20:e juli inkommer automatiskt brandlarm från Metsä-Tissue. Strax därefter inkommer också påringningar att det brinner
kraftigt inom industriområdet. Framme på plats
konstateras att det brinner vid en pappersmaskin
och att branden spridit sig via ventilationskanaler
uppåt i byggnaden. Styrkor från Skövde och Mariestad släcker branden. Insatsen leds av såväl
Insatsledare som Räddningschef i beredskap.
Skadorna blev trots den kraftiga branden inte så
ödesdigra.
Ett antal brand i byggnad i Tibro
Juli 2012

Larm om att en damm brustit och att vattnet stiger
nedströms där byggnader hotas. Syrkan från Töreboda, Undenäs och insatsledare från Mariestad
kallas till platsen. Föreståndaren vid Sätra bruk är
på plats och agerar snabbt med att rekvirera
grävmaskin och lastbilar med fyllnadsgrus. Genom att gräva upp öppningar i dammar nedströms
förhindras att vattnet spränger sönder dammarna
okontrollerat.
Rtj. Vallar in och sanerar olja från en verkstadsbyggnad som vatten trängt in i. Länsstyrelsen och
Miljö O Hälsa informerades.
Brand i lägenhet Bergsgatan, Mariestad
2012-11-13
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Larm om brand i byggnad i Mariestad. Det är taklarm om att det brinner i en lägenhet i ett större
bostadshus, ev. en person kvar inne. Styrkor från
Mariestad och Töreboda kallades till platsen. När
styrkan från Mariestad anländer har det skett en
brandgasexplosion i lägenheten. Dörren har
tryckts ut i trapphuset och rutorna har tryckts ut.
Det brinner i lägenheten och håller på att sprida
sig genom fönster till lägenheten ovan. Kraftig
rökspridning till trapphuset vilket gör att andra lägenheter inte kan evakueras via trapphus. Rtj.
påbörjar evakuering via stegar och påbörjar
släckning. Släckning av branden sker snabbt men
att plocka ut boende ur lägenheterna var mer
komplicerat. En man hittades omkommen i lägenheten, andra hyresgäster fick mindre rökskador

Drift och underhåll
Allmänt
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,
samt svara för förrådshållning av medlemskommunernas skyddsmasker.
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.
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 underhållfrågor för den egna stationen utvecklats. Ansvarsområden har delats in i huvudgrupper och är
avgränsande efter verksamhetens behov såsom
fastigheter, fordon, brandsläckningsutrustning,
räddningsmateriel, samband och skyddsutrustning.
Av räddningstjänstens tolv 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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Verksamhetsåret
Tidigt en morgon den 22 februari fick räddningstjänsten tre stycken fordon skadade vid en insats
vid en trafikolycka på E-20 strax söder om Lyrestad. Väglaget var extremt halt vid tillfället och turligt nog blev ingen av insatspersonalen skadad.
Nya rutiner för hantering av kontaminerad utrustning har börjat tillämpas sedan början av sommaren. Syftet med rutinen är att skapa en bättre arbetsmiljö för personalen. Det ska ske genom ett
ändrat förhållningssätt så att direktkontakt med
kontaminerad utrustning minimeras.

tighetens avlopp och oljeavskiljare. Fastigheten är
byggd 1966 så viss dokumentation saknas eller är
bristfällig. Förbud mot att tvätta fordon gäller tills
vidare. Fråga utreds för att ta fram förslag till åtgärder. Även stationen i Hova har varit föremål för
miljöinspektion med samma resultat. Där råder
samma förbud mot att tvätta fordon. Stationen ägs
inte av RÖS så åtgärderna får hanteras av kommunen.
Nya fordon för året är ny hävare till stationen i
Skövde från Bronto samt ny tankbil från Sala
Brand och ett nytt insatsledarfordon till stationen i
Mariestad.

Vid miljöinspektion av stationen i Mariestad har
vissa brister konstaterats då främst vad gäller fasPrestationsmål och måluppfyllnad
Prestationsmål
Genom systematiskt och regelbundet underhållsarbete säkerställa hög funktionssäkerhet hos fordon och materiel.
Måluppfyllnad
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
Genom egen personals medverkan i drift- och underhållsverksamheten minimera utgifterna för externt upphandlade underhållstjänster.
Måluppfyllnad
Omklädningsrummet med tillhörande tvättstuga
för herrar på stationen i Skövde har renoverats av
egen personal. Klädskåpen har flyttats om och
kompletterats med fler skåp och nya sittbänkar.
Tvättstugan för handdukar och fysträningskläder
har fått en egen ingång och bättre förvaringsplats
för handdukar och träningskläder. Hanteringen av
tvätt kan nu ske utan att man behöver passera
igenom omklädningsrummet.
Nya gallerdurkar till slangtvätten på stationen i
Skövde har tillverkats. De nya durkarna har monterats med sluttande plan för att underlätta torkning av slangen. Tvätten har försetts med timerstyrning.
Lektionssalen och ett kontor på stationen i Mariestad har renoverats av egen personal. Tvättstuga
för larmkläder har inrymts i en del av verkstadsbyggnaden på gården. Smutsiga larmkläder kan
nu tvättas innan dessa tas in i vagnhallen.

En ombyggnad har påbörjats för att flytta upp rökskyddsverkstaden från källaren på stationen i Mariestad. Arbetet är ett led i förbättring av arbetsmiljön på stationen.
Personal
Bemanningen på avdelningen är en driftchef, en
serviceförman och tre servicemän.
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. Den del av arbetstiden som inte utgörs av förberedelse för räddningsinsats, genomförande av räddningsinsats eller för fysisk träning.
Fastigheter
Arbetet med energibesparingsåtgärderna på stationen i Skövde är nu färdigt. Återstår injustering
av anläggningen så att temperaturkurvorna motsvarar beräknat värde.
Den beräknade energibesparingen enligt Lorentzons styr kommer att uppgå till totalt 43 % med en
beräknad ekonomisk payofftid på 5,3 år.
En joniseringsutrustning har installerats på stationen i Mariestad för att få bort röklukt från larmkläderna som förvaras i vagnhallen. Utrustningen
bygger på joniseringsteknik som tillför inomhusluften negativa och positiva joner vilket gör att luftburna partiklar klumpar ihop sig och faller till golvet. Liknande utrustning har tidigare installerats
på stationen i Skövde där man upplevt att miljön i
vagnhallen förbättrats.
Golvet i verkstads- och tvätthallen på stationen i
Hjo har renoverats och försetts med nytt ytskikt.
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Fordon
Nytt höjdräddningsfordon har levererats till stationen i Skövde från Bronto Skylift AB. Fordonet är
en 32 m teleskophävare med stegtillsats monterad på ett Scania P360 chassi. Arbetskorgen har
en utfällbar plattform för bårtransport i framkant.
En luftdepå för andningsluft finns inbyggd i podiet
med stigarledning för anslutning av andningapparat i arbetskorgen. En vattenkanon finns monterad
på arbetskorgen och försörjs via en stigarledning
för anslutning av extern matarledning bak på fordonet. Vattenkanonen kan fjärrstyras. Fordonet
har utrustats med hydraulisk elgenerator.

och 1000 liter skumvätska samt vatten/skumkanon på taket. Grundidén är att den ska
likna BAS bilens koncept med reglage och displayer. Leverantör och påbyggare var Sala Brand
AB med chassi Volvo FMX 330.

Tidigare tankbil i Mariestad Scania P310 årsmodell 2008 är flyttad till stationen i Hova och ersätter en äldre Scania LB 81 årsmodell 1981.
Ett nytt ledningsfordon till tjänstgörande insatsledare har levererats till stationen i Mariestad. Fordonet blev även denna gång en VW Tiguan med
automatisk växellåda som har automatisk fyrhjulsdrift och är försedd med dieselmotor.
Som tillval till konventionellt stigarsystem för vattenförsörjning till arbetskorgen valdes en ledning
för förhöjt lågtryck (upp till 40 bar). Syftet med det
förhöjda lågtrycket till arbetskorgen var bl a att
kunna försörja dimspik som en begränsningsåtgärd för brandspridning i takkonstruktioner. Ett
prov med flödes och tryckmätning visade att dimspiken inte fungerade tillfredsställande då flödet
och trycket blev för lågt. Bronto Skylift som levererat fordonet har fått ta del av provresultatet och
arbetar på en lösning för att klara tryck och flöde
till 32 m höjd.
En ny tankbil är leverad till stationen i Mariestad
enligt tidigare koncept utrustad med 7000 l vatten

Station
Skövde
Mariestad
Tibro
Töreboda
Hjo
Karlsborg
Gullspång
Hova
Timmersdala
Moholm
Blikstorp
Undenäs
Borgunda
Summa

Släck- Höjdforfordon
don
3
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

Tankfordon
2
1
1
1
1
1
1
1

Terrängfordon
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
1
1

1
1

16

En begagnad släckbil Volvo FL 614 typ Bas 2 har
köpts av SRTC och placerats på stationen i Timmersdala.

BeTransfälsportfordon fordon
3
9
1
2
1
1
1
1
1

Besiktningsfordon
4
2

9

10

1
3
2
1
2
2
2
1

Veteranfordon

Övrigt
3
2

1
2
1

1
1

6

Båtar

4

17

1
1
1
6

18

6
9
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Övrigt
Nya rutiner för hantering av kontaminerad utrustning har börjat tillämpas sedan början av sommaren. Syftet med den nya rutinen är att skapa en
bättre arbetsmiljö för personalen. Det ska ske genom ett ändrat förhållningssätt så att direktkontakt
med kontaminerad utrustning minimeras, samt att
utrustningen i möjligaste mån ska vara grovsanerad innan den packas i säckar eller transporteras i
avskilt utrymme till brandstationen. Utbyteskläder
förvaras i tätslutna påsar på respektive släckbil.
Vid hantering av kontaminerad utrustning ska
skyddskläder, handskar och vid behov skyddsglasögon/visir och filtermask av engångstyp användas för att minimera exponering mot hud och
andningsvägar.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) har av regeringen fått i uppdrag att avveckla de andningsskydd som inte längre bedöms vara
användbara avsedda för civilbefolkningen. Merparten av Räddningstjänsten Östra Skaraborgs
medlemskommuners andningsskydd har klassats
som oanvändbara och har destruerats.

Årsredovisning
2012
Installation av radiokommunikationssystemet
RAKEL har slutförts med installation i samtliga
fordon för operativt arbete. Larmväg två eller som
det tidigare betecknades reservalarmering har
uppgraderats och fått anslutning via RAKEL. Fiberanslutningen till den digitala utlarmningsenheten på stationerna inom RÖS är numera övervakad med så kallad ”ping”, en tidsstyrd signal för
kontroll av linjen.
Begagnade hydraulverktyg för losstagning vid trafikolyckor mm är inköpta från Holmatro. Verktygen
är placerade på släckbilen i Tibro som utbyte mot
tidigare verktyg och därigenom ökat förmågan för
losstagning vid olyckor.
Ny upphandling av räddningstjänstens försäkringsbehov inför nästa försäkringsperiod har genomförts med hjälp av försäkringsmäklare från
Willis AB. Avtal har tecknats med Trygg Hansa för
kommunförsäkringen innehållande egendoms,
ansvars, allrisk, rättsskydd, maskin, båt och förmögenhetsbrotts-försäkring, och tjänstereseförsäkring. Avtal har tecknats med Länsförsäkringar
om motor och fordonsförsäkring.
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Samverkan, säkerhet och beredskap
Under 2012 sker avstämning inom två områden;
risk- och sårbarhetsanalyser och samverkan.
Mål och måluppfyllnad
Risk- och sårbarhetsanalyser
Mål
Inventera och värdera olika riskkällor inom operationsområdet Inventera och värdera olika riskkällor inom operationsområdet och i samverkan med
medlemskommunerna rapportera läget till länsstyrelsen.

talsparter och andra som berörs anligt LSO 1 kap
6§.
Måluppfyllnad
Två möten med Krishanteringsrådet Östra Skaraborg har genomförts. Härutöver har ett antal samverkansmöten genomförts. Målet bedöms uppnått.

Måluppfyllnad

Mål

Inför revideringen av Handlingsprogrammet 2012
genomfördes en inventering och värdering av
riskkällor inom operationsområdet. Arbetet har
genomförts i nära samverkan med medlemskommunerna. För fyra av medlemskommunerna har
resultatet redovisats i gemensamma dokument
medan tre valt att göra egna sammanställningar.
Målet bedöms uppnått.

Medverka i medlemskommunernas och andra aktörers krisplanering och krisledningsövningar.

Samverkan
Mål
Genomföra två samverkansmöten årligen (Krishanteringsrådet) och uppföljningsmöten med av-

Fördjupad studie av genomförd verksamhet
under 2012
Uppföljning av avtal
Avtalsuppföljning har genomförts med Räddningstjänsten Skara-Götene och med Nerikes Brandkår. I vissa fall har inte utlarmning av närmaste
styrka skett. Frågan har utretts av parterna och
åtgärdats. Uppföljningen har i övrigt inte föranlett
några förändringar i befintliga avtal. Uppföljning
med Falköping-Tidaholm och Bergslagens räddningstjänst har inte skett under året, men kommer
att genomföras första halvåret 2013.
Risk- och sårbarhetsanalyser
Arbetet med revideringen har fortgått under året.
Analyserna för Skövde, Hjo, Tibro och Karlsborg
är utförda som gemensamma dokument för kommunen och förbundet. De färdiga analyserna har
antagits av respektive kommunstyrelse och ingett
till länsstyrelsen. Analyserna följer de föreskrifter
som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utarbetat (MSB). För kommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång finns antagna och
fastställda risk- och sårbarhetsanalyser som utarbetats av kommunerna själva. Dessa har ingivits

Måluppfyllnad
Räddningstjänsten har deltagit i länsstyrelsens
uppföljningar enligt lag om extraordinär händelse,
medverkat i förekommande krisledningsövningar
och POSOM-övningar samt planering inför dessa.
Räddningstjänsten har medverkat i ett projekt rörande stöd till Försvarsmakten vid fredstida händelse. Målet bedöms uppnått.

till länsstyrelsen. Under våren har komplettering
skett med de delar som saknats utifrån MSB riktlinjer. Länsstyrelsen bedömer att samtliga analyser är tillräckligt bra.
Räddningstjänsten har deltagit i ett av länsstyrelsen arrangerat möte för medlemskommunerna i
förbudnet, där de redovisade risk- och sårbarhetsanalyserna utvärderades. Vid mötet framgick
att det är möjligt att utarbeta analyserna som ett
gemensamt dokument enligt både lagen om
skydd mot olyckor lag om extraordinär händelse.
Länsstyrelsen kommer emellertid bara att följa
upp de delar som berör lag om extraordinär händelse. Avsnitten om förmågebedömning och beroendeanalys rönte särskild uppskattning.
POSOM (Psykosocialt omhändertagande)
Räddningstjänsten har deltagit möten med
POSOM ledningsgrupp i Mariestad, Töreboda,
Gullspång, Skövde och Tibro. Räddningstjänsten
har planlagt och genomförts en ledningsövning
under medverkan av ledningsgrupperna för
POSOM i Mariestad, Töreboda och Gullspång. En
särskild ledningsövning har genomförts för
POSOSM i Gullspång. Vidare har räddningstjänsten tillsammans med säkerhetssamordnarna planlagt och genomfört en POSOM-övning i Marie-
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stad. Scenariot utgjordes av kvartersbrand där utrymda behövde tas om hand och en mottagningsplats upprättas. Figuranter från pensionärsorganisationerna i Mariestad medverkade. Såväl ledningsgruppen som resurspersonerna övades.
Oljeskyddsplan
Oljeskyddsplanen i form av ett gemensamt dokument för medlemskommunerna Mariestad, Gullspång, Hjo och Karlsborg samt förbundet har färdigställts och antagits i respektive kommunstyrelse och direktionen. Planen har delgivits länsstyrelsen. Oljeskyddsplan skall finnas i kommuner
som angränsar till statligt vatten och omfatta såväl
räddningstjänst som sanering. Räddningstjänsten
deltar i en länsgemensam upphandling av oljeskyddsmateriel.
Kommunal beredskapsplanering
Räddningstjänsten har deltagit i länsstyrelsens
uppföljning av åtgärder utifrån lag om extraordinär
händelse i Mariestads och Hjo kommuner.
Räddningstjänsten har medverkat i planeringen
och genomförandet av krisledningsövningar i Hjo
och Karlsborg. Övningarna genomfördes i form av
Table Top övningar med ett scenario där ett leaveflyg störtat utomlands och där försvarsmakten
behöver stöd och samverkan med kommunerna
för hanterandet av anhöriga, arbetskamrater med
flera. Räddningstjänsten har medverkat vid möten
med krishanteringsgruppen i Skövde kommun.
Räddningstjänsten har deltagit i en informationsoch utbildningsdag rörande problematiken kring
stigande vatten i Vänern. Under dagen genomgicks såväl riskbedömning som konsekvensbedömning och diskuterades olika åtgärder som kan
vidtas dels vid upprättande av nya översikts- och
detaljplaner och dels beträffande områden som
redan är bebyggda.
Räddningstjänsten har medverkat vid ett delregionalt säkerhetssamordnarmöte där
bl. a. frågor om risk- och sårbarhetsanalyser, årsuppföljning av lagen om extraordinär händelse
och sociala risker behandlades.
Räddningstjänsten medverkade i ett länsstyrelseseminarie rörande kommunernas arbete med riskoch sårbarhetsanalyser och andra frågor enligt
det geografiska områdesansvaret. De gemensamma risk- och sårbarhetsanalyserna liksom det
delregionala krishanteringsrådet betraktades som
ett föredöme bland kommunerna i Västra Götalands län. Särskilt betonades arbetet med beroendeanalyser och förmågebedömningar i allmänhet och inom det geografiska områdesansvaret i
synnerhet.
Två möten med Krishanteringsrådet Östra Skaraborg har genomförts. Vid ett möte genomfördes

en bedömning avseende samhällets förmåga att
kunna stödja Försvarsmakten vid stort skadeutfall
under ett internationellt uppdrag. Polismyndigheten, Avfallshantering Östra Skaraborg, Miljösamverkan Östra Skaraborg, Skaraborgs vatten och
Högskolan i Skövde har givit fördjupad presentation av deras uppgifter inom krishanteringssystemet. En gemensam målbild utifrån det geografiska
områdesansvaret vid en extraordinär händelse
har formulerats. De frivilliga försvarsorganisationerna har redovisat en förmågesammanställning.
Sjöräddning
Räddningstjänsten har deltagit i möten avseende
samverkan kring sjöräddning i Vänern och Vättern. Räddningstjänstens interna sjöräddningsgrupp har genomfört vårsammanträdet. Ett antal
medarbetare i Mariestad, Gullspång, Hjo och
Karlsborg har genomgått nautiska utbildningar enligt den kompetensstege som finns för respektive
styrka. Ett möte med is- och sjöräddningsgruppen
i Mariestad har genomförts. Uppbyggandet av en
sjöräddningsstation i Mariestad fortgår. Det är
ännu för tidigt att uttala sig om vilka konsekvenser
den fullt utbyggda stationen kan få för räddningstjänstens medverkan i den statliga sjöräddningstjänsten på Vänern.
Räddningstjänsten Skaraborg
Räddningstjänsten har ingått i den arbetsgrupp
bestående av räddningscheferna för de i Skaraborg befintliga räddningstjänstorganisationerna
som tillsatts av Skaraborgs kommunalförbund.
Arbetsgruppen uppgift är att ta fram en förstudie
till fördjupad samverkan inom räddningstjänsten.
Arbetsgruppens rekommendation till styrelsen för
Skaraborgs kommunalförbund blev att fördjupad
samverkan mellan räddningstjänsterna bör ske i
form av avtal.
Samverkan i övrigt
Räddningstjänsten har deltagit i en krisledningsövning vid Skaraborgs regemente. Övningen leddes av försvarsmaktens säkerhetssamordningskontor i Göteborg och behandlade ett scenario
med en svår olycka på militärens övningsfält i
Skövde och belyste de samverkansbehov som föreligger mellan försvarsmakten och de civila aktörerna.
Vid fyra möten med frivilligorganisationernas
samarbetskommitté (FOS) har räddningstjänsten
varit representerad.
I samarbete med sjukvårdshuvudmannen har
räddningstjänstens medverkan vid konstaterade
hjärtstopp startat. Samtlig berörd personal har genomgått utbildning i HLR och hanterande av hjärtstartare. Rutiner för verksamheten har utarbetats.
För närvarande medverkar samtliga heltids- och
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deltidsstyrkor samt de territoriella räddningsvärnen i verksamheten.

relsens konferens Krissamverkan i Västra Götaland.

Räddningstjänsten är representerad i ett länsstyrelseprojekt rörande regional samordning och
krisberedskap. Projektet syftar bl.a. till återstart av
ett regionalt krishanteringsråd i kombination med
delregionala och lokala råd, samt fördjupad samverkan före, under och efter en kris.

Räddningstjänst under höjd beredskap

Räddningstjänsten har varit representerad vid den
årliga räddningschefskonferensen och vid länssty-

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
har tidigare beslutat att de skyddsmasker som ingått i befolkningsskyddet (civilförsvaret) skall samlas in för destruktion. Åtgärden genomfördes under våren 2012. En större förrådsyta i mobiliseringsförrådet har därmed kunnat frigöras.

Ekonomiska nyckeltal
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med
kommunal redovisningslag, grundläggande redovisningsprinciper och god redovisningssed. Re-

kommendationer från Rådet för kommunal redovisning har beaktats. Periodisering har skett enligt
bokföringsmässiga grunder.

Mål och måluppfyllnad
Resultatmål

Investeringsmål

Budget och plan upprättas med ett nollresultat. Direktionen har beslutat att kommunalförbundet inte
skall budgetera något överskott i resultatet. Erforderligt överskott för säkrande av det egna kapitalet
finns hos medlemskommunerna och tillförs genom
medlemsavgifterna vid behov.

Nyinvesteringar och reinvesteringar får göras inom
de ramar som Direktionen beslutar. Erforderliga
medel för kapitaltjänstkostnader ingår/tillförs ramen. Direktionen beslutade för 2012 om investeringar för 10 550 000 kr inklusive omföringar från
2011.

Måluppfyllnad

Måluppfyllnad

Det ekonomiska resultatet för 2012 ger ett överskott om 4 643 856 kr. Överskottet i resultatet beror främst på lägre lönekostnader genom vakanta
tjänster, färre räddningsinsatser, minskad pensionsskuld och god allmän ekonomisk hushållning.

Totalt gjordes investeringar endast för 8 571 175 kr
under året. Den låga investeringsnivån beror på
lägre kostnad för beställda fordon, del av RAKEL
investering kunde inte levereras och minskade inköp av inventarier och räddningsutrustning p g a
chefsbyten och dess konsekvenser i organisationen.

Målet mot nollresultat anses vara uppnått trots det
ekonomiskt positiva resultatet.

Målet att investeringsvolymen skall ligga inom given ram är uppnått.

Årets resultat

Överskottet om 4 643 856 kr beror främst på följande faktorer:

Det kan noteras att Räddningstjänsten för fjortonde året i följd har ett positivt resultat i bokslutet
och klarar därmed balanskravet.
Årets resultat
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Intäkterna ökade jämfört med budget.
Detta beror främst på ökade intäkter med:
1 555 tkr avseende återbetalning från FORA för
premier 2007-2008,
181 tkr ersättning för avtal och försåld utrustning
70 tkr i ökade intäkter för uthyrning av mastplatser
och minskade intäkter med 310 tkr genom minskad förebyggande brandskydd(tillsyn) samt
143 tkr lägre ersättningar för försålda tjänster
p.g.a. lägre efterfrågan
Minskade kostnader jämfört med budget.
De lägre kostnaderna utgörs främst av
1 045 tkr för personalkostnader främst beroende
på vakanta tjänster och färre räddningsinsatser
som minskat kostnaderna för deltidslöner.
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683 tkr lägre avskrivningskostnad med anledning
av lägre kostnad för beställda fordon, del av
RAKEL investering inte levererats och minskade
inköp av inventarier och räddningsutrustning.
499 tkr i minskad pensionsskuld pga större
minskning än beräknat vid ändrat antagande av
pensionsålder från 59 år till 60 år.
Ökade kostnader återfinns med

kas, 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 fjorton
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.

184 tkr avseende rekrytering av ny förbundsdirektör

Soliditet

40%

Finansnettot förbättrades med 375 tkr jämfört med
budget vilket främst beror på positiv utveckling av
värdepapper.

35%

39%
28%

30%
25%

Investeringsredovisning
Totalt gjordes investeringar för 8 571 175 kr under
året enligt tabell nedan.
Investeringarna fördelas enligt nedan
Fordon
7 122 tkr
Inventarier
158 tkr
Fastigheter övrigt
1 292 tkr

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.
Eget kapital

20%

20%
16%

20%

Resultatet är positivt för värdesäkringen av det
egna kapitalet, trots att detta inte är avsikten, och
möjliggör framtida investeringar utan att ta större
lån.
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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.
Kassalikviditet
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Soliditet
Soliditeten har ökat från 33 % till 39 %.

Likvida medel i RÖS finns på ett eget underkonto i
Skövde kommuns koncernkonto hos Nordea sedan hösten 2011. Inför 2013 har överenskommelse träffats med Skövde kommun om ändrad placeringsinriktning av värdepapper, vilket kommer
innebära att dessa placeras med tyngdpunkt på
räntebärande papper i stället för aktier.

Soliditet består av eget kapital i förhållande till totalt kapital. Över tid speglar soliditetsförändringen
resultatutvecklingen. Soliditeten visar också betalningsförmågan på lång sikt. Soliditeten påver-
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Avsättningar pensioner

Likvida medel
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Avsättningar

Långfristiga skulder

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. Dessa har visat sig vara mindre
träffsäkra och medfört större överskott i resultaträkningen. 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 år. Detta har inte nyttjas fullt ut varför det för 2012 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.

De långfristiga skulderna i RÖS består av kvarvarande värde på övertagna anläggningar och inventarier från medlemskommunerna. Amortering
sker i samma takt som anläggningstillgångarna
skrivs av. Amortering och ränta betalas i slutet av
varje år. Räntenivån motsvaras av den räntesats
Sveriges kommuner och landsting årligen rekommenderar för internränta till kommunerna. Amorteringen 2013 har i årsredovisningen för 2012 bokförts som en kortfristig skuld.
Tkr

Total långfristig skuld samt
andel kortfristig skuld
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Ekonomisk redovisning
Resultaträkning
Intäkter
Kostnader
Avskrivningar

1

Verksamhetens resultat
Kommunbidrag

2012

2011

2010

6 303 893,43
-73 447 992,92
-4 310 328,80

6 319 232,31
-67 921 699,52
-3 656 298,56

5 336 885,68
-71 065 086,60
-3 711 122,69

-71 454 428,29

-65 258 765,77

-69 439 323,61

76 180 000,00

72 236 000,00

72 004 000,00

Ränteintäkter
Räntekostnader
Värdepapper resultat

2

592 217,63
-1 269 842,60
595 909,69

745 829,45
-2 843 333,81

166 114,43
-601 218,07

Årets resultat

3

4 643 856,43

4 879 729,87

2 129 572,75

Noter till resultaträkningen
Not 1
Försäkringsersättning
Utrangering Höjdfordon
Återbetalning från FORA för premier 2007 och 2008
Intäktspost
Not 2
Sänkt diskonteringsränta vid
pensionsavsättning

2 411 520,00
-1 723 421,26
1 555 495,00
1 555 495,00

688 098,74

0,00

-1 866 385,20

4 643 856,43

4 879 729,87

2 129 572,75

4 643 856,43

4 879 729,87

2 129 572,75

Not 3 Årets resultat, avstämning mot balanskravet
Årets resultat enligt resultaträkningen
Avgår realisationsvinster
Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet
Synnerliga skäl enligt KL 8:5
Ianspråktagande av sparande
Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet
Justerat resultat
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Balansräkning
Not

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

1
2

15 204 870,37
18 241 628,54
33 446 498,91

15 272 485,85
13 913 167,00
29 185 652,85

16 198 196,63
11 651 801,88
27 849 998,51

15 509 380,98
2 057 988,16
39 000,00
14 546 533,96
32 152 903,10

32 249 066,17
2 526 882,44
43 360,00
0,00
34 819 308,61

26 259 196,26
2 866 796,70

65 599 402,01

64 004 961,46

56 975 991,47

20 813 927,77
4 643 856,43
25 457 784,20

15 934 197,90
4 879 729,87
20 813 927,77

13 804 625,15
2 129 572,75
15 934 197,90

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Fastigheter och anläggningar
Inventarier
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Likvida medel
Kundfordringar och övr kortfristiga fordringar
Skolmåltidskuponger
Kortfristiga placeringar
Summa omsättningstillgångar

3
4

SUMMA TILLGÅNGAR

29 125 992,96

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital
Eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättning för pensioner
Summa avsättningar

5

24 967 254,00
24 967 254,00

25 114 706,00
25 114 706,00

25 638 963,00
25 638 963,00

Långfristiga skulder
Lån hos medlemskommuner
Summa långfristiga skulder

6

843 895,97
843 895,97

998 725,97
998 725,97

1 165 082,97
1 165 082,97

2 731 857,93
2 602 820,00

5 840 073,05
2 554 430,00

3 345 346,92
2 611 726,24

8 995 789,91
14 330 467,84

8 683 098,67
17 077 601,72

8 280 674,44
14 237 747,60

65 599 402,01

64 004 961,46

56 975 991,47

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL
Ställda panter
Ansvarsförbindelser

7
8

\\SRV-ROS-FS01.kommun.skovde.se\Hemmakatalog\hain0314\Documents\RTHIT\Direktionen\Direktionsmöten 2013\Marsmötet\Årsredovisning 2012 2013-03-01.docx

35

Årsredovisning
2012

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
ÖSTRA SKARABORG

Noter till balansräkningen
Not 1 Fastigheter och anläggningar
Ingående balans
Årets investeringar
Årets avskrivningar
Summa
Not 2 Inventarier och transportmedel
Ingående balans
Årets investering
Årets avskrivningar
Nedskrivning för utrangerat fordon
Summa
Not 3 Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter
Förskottskassa
Övriga interimsfordringar, räntor, periodiserade
kostnader, mm
Summa
Not 4 Kortfristiga placeringar
Aktier
Fonder
Övriga kortfristiga placeringar
Summa
Not 5 Avsättning till pensioner
Avsättning till pensioner per 31 december
Förändring för bokslutsåret
Summa
Not 6 Lån hos medlemskommuner
Mariestad
Skövde
Tibro
Gullspång
Amortering till medlemskommunerna
Summa
Not 7 Övriga skulder
Kortfristig del av skuld medlemskommuner,
amortering per 31 december
Arbetsgivaravgifter, källskatt och moms
Summa
Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
Semesterlöner
Övriga interimsskulder, periodiserade kostnader, pensioner ind del mm
Summa

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

15 272 485,85
1 291 813,56
-1 359 429,04
15 204 870,37

16 198 196,63
184 066,92
-1 109 777,70
15 272 485,85

17 367 043,01
45 397,34
-1 214 243,72
16 198 196,63

13 913 167,00
7 279 361,30
-2 950 899,76

12 629 008,49
1 519 672,36
-2 496 878,97

18 241 628,54

11 651 801,88
6 531 307,24
-2 546 520,86
-1 723 421,26
13 913 167,00

4 000,00
2 053 988,16

4 000,00
2 522 882,44

4 000,00
2 862 796,70

2 057 988,16

2 526 882,44

2 866 796,70

Bokfört värde
6 427 055,11
4 009 665,19
4 109 813,66
14 546 533,96

11 651 801,88

Anskaffningsvärde Marknadsvärde
6 427 055,11
6 501 440,00
4 009 665,19
4 087 697,24
4 109 813,66
4 125 941,00
14 546 533,96
14 715 078,24

25 114 706,00
-147 452,00
24 967 254,00

25 638 963,00
-524 257,00
25 114 706,00

23 330 103,00
2 308 860,00
25 638 963,00

392 878,00
503 039,97
62 866,00
39 942,00
-154 830,00
843 895,97

419 738,00
630 728,97
108 866,00
59 913,00
-220 520,00
998 725,97

446 598,00
758 417,97
154 866,00
79 884,00
-274 683,00
1 165 082,97

154 830,00

220 520,00

274 683,00

2 447 990,00
2 602 820,00

2 333 910,00
2 554 430,00

2 337 043,24
2 611 726,24

3 652 735,15
5 343 054,76

3 685 449,27
4 997 649,40

3 497 641,43
4 783 033,01

8 995 789,91

8 683 098,67

8 280 674,44
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Kassaflödesrapport
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar
Justering för gjorda avsättningar
Justering för övriga ej likviditetspåverkande
poster
Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital
Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning kortfristiga skulder
Medel från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Ökning/minskning kortfristiga placeringar
Medel från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Amortering av skuld
Medel från finansieringsverksamheten
ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

2012 Jan - Dec

2011 Jan - Dec

2010 Jan - Dec

4 643 856,43
4 310 328,80
-147 452,00

4 879 729,87
5 379 719,82
-524 257,00

2 129 572,75
3 711 122,69
2 308 860,00

10 050,00

10 803,00

0,00

8 816 783,23

9 745 995,69

8 149 555,44

468 894,28
-2 747 133,88
6 538 543,63

339 914,26
2 839 854,12
12 925 764,07

10 218 382,52
-17 892 160,26
475 777,70

-8 571 174,86

-6 715 374,16

-1 565 069,70

60 000,00
-14 546 533,96
-23 057 708,82

-6 715 374,16

-1 565 069,70

-220 520,00
-220 520,00

-220 520,00
-220 520,00

-266 616,00
-266 616,00

-16 739 685,19

5 989 869,91

-1 355 908,00

32 249 066,17
15 509 380,98

26 259 196,26
32 249 066,17

27 615 104,26
26 259 196,26
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Redovisningsprinciper
Redovisningen är anpassad till bestämmelserna i
Lagen om kommunal redovisning vilken trädde i
kraft den 1 januari 1998. Lagen innebar framförallt
förändring av uppställningsformerna för resultatoch balansräkning, förändrad redovisning av pensionsåtaganden samt en del förändringar i benämningar.
Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet men
hänförliga till redovisningsåret skuldbokföres och
belastar årets resultat. Leverantörsfakturor inkomna före årsskiftet och hänförliga till nästa år
fordringsbokförs och belastar inte årets resultat.
Löner redovisas enligt kontantmetoden. Kostnad
för innestående ej uttagen semester, okompenserad övertid, fyllnadstid m m vid årets slut skuldbokföres. Retroaktiva löner skuldbokförs.
Räntor periodiseras.
Sociala avgifter bokförs med verkliga kostnader.
Statsbidrag periodiseras liksom bidrag från landsting och andra kommuner.
Utställda kundfakturor efter årsskiftet men hänförliga till redovisningsåret fordringsföres och tillgodogöres årets redovisning. Utställda kundfakturor
före årsskiftet, men hänförliga till nästa år skuldföres och tillgodogörs inte årets resultat.

Årsredovisning
2012
Begreppsförklaringar
Resultaträkningen visar årets resultat och hur det
uppkommit. Årets intäkter minus årets kostnader
inklusive avskrivningar utgör förändringen av eget
kapital.
Balansräkningen visar vilka tillgångar och skulder
som finns den 31 december respektive år.
Tillgångar består av omsättningstillgångar och anläggningstillgångar.
Omsättningstillgångar består av likvida medel,
fordringar och kortfristiga placeringar.
Anläggningstillgångar utgörs av fastigheter, anläggningar och inventarier.
Skulder är dels kortfristiga som betalas inom ett år
och dels långfristiga. Långfristiga skulder utgörs
av pensionsavsättning och anläggningslån.
Eget kapital visar skillnaden mellan samtliga tillgångar och skulder.
Kassaflödesrapporten visar flödena i den löpande
verksamheten, investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten. Rapporten visar även
likvida medel vid årets början och årets slut.
Finansnetto utgörs av ränteintäkter minus räntekostnader samt värdepappersutfall.

Avskrivningar görs på anskaffningsvärden reducerade med eventuella investeringsbidrag och med
de av svenska kommunförbundet rekommenderade avskrivningstiderna. Avskrivningar belastar resultatet när tillgången börjar nyttjas. Från kommunerna övertagna fastigheter och inventarier används senaste bokslut som värdeunderlag samt
avskrivningar görs enligt tidigare gällande plan.
Anläggningstillgångarna upptages till anskaffningsvärdet minskat med eventuella investeringsbidrag och verkställda värdeminskningsavdrag.
Tillgångar med en ekonomisk livslängd överstigande tre år redovisas som anläggningstillgång.
Pensionsskulden redovisas så att pensionsförmån
som intjänats från och med 1999 redovisas som
kostnader i resultaträkningen och som en avsättning i balansräkningen.
Anställdas fordran för ej uttagna semesterdagar,
övertids- m fl ersättningar redovisas som en kortfristig skuld.
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Direktionens godkännande
Direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg godkänner årsredovisningen.
Skövde den 21 mars 2013

Mikael Wendt
Ordförande

Claes Jägevall
1:e vice ordförande

Björn Fagerlund
2:e vice ordförande
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