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Om denna handling
Denna handling är en bilaga till Räddningstjänstens Östa Skaraborg årsredovisning.
Syftet med denna handling som benämns verksamhetsberättelse är att beskriva och förklara mer ingående om genomförd verksamhet under 2015.
RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA SKARABORG

Rickard Johansson
Förbundsdirektör
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Förvaltningsberättelse
Räddningstjänsten Östra Skaraborgs förvaltningsberättelse för 2015
Allmänt

2015 har genomförts i enlighet med fastställt handlingsprogram. Under året har organisationen fortsatt sitt
utvecklingsarbete med organisationen, personal, materiel och metoder. Organisationen fullföljer påbörjad
och beslutad verksamhet enlig plan.
2015 innebar en ny mandatperiod där vår ”nya” direktion för den nuvarande mandatperioden har genomfört
två halvdagsutbildningar i syfte att inhämta kunskap om organisationen. Förbundsdirektören jämte direktionen ordförande och första vice ordförande har även deltagit i utbildning anordnad av SKL i syfte att informera och skapa förutsättningar för att på ett bättre sätt förstå och leda räddningstjänsten som organisation.
Arbetet med att utarbeta ett nytt handlingsprogram har påbörjats och kommer vara klart under första halvåret
2016.
Under våren har samtliga heltidsanställda befäl (styrkeledare, insatsledare, inre befäl samt, Räddningschefer
i beredskap) genomfört ledarskapsutbildning i syfte att ytterligare förstå och kunna agera som chefer i den
dagliga verksamheten. Beslutad utbildning i trafiksäkerhet inklusive halkkörning tunga fordon är genomförd
med halva personalstyrkan. Resterande del av personalen genomför utbildningen under 2016. Det igångsatta utvecklingsarbetet avseende våra uppgifter kommer fullföljas under 2016 och 2017. Syftet med utvecklingen är att anpassa sig till samhällets övriga utveckling där räddningstjänsten är och skall vara en naturlig
del för medborgarna samt att utveckla befintlig organisation och personal mot ställda uppgifter.
Konsekvenserna av den rådande situationen med anledning av flyktingsituationen har engagerat oss främst
avseende förebyggande åtgärder. Arbetet har bedrivits i samverkan med medlemskommunerna och länsstyrelse.
Som en konsekvens av vårt deltaganden i uppgiften inom ramen för IVPA (I Väntan På Ambulans) så har nu
sjukvårdshuvudmannen och räddningstjänsterna i Västra Götaland skrivit ett avtal för en fortsättning med
uppgiften att tillsammans med ambulansen larmas till konstaterade ”hjärtstopp”. I avtalet finns del av kostnadstäckning för uppdragen, vilket vi ej tidigare haft. RÖS fortsätter lösa tidigare IVPA/Hjärtstoppslarm i enlighet med det vi gjort innan detta avtal skrevs.
Inom personaltjänsten fortsätter pensionsavgångarna och nyrekryteringar som en följd därav. Vid våra deltidsstyrkor så har rekrytering och utbildning genomförts i syfte att tillföra personal motsvarande de avgångar
som varit. Under våren har organisationen tillsammans med Räddningstjänsten i Lidköping genomfört preparandutbildning för våra blivande deltidsbrandmän. Det är nu andra gången i rad som vi samordnat denna utbildning inom Skaraborg och resultatet är mycket bra. Vi kommer fortsatt arbeta för att utveckla denna typ av
samordning. Vid höstens preparandutbildning utbildades personal för att ingå i vårt nya förstärkningsräddningsvärn Borgunda. Rekrytering av deltidspersonal inom vårt område fortsätter att vara en prioriterad uppgift då det i en ökande omfattning blir allt svårare att rekrytera, vidmakthålla samt kompetensutveckla denna
personalkategori. Särskilda åtgärder vidtas och kommer att vidtas i vårt område (kommunerna) för att över
tid kunna personalförsörja organisationens behov av kunnig och kompetent personal. Vidare kan det konstateras att möjligheten att rekrytera heltidsbrandmän blir allt svårare. I sammanhanget är det ej enbart numerären i sig som kan bli utmanande för framtiden, utan även det faktum att väldigt få personer från Skaraborg
söker sig till den av staten anordnade brandmannautbildningarna (Skydd Mot Olycka ,SMO), vilket i sig ger
negativa effekter avseende möjligheten att bibehålla personalen över tid då anställd personal som kommer
långväga ifrån självklart tar möjligheten då den dyker upp att få en anställning i sin tidigare hemkommun.
Tendensen är att det ökade uttaget av föräldraledigheter håller i sig och vi kan se ett trendbrott i att ta ut föräldraledigheter. Detta påverkar vår över tid pågående schemaläggning och kan leda till ökade kostnader då
det saknas personal i ordinarie skift. Vidare så har vi idag att hantera gravida brandmän vilket innebär att
den gravida ej kan tjänstgöra i operativ verksamhet. För detta måste ett vikariat lösas ut vilket vi i budgetsammanhang ej tidigare hanterat. Denna situation är en naturlig del av samhällsutvecklingen och som för
organisationen borde vara en naturlig del att lösa. Våra tidigare planeringsunderlag tar ej höjd för dessa
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”nya” konsekvenser för verksamheten och personalen. Vi måste anpassa oss till detta som vilken annan
verksamhet som helst.
Några kollegor har under året varit tjänstlediga för att under MSB ledning genomföra såväl nationella som
internationella insatser.
Under sommaren har organisationen tillsammans med landets övriga räddningstjänster hanterat den konflikt
som BRF (Brandmännens Riksförbund) påbörjade då förhandlingarna om ett nytt RiB avtal strandat.(Räddningspersonal i Beredskap). Efter det att konflikten lösts skrevs ett avtal på (RiB 15) som gäller fram till sista
september 2016.
Under året har en mängd olika projekt påbörjats som ett led i vår fortsatta utveckling. Vårt telefoni- och växelsystem har med anledning av gammal teknik och en mycket begränsad möjlighet till support och driftunderhåll bytts ut mot idag funktionell standard. Vårt verksamhetsstödssystem ALARMOS har lämnats till förmån
för systemet DAEDALOS vilket innebär att vi får ett mer anpassat verksamhetsledningssystem för våra behov. I maj övertog vi den operativa ledningen från vår nya ledningscentral. Projektet blev ca sex månader
försenat pga upphandlingsprocessen. Projektet genomfördes i samverkan med MSB som också bidragit med
halva kostnaden för projektet.
Vad avser utvecklingen av vår materiel så har vi under året fortsatt omsättningen av våra andningsskydd.
Andningsskydden utgör en mycket viktig del av personalen skyddsutrustning och faller nu för åldersstrecket
och funktionalitet/säkerhet. Denna åtgärd är nödvändig men kostsam vilket innebär att omsättningen planeras att fullföljas även under 2016. Vad avser fordonsomsättningsplanen så har en ny servicebil för driftavdelningen anskaffats. En tankbil till den operativa avdelningen är upphandlad och den planerade nya mindre
släckbilen till SMO styrkan är under upphandling vilket innebär en försening av leveransen och förskjuts därför som investering till 2016. En av våra personbilar är omsatta vilket innebär att det nya fordon som anskaffats på ett bättre sätt möjliggör de långa resor vi är i behov av i samband med utbildnings och kursverksamhet.
Organisationens förmåga till långsiktig verksamhetsplanering har fortsatt utvecklats vilket innebär att överblicken och behoven för framtiden nu kan sammanföras till ett tydligt arbetsunderlag för kommande budgetarbete, idag till och med 2019. Budgetarbetet för 2016 är genomförd enligt plan. Budgeten fastställdes i september. I detta arbete har bl a en likviditetsprognos genomförts i syfte att ur ett långsiktigt perspektiv tydliggöra organisationens investeringsbehov och investeringsförmåga.
Inom ramen för samverkan fortgår arbetet med krishanteringsrådet Skaraborg samt samverkan med övriga
räddningstjänster inom Skaraborg och Västra Götaland
Vid årets räddningschefskonferens skrevs en avsiktsförklaring på, för ett fortsatt fördjupat samarbete mellan
räddningstjänsterna i Västra Götaland. Samarbetet bedrivs under namnet ”Fyrklövern”, och kommer under
2016 fortsatt att utvecklas med bland annat en gemensam tjänst som skapas för Fyrklöverns möjlighet till
samordning. Samarbetet ger möjligheter till förbättrad samordning mellan räddningstjänsterna, bättre möjlighet att enat inom Västra Götaland göra sin röst hörd i de nationella råden (MSB Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, SKL Sveriges Kommuner och Landsting) samt möjligheter till att som en större aktör
planera och genomföra övningar och utbildningar med stöd av MSB.
Den sedan tidigare påbörjade organisationsöversynen vid den operativa avdelningen är färdig och träder i
kraft första januari 2016. Syftet med organisationsförändringen är att skapa bättre möjligheter för planering
och ledning av operativa avdelningen både ur ett verksamhetsledningsperspektiv men även ur ett operativt
perspektiv. Översynen genomförs inom ramen för nu befintliga resurser.
Organisationen drabbades under hösten av de konsekvenser som konkursen med SRTC (Swedish Rescue
Training Centre) innebar. Den omedelbara effekten innebar att RÖS ej längre hade tillgång till övningsfältet
samt att vårt avtal med SRTC omfattande ett räddningsvärn (personal) och höjdfordon i reserv (stegbil) upphörde. Arbetet med att hantera konsekvenserna av SRTC konkurs har fortsatt under hösten fram till årsskiftet då ett nytt avtal skrivits mellan RÖS och Specialfastigheter om att under 2016 fortsatt kunna öva på fältet.
I det korta perspektivet (2016) har RÖS nu förutsättningar att bedriva övningsverksamhet enligt tidigare. I det
längre perspektivet (2016 och bortom) krävs det ett särskilt engagemang och arbete som tidigt under 2016
måste fastställa fortsatt inriktning för övningsverksamhetens bedrivande på Hasslum området.
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Personal
Organisationen är fortsatt i en period med relativt hög personalomsättning genom pensionsavgångar. Konsekvenserna av detta är att organisationen tappar kompetens och erfarenhet. Under året har ett antal tjänster
tillsatts på både befäls- och brandmanstjänster. Den sedan tidigare vakanta tjänsten (pga långtidssjukskrivning) som ”personalchef” har nu tillsats med en personaladministratör. Våra två administratörer, där en har
gått i pension under året och en har flyttat till annan ort har nyrekryterats och tjänsterna är sedan sommaren
tillsatta. En serviceman har anställts under våren och fyller nu den sedan i december 2014 befintliga vakansen på driftavdelningen.
Sedvanlig rekrytering av semestervikarier inför sommaren 2015 har påbörjats.
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 rekryteringsarbetet av deltidspersonal. Vidare så är bedömningen att möjligheterna till att även rekrytera heltidsbrandmän i den nära framtiden kommer att minska. Förutsättningarna för rekrytering måste överses mot bakgrund
av MSB alltmer begränsade möjligheter och förmåga att över tid utbilda blivande brandmän.
Sjukfrånvaron har ökat från 3,2 % 2014 till 3,6 % 2015 (målsättningen är 3 %). Vi har under året haft flera
längre sjukskrivningar. Två av dessa är helt återställda och arbetar 100 %. Tre medarbetare har fortfarande
en sjukskrivning på 50-75%.
Under året har arbetet påbörjats avseende inhämtning och bedömning av förekommande bisysslor. Ur ett
arbetsgivarperspektiv är det av vikt att ha och bibehålla en lägesuppfattning om vilka bisysslor som finns och
i vilken omfattning de hanteras. Metod och rutin är utarbetat och stöds av Skövde kommuns personalavdelning och kommunjurist.
Skadeförebyggande verksamhet
Året har avklarats med varierande resultat, myndighetsutövningen har varit på en normal nivå både jämfört
med planen för året och jämfört med föregående år. Inga tillsyner av farlig verksamhet har genomförts under
året. Antalet personer som nåtts av räddningstjänstens information och rådgivning till allmänheten har varit
lägre jämfört med planen för året och motsvarande period föregående år.
Tävlingen Camp Blåljus har genomförts i Skara, återigen med ett lyckat resultat. Deltagare och arrangörer
var mycket nöjda med evenemanget. Vid denna upplaga av tävlingen kom en klass från räddningstjänstens
medlemskommuner på tredje plats.
Förebyggandeavdelningen har, genom SMO-styrkan, deltagit i utbildningsträffar för de som arbetar med extern utbildning och information till allmänheten inom räddningstjänsterna i gamla Skaraborg.
Samarbetet med Radio Skaraborg har fortsatt som planerat. Samarbetet innebär att räddningstjänsten medverkar i Radio Skaraborg sista måndagen varje månad under vår och höst med uppehåll över sommaren.
Delar av avdelningens tillsynsförrättare har under året genomgått utbildning i myndighetsutövning i Länsstyrelsens och Myndighetens för samhällsskydd och beredskaps regi.
Cheferna för förebyggandeavdelningarna inom räddningstjänsterna i gamla Skaraborg och NÄRF har under
året genomfört regelbundna chefsträffar för att samverka och likrikta förebyggandeverksamheterna samt
skapa möjlighet att genomföra gemensamma projekt.
En reflexkampanj har genomförts i samtliga av räddningstjänstens medlemskommuner under hösten.
Under slutet av året har rekrytering genomförts för den vakanta brandingenjörstjänsten samt för två pensionsavgångar av brandinspektörer under kommande år. Avdelningen lyckades rekrytera en brandingenjör
och en brandinspektör, vilket innebär att en ny rekrytering behöver ske under 2016 för att tillgodose behovet
av medarbetare på avdelningen.
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Skadeavhjälpande verksamhet
Verksamhetsåret 2015 skulle visa sig medföra fler insatser än vad vi förväntade oss. Sammantaget har vi
genomfört cirka 200 fler insatser än snittet de senaste åren. Vid en analys av dessa inses att trafikolyckorna
står för den i särklass största ökningen, hela 55 insatser fler än 2014. Men även brand i byggnad har brutit
trenden och åter ökat.
Av antalet omkomna vid olyckor ser vi också att närmare hälften är troliga suicid. Elva personer har tyvärr
omkommit till följd av olyckor under året.
Arbetet med att skapa bra förutsättningar för vår nya, eller justerade, befälsorganisation har pågått under
hela året. Arbetet har präglats av förtänksamhet framför tempo, allt för att på ett så bra sätt som möjligt vara
väl förberedd inför införandet av det nya.
Hela 21 fördjupade olycksundersökningar har genomförts under året av organisationens utsedda utredare.
Projektet SAMS har övergått till en fast verksamhet och går numera under rubriken IVPA, i väntan på ambulans. Även inom detta verksamhetsområde ser vi en ökning av antalet insatser jämfört tidigare år.
Under året har verksamhetsstödet Daedalos införts och har ersatt ALARMOS. Detta har bland annat inneburit att statistikhanteringen ser något annorlunda ut. Med anledning av detta redovisas i denna rapport inte
anspännings- och insatstider. Dessa kommer dock redovisas i verksamhetsrapporterna för 2016. En manuell
analys av dessa tider görs dock löpande och denna ger att inga förändringar skett under andra halvan av
2015.
De mål som valts att analyseras för 2015 anses i samtliga fall vara uppfyllda.
Under senare delen av 2015 stod vårt nya förstärkningsräddningsvärn Borgunda klart. Dessa har grundutbildats i framförallt motorsågar samt brandvattenförsörjning.
Årets största utmaning har varit att säkra upp förbundets tillgång till befintligt övningsfält vid Hasslum. Detta
är nu gjort i det korta perspektivet och arbetet med en långsiktig lösning är uppstartat.
Drift och underhållsverksamhet
För att den skadeavhjälpande verksamheten inom räddningstjänsten skall kunna fullgöra sina uppgifter krävs
ett väl fungerande system för drift och underhåll. Det dagliga arbetet för driftavdelningen innebär till största
delen att göra kontroller på fordon, materiel samt brandstationer. En stor del är även att reparera saker som
går sönder både på fordon och materiel. Driftavdelningen försörjer även alla stationen med förbrukningsmateriel, byten av brandslang och andningsskydd efter insatser och övningar. För detta har driftavdelningen 3
drifttekniker som har som huvuduppgift att serva deltidstationerna och brandvärnen. I Mariestad och Skövde
sköter heltidsbrandmännen till största delen dessa kontroller på fordon och materiel åt driftavdelningen.
Driftavdelningen ombesörjer även samordning av all upphandling av fordon och materiel samt ser till att vi
har ett fungerande radiolänknät. Driftavdelningen ansvarar även för att räddningstjänsten har ett tillfredställande försäkringsskydd.
Driftavdelningen planerar och genomför kontinuerligt underhåll och renoveringar på våra brandstationer. Underhållsplaner uppdateras fortlöpande och renoveringar genomförs i möjligaste mån av egen personal för att
få så god ekonomi som möjligt. Här har vi god hjälp av egen duktig personal som vi tidvis lånar från operativa avdelningen. Nedanstående förteckning avser exempel på renoveringsåtgärder på våra brandstationer
under 2015.
-Fönsterbyte i Gullspång
-Ny räddningscentral i Skövde, inkl. åtgärder på övriga stationer
-Markarbeten i Hjo
-Utvändig uppfräschning i Mariestad
-Nytt kontor i g:a huvudentrén i Skövde
-Nytt kök i Skövde
-Nytt Kök Mariestad

9

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
ÖSTRA SKARABORG

Verksamhetsberättelse
2015

Under 2015 har driftavdelningen upphandlat ett nytt servicefordon.
En ny tankbil till Skövde, leverans i februari 2016
Ett mindre släckfordon till SMO styrkan med skärsläckarsystem, leverans sommaren 2016
En bättre begagnad miljöklassad Volvo V60.
I samband med SRTC konkurs gavs det möjlighet för RÖS att köpa upp materiel och brandbilar som sedan
tidigare beslut skulle införskaffas. I dessa auktioner köpte RÖS in bl.a. två släckbilar som skall placeras i Moholm och Undenäs.
Samverkans-, säkerhets- och beredskapsfrågor
Två möten med Krishanteringsrådet Östra Skaraborg har genomförts. Härutöver har ett antal samverkansmöten genomförts. Förbundet deltar aktivt i länsstyrelsen arbetsgrupper för krishantering och ingår i det regionala krishanteringsrådet som representant för räddningstjänsterna i Skaraborg
Räddningstjänsten deltar i det pågående revideringsarbetet avseende medlemskommunernas risk- och sårbarhetsanalyser.
Räddningstjänsten har deltagit i länsstyrelsens uppföljningar enligt lag om extraordinär händelse, medverkat
i förekommande krisledningsövningar och POSOM-övningar samt planering inför dessa. Samverkan inom
ramen för ”Samhällsskydd Skaraborg” fortgår och utvecklas, vilket innebär att kommunikation och verksamhet i förekommande fall nu diskuteras och samordnas på ett tydligt och mer ändamålsenligt sätt. Räddningstjänstens medverkan i Fyrklöversamarbetet har utvecklats under året och samtliga räddningstjänstorganisationer i Västra Götalands län har nu involverats i projektet.
Ekonomiskt resultat
Ekonomin har i huvudsak löpt enligt plan.
Resultatet för året visar på ett överskott på 849 tkr. Varav Fora pengar utgör 708 tkr. Relaterat given uppgift
(att upprätta nollresultat) uppfattas det att det ekonomiska resultatmålet är uppnått.
Inom ramen för resultatet har en mängd aktiviteter hanterats. Huvuddelen har varit planlagda med den risktagning som alltid finns då större projekt genomförs såsom uppgradering av ny ledningscentral, övergång till
nytt verksamhetsledningssystem mm. Vidare har förbundet bl. a. hanterat konsekvenserna av sommarens
deltidsbrandmannakonflikt vilket inneburit en ökad kostnad som ej varit budgeterad. Situationen med anledning av konkursen för SRTC (Swedish Rescue Training Centre) har föranlett en ökad kostnad för att möjliggöra fortsatt utbildning och träning på övningsfältet. I sammanhanget togs beslut att prioritera om delar av
planlagda investeringar till förmån att köpa bättre begagnade brandbilar ur konkursboet med syftet att underlätta det stora investeringsbehov organisationen har avseende brandbilar.
Inom ramen för resultatet har även uppkomna behov av reparationer på våra brandstationer genomförts. De
löpande underhållskostnaderna för våra fastigheter bedöms stiga de kommande åren då åtgärder för underhåll måste utföras.
Inför 2016 får förbundsdirektören enligt direktionsbeslut överföra ej utnyttjade investeringsmedel till en kostnad av 3 478 tkr i syfte att fullfölja påbörjade upphandlingar som försenats samt fullfölja ambitionen med att
omsätta personalens andningsskydd under 2016.
Sammantaget kan det konstateras att den månatliga ekonomiuppföljningen som genomförs möjliggör en god
lägesuppfattning och underlag för beslut som krävs för att anpassa verksamhet och ekonomiska medel. Den
uppföljningsmetod som vi utvecklat innebär även att förståelsen för och redundansen för vårt ekonomiska
system har stärkts i organisationen. Fortsatt arbete avseende uppföljning av ekonomin samt budgetplanering
för 2016-2018 kommer att ägnas särskild uppmärksamhet det kommande året med anledning av RÖS fortsatta utveckling.
God ekonomisk hushållning bedöms föreligga då de ekonomiska målen nåtts och riktlinjerna för verksamheten följts. Detaljerad ekonomisk redovisning återfinns i bilaga.
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Framtid
I det tidsmässiga korta perspektivet kommer stor kraft att läggas vid att skapa möjligheter till ett fortsatt nyttjande av övningsfältet vid Hasslum. De möjligheter övningsfältet i Skövde har bedöms möjliggöra både övningsverksamhet såväl som utbildningsverksamhet. Inom ramen för ”fyrklöversamarbetet” kommer fortsatt
arbete att ske med avsikten att med stöd av MSB möjliggöra platsalagda utbildningar i Skövde. I det längre
perspektivet kommer RÖS ledning att fortsätta arbetet med att tillsammans med respektive medlemskommun analysera och skapa förutsättningar för en fortsatt långsiktig utveckling av räddningstjänsten. Detta arbete bedrivs mot bakgrunden av den samhällsförändring som sker över tid och hur vi som räddningstjänst
bör utvecklas för att möte morgondagens krav på räddningstjänst. Förbundets verksamhet pågår och löses
enligt beslutad verksamhetsplan. Från och med 2017 bedöms begränsningar i att lösa uppgiften uppstå om
nuvarande givna ekonomiska ramar fortsatt kommer att gälla. Orsaken till de kostnadsökningar som finns
från 2017 beror i huvudsak på att pensionskostnaderna och avskrivningskostnaderna ökar kraftigt. Vad avser
pensionskostnader så har förbundet ingen möjlighet att påverka denna kostnad och vad avser avskrivningskostnaderna så är kommande budgetar beräknade på det behov organisationen har för att lösa tilldelade
uppgifter.
Förbundsdirektören ser fram emot ett tätare arbete med medlemskommunerna i syfte att kunna följa den pågående samhällsutvecklingen och därtill kunna anpassa räddningstjänstens verksamhet så att lagstiftning
följs och uppgifter löses för framtida behov enligt de krav som åligger räddningstjänsten. Sammanfattningsvis
kommer följande arbetsområden utgöra grunden för vår fortsatta utveckling:
-Utveckla långsiktighet i planering
-Utveckla förmågan att kunna öva och utbilda i Skövde
-Utveckla vår ledningsförmåga. En utvecklad ledningsförmåga innebär ett ökat krav på befälsutbildning och
träning
-Utveckla vår förmåga till samverkan med andra
-Implementera fastställd målbild och genomförandeidé för vår fortsatta utveckling
-Personaltjänst där rekrytering och kompetensutveckling är tyngdpunkten
-Ekonomisk uppföljning kopplat till fortsatt utveckling
-Uppföljning av omsättningsplaner, drift och underhållsplaner

Skövde den 25 februari 2016

Rickard Johansson
Förbundsdirektör
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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.
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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 145 ärenden. Vid septembersammanträdet, som var offentligt, antogs budgeten för år 2016. Beredningsutskottet har haft ett
sammanträde med utökad representation så att alla medlemskommuner var representerade med anledning av budgeten för 2016. Beredningsutskottet avhandlade ett ärende av ekonomisk natur.
Vid decembersammanträdet 2011 antog direktionen det gällande 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. Handlingsprogrammet för innevarande mandatperiod är under utarbetande och kommer fastställas
2016. Intill nytt handlingsprogram är antaget gäller nuvarande handlingsprogram.
Direktionens sammansättning
Under 2015 har direktionen haft följande sammansättning:
Ordförande

Göte Carling (kd) Skövde

1:e v ordf.

Mikael Faleke (m), Töreboda

2:e v ordf

Jan Hassel (s), Gullspång

Ledamöter Helena Dahlström (s), Skövde
Björn Fagerlund (m), Mariestad
Sture Pettersson (s), Mariestad
Alda Danial (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
Jan Hassel (s), Gullspång
Björn Thodenius (m), Gullspång
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Ersättare:

Michael Nimstad (m), Skövde
Linus Sjöholm (s), Skövde
Erik Ekblom (m), Mariestad
Björn Nilsson (s), Mariestad
Anna Karin Johansson (c), Tibro
Peo Andersson (m), Tibro
Bo Andersson (s), Töreboda
Pernilla Johansson (c), Töreboda
Lars Glad (m), Hjo
Marie Lindberg (s), Hjo
Anna Bruzell (s), Karlsborg
Catarina Davidsson (c), Karlsborg
Bo Hagström (c), Gullspång
Gunnar Bohlin (m), Gullspång

För kommunalförbundet finns två förtroendevalda revisorer.
Revisorer:

Birgitta Swenson , Hjo
Åke Karlsson, Karlsborg
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Personal
Mål
Mångfalden bland personalen ska ökas genom särskilda aktiviteter vid personalrekrytering.
Räddningstjänsten ska ha tillgång till erforderlig personal i operativ tjänst för att ständigt upprätthålla en
grundberedskap.
Räddningstjänsten ska ha tillgång till personal med rätt kompetens i en omfattning så att behovet av räddningsledare tillgodoses.
Hälsofrämjande aktiviteter skall medverka till att sjukfrånvaron inte överstiger
3 % per år Genom aktivt arbetsmiljöarbete skall antalet arbetsskador minska.
Måluppfyllnad
Räddningstjänsten strävar efter att öka mångfalden. Vid årets rekryteringar har tre kvinnor rekryterats till
administrativa tjänster. På operativa avdelningen har en kvinna fått tillsvidareanställning och tre kvinnor
fått vikariat. Två av dessa arbetar fortfarande i organisationen och målsättningen är att dessa ska få fasta
tjänster.
Bemanningen vid heltidsstationerna har inte vid något tillfälle understigit nivån för grundberedskap. Vid
deltidsstationerna har bemanningen vid ett enda tillfälle understigit nivån för grundberedskap. Detta var i
Gullspång under konflikten med Brandmännens Riksförbund till följd av sjukfrånvaro på styrkeledartjänst
som inte kunde ersättas. Beredskapen löstes genom att Insatsledare gick in vid larm. I Gullspång finns en
brist på styrkeledare pool, då ingen i nuläget är intresserad av att läsa Räddningsledare A. Vid övriga deltidsstationer finns utbildade befäl som kan ersätta ordinarie befäl.
Sjukfrånvaron har ökat från 3,2 till 3,6 %. Vi har under året haft flera längre sjukskrivningar. Två av dessa
är helt återställda och arbetar 100 %. Tre medarbetare har fortfarande en sjukskrivning på 50-75%.
Personal
Under året har vi haft två heltidsanställda medarbetare som gått i pension och tre som flyttat och därmed
avslutat sin anställning. Vi har haft fler deltidsbrandmän än vanligt som har avslutat sin anställning pga
flytt och andra mer personliga omständigheter. Det kan vara en följd av att vi har föryngrat deltidsbrandkåren och att de yngre är mer mobila eller tar karriärsteg som gör att de inte kan förbinda sig till beredskapstiden. Även fler räddningsvärnsmän har slutat. Här står konkursen av SRTC och byte av arbete för
de flesta avgångarna.
I november gick vi över till Daedalos, och lämnade Alarmos. Förutom Ärendehantering, Händelserapporter vid insatser samt Tillsyn så är Personalmodulen en stor del av systemet. Här finns nu schema och
närvaro/frånvaro registrerat för heltid och deltid. Vidare finns kompetenser och utbildningar samlat här
samt alla övningar/aktiviteter och hälsokontroller. Möjligheten att ta ut statistik och personallistor är stor.
Osäkerheten i att hantera systemet finns fortfarande i organisationen men frågetecknen rätas ut dag för
dag. Projekt pågår även att kunna överföra närvarotiden till Skövde kommuns lönesystem för deltidsbrandmännen. Tidrapporter i pappersformat ska enbart behövas för frånvaro samt för heltidsanställda och
räddningsvärnspersonal.
Befälsstrukturen på räddningsvärnen har ändrats och tydliggjorts. Det finns fortfarande två räddningsvärnsförmän per värn, men en av dem har ett större ansvar och axlar även en roll som stationsansvarig.
Den andra förmannen har fått ett mindre ansvar.
Jämställdhet
En ny Diskrimineringspolicy med tillhörande jämställdhetsplan antogs under 2013.
Arbetet med diskrimineringsfrågor har under året tagits upp i olika forum. Arbetet med detta tema kommer
fortsätta då detta i egentlig mening är en arbetsmiljöfråga i det dagliga arbetet.

16

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
ÖSTRA SKARABORG

Verksamhetsberättelse
2015

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 uppgår till 14, varav elva i utryckningstjänst. Av dessa är åtta 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. Under året har noterats en ökning
av uttaget av föräldraledigheten, en tendens som bedöms komma att bestå de närmaste åren.
Kompetensutveckling
Under året har två heltidsbrandmän och tre deltidsbrandmän genomgått befälsutbildning Räddningsledning A. En heltidsbrandman har genomgått befälsutbildningen Räddningsledning B. Samtliga heltidsanställda befäl (Inre Befäl, Insatsledare och Styrkeledare) har under året genomgått ledarskapsutbildning
som en riktad åtgärd med syftet att utveckla våra anställda i chefsrollen.
Uppstartad myndighetssamverkan med Försvarsmakten fortgår vilket bland annat innebär att personal
från RÖS över tid deltar i UGL utbildning (Utveckling Grupp Ledare) och personal ur Försvarsmakten deltar i RÖS övningsverksamhet inom ramen för stresshantering och konsekvenser vid svåra olyckor och
dödsfall.
Grundutbildning för deltidsbrandmän – Räddningsinsats – har genomgåtts av elva brandmän.
Årets preparandutbildning för nyanställda deltidsbrandmän och räddningsvärnsmän genomfördes i år tillsammans med Räddningstjänsten Västra Skaraborg. Instruktörer från båda räddningstjänsterna höll i
olika steg av utbildningen och den genomfördes med dagar förlagda i Skövde, Mariestad eller i Lidköping.
Deltagarna från RÖS fördelas på följande enheter: Skövde 1, Karlsborg 2, Tibro 2, FMV 1, Volvo 1. Därtill
genomgick också nyanställd HR/personalhandläggare preparandutbildningen. Under hösten rekryterades
sex räddningsvärnsmän till förstärkningsvärnet Borgunda. Dessa genomgick en preparandutbildning på
en vecka som kommer följas upp med ytterligare utbildning under 2016.
Bland övriga utbildningar noteras att två medarbetare genomgått Tillsyn A och en medarbetare Tillsyn B.
10 medarbetare har genomgått UGL (Utveckling av Grupp och Ledare).
Under hösten har 8 medarbetare startat utbildning för körkortsbehörighet C.
Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron har gått i motsatt riktning mot vad vi har önskat då den ökat till 3,6 %. Korttidsfrånvaron
uppgår totalt till 271 dagar, vilket skulle motsvara en siffra på 1,1 %. Vi har haft två längre sjukskrivningar
där medarbetarna nu åter arbetar 100 %. Därtill har vi tre medarbetare som under året har börjat arbeta
25 %. Två av dessa har ökat till 50 % men arbetar fortfarande inte i ordinarie arbete.
Arbetsskador och tillbud
Under 2015 har en heltidsanställd drabbats av arbetsskada (skada i senfäste arm under innebandy, ev
föranlett i kombination med tunga lyft i arbetet) och en medarbetare på deltidssidan under en rökövning.
Åtgärder har tagits för att förhindra att liknande skador inträffar. Rökövningsdockor har köpts in till samtliga deltidsstationer så att driftspersonal inte behöver göra tunga ensamlyft. Instruktörer ska få en ny utbildning som tydliggör ansvaret att i förväg undersöka övningslokaler för att undvika faror samt att tydliggöra att de ska vara på plats inne i övningslokalen. Tillbud som anmälts har varit sex stycken från heltiden och sju stycken från deltiden. De har rört fordon, utrustning, halka inne och ute samt innebandy. Kontroll och åtgärder har vidtagits i samtliga fall och kommunicerats inom organisationen.
Därtill har 19 riskobservationer inkommit och behandlats via ledningsgrupp.
Analys/Resultat: Relaterat givna målsättningar uppfattas målen i huvudsak uppfyllda. Möjligheten att rekrytera personal för att öka mångfalden är starkt begränsad då antagningsförutsättningar på nationell nivå
försvårar vår möjlighet att uppnå fastställd ambition
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Personalen i siffror
Anställda

2015

2014

2013

2012

Dagtid

23

20

21

21

3

3

3

2

65

64

64

60

5

3

4

4

171

175

169

171

1

1

-

1

87

103

96

95

5

8

6

5

-29 år

0

1

2

1

30-49 år

9

6

6

7

50- år

14

12

13

13

Medelålder

51,4

-

51,4

51,4

-29 år

6

14

10

10

30-49 år

35

31

29

24

50- år

24

19

25

26

Medelålder

40,4 år

-

Varav kvinnor

Heltid Operativ
-

Varav kvinnor

Deltid
-

Varav kvinnor

Räddningsvärn
-

Varav kvinnor

Åldersstruktur
Dagtid

Deltid

Personalomsättning,
Procent
Dagtid/Heltid

3,6%

-

3,5%

9,8 %

Deltid

7,4%

-

5,9%

5,2 %

Räddningsvärn

15,5%

-

2,1%

7,2 %
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Tidsanvändning.
Dag-/Heltidspersonal,

2015

2014

2013

2012

Ordinarie arbetstid

190 002

179 882

177 415

171 550

Närvarotid

159 583

151 290

157 303

149 729

83,99%

84,1%

88,7%

87,3%

30 420

28 592

20 112

21 820

16,01%

15,9%

11,3%

12,7%

2015

2014

2013

2012

Samtlig personal

3,6%

3,2%

1,2%

1,2%

-29 år

1,5%

0,3%

0,5%

1,9%

30-49 år

3,3%

2,1%

0,5%

1,1%

50- år

5,4%

6,6%

2,3%

1,0%

Semester

8%

8,2%

8,1%

9,6%

Vård av barn

0,4%

0,2%

0,2%

0,3%

Föräldraledighet

2,6%

1,7%

0,8%

0,6%

Övrigt

1,0%

2,0%

0,9%

1,1%

timmar

Frånvarotid

Frånvaro,
Procent av total arbetstid
Sjukdom

Övrig frånvaro

(tjänstledighet, enskild
angelägenhet, studieledighet)
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Arbetsskador,
2015

2014

2013

2012

Heltid

1

8

3

3

Deltid

1

6

1

1

Heltid

6

5

5

8

Deltid

7

5

2

3

Antal anmälda

Tillbud,
Antal anmälda
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Skadeförebyggande avdelningen
Resultat
Under året har 106 % av årets tillsyner enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) och 99 % av årets tillsyner enligt lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) genomförts. Inga tillsyner av farlig verksamhet enligt LSO
har genomförts under året. Vid jämförelse med plan för 2014 samt motsvarande period för föregående två år
anses resultaten vara på en normal nivå förutom gällande tillsyn av farlig verksamhet.
Orsaken till att inte exakt 100 % av tillsynerna enligt LSO och LBE genomförs är normala variationer i antalet
tillsynsobjekt. Under ett år sker mycket förändringar inom de verksamheter som tillsynas i räddningstjänstens
medlemskommuner, vilket innebär att vissa objekt t.ex. inte längre omfattas av tillsyn eller får en förändrad
tillsynsfrist av någon anledning. Många nya verksamheter har också tillkommit under året och krävt tillsyn av
räddningstjänsten, exempelvis olika typer av boenden för nyanlända. Anledningen till att inga farliga verksamheter tillsynats är brist på medarbetare då avdelningen saknat tillgång till brandingenjör under stora delar
av året.
Planen för antalet tillstånd som utfärdas enligt LBE är 50 st. per år. Under året har 46 tillstånd enligt LBE utfärdats, vilket understiger planen för helåret. Resultatet är lägre än förväntat men är inget som räddningstjänsten kan påverka då det styrs av efterfrågan från samhället. De tillstånd som har utfärdats har utfärdats
på kortare tid än den maximala gräns på 3 månader som finns för utfärdande.
Antalet utbildningstillfällen för medlemskommunernas personal uppgår för året till 63 tillfällen jämfört med
planerade 100 st. Ca 1 046 personer har genomgått räddningstjänstens brandutbildning. Resultatet är lägre
än förväntat men antalet utbildningar som genomförs beror på medlemskommunernas behov av utbildning.
Under året har 20 ansökningar om att bedriva egensotning inkommit till räddningstjänsten varav 12 har medgivits och 8 har avslagits till del eller helt. Totalt finns det nu 545 egensotare inom förbundet.
Information till allmänheten når inte upp till förväntningarna i planen för 2015 och antalet informerade personer är lägre än planen för året samt motsvarande period föregående två år. Under året har 7 547 personer
nåtts av räddningstjänsten information vid 158 tillfällen, vilket motsvarar ca 58 % av planen. Målsättningen
för 2015 var att nå 13 000 personer. Sannolik orsak till det lägre resultatet är att ambitionsnivån i planen har
varit för hög. Bedömningen i planen har inte tagit hänsyn till att SMO-styrkan, som i huvudsak genomför
dessa aktiviteter, i allt större utsträckning tas i anspråk för andra ändamål än information och rådgivning,
som t.ex. olika projekt inom organisationen.
Under året har övriga ärenden som avdelningen hanterar minskat något sett till totalt antal hanterade ärenden.
För ytterligare statistik se tabell 1 på följande sida.
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Tabell 1: Statistik förebyggande verksamhet

2015

Plan 2015

Andel

2014

2013

Tillsyn LSO

298

282

106 % 255

266

- varav farlig verksamhet

0

0

0%

4

3

Tillsyn LBE

91

92

99 %

99

99

Totalt antal tillsyner

389

374

104 % 354

368

Tillstånd brandfarlig vara

34

-

-

53

31

Tillstånd explosiv vara

12

-

-

13

7

Totalt antal tillstånd

46

50

132 % 66

38

Genomförda kurser

63

100

63 %

124

90

Antal deltagare på kurser

1 046

-

-

2 368

1565

Tillsyner

Tillstånd brandf. / expl. varor

Utbildning

Information till allmänheten
Antal genomförda informationer

158

-

175

113

Antal informerade personer

4 527

-

3 453

3 174

Antal informerade personer*

3 020

-

6 721

5 564

Totalt antal informerade personer

7 547

13 000

58 %

10 174

8 738

Beviljade

12

-

-

17

24

Avslagna

8

-

-

3

3

Medgivande för egensotning

Ärenden

22

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
ÖSTRA SKARABORG

Avsyning – brandfarlig vara

6

-

-

19

19

Avsyning – explosiv vara

2

-

-

5

2

Komplettering – brandfarlig vara

0

-

-

1

1

Larm - automatlarmsuppföljning

6

-

-

6

12

Samråd – brandfarlig vara

6

-

-

5

3

Samråd – detaljplan/översiktsplan

43

-

-

44

46

Samråd – explosiv vara

0

-

-

3

-

Samråd – församråd

7

-

-

8

21

Samråd – hetarbete i förbudsområde

0

-

-

-

1

Samråd – slutsamråd

21

-

-

21

3

Samråd – tekniskt samråd

44

-

-

54

40

Samråd – uppföljning tekniskt samråd

6

-

-

5

2

Samråd – övrigt samråd

35

-

-

47

10

Tillstånd – brandfarlig vara

34

-

-

53

31

Tillstånd – explosiv vara

12

-

-

13

7

Yttrande – byggnadsnämnden

34

-

-

19

12

Yttrande – polismyndigheten

178

-

-

208

221

Yttrande – socialnämnden

32

-

-

38

35

Yttrande – övriga yttranden

13

-

-

4

10

Övrigt – brandfarlig vara

1

-

-

3

5

Övrigt - byggnadsnämnd

1

-

-

5

2

Totalt antal ärenden

481

-

-

567

483

* Uppskattat värde
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Måluppfyllelse
Målen för verksamheten presenteras i form av säkerhetsmål och prestationsmål i Räddningstjänsten Östra
Skaraborgs handlingsprogram för 2011till 2014. Målen finns också dokumenterade i riktlinjerna för förebyggande verksamheten. Säkerhetsmålen är övergripande målsättningar för verksamheten. Prestationsmålen är
mätbara målsättningar som syftar till att verksamheten ska uppfylla säkerhetsmålen, därför behandlas endast prestationsmålen i denna måluppfyllelse även om samtliga målsättningar redovisas.
Säkerhetsmål
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 anläggning 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 ”Verksamhetsplan 2015 och inriktning för 2016-2018”. I vilken det framgår att avdelningens målsättning för 2015 är att genomföra 282 tillsyner enligt lag om skydd mot olyckor
(LSO), varav ca 40 st. ska genomföras på badplatser. Utöver detta planeras att genomföra 4 tillsyner av farlig verksamhet, enligt LSO 2 kap 4§, under året.
I tabell 1 framgår att det totalt under året genomförts 298 av 282 tillsyner, vilket motsvarar 106 % av årets
totalt antal planerade tillsyner enligt lagstiftningen. Ca 40 av de 298 tillsynerna utgörs av kommunala badplatser, vilket innebär att 258 tillsyner av annan verksamhet än badplatser genomförts under halvåret. Under
året har inga tillsyner enligt LSO 2 kap. 4§ om farlig verksamhet genomförts .
Analys:
Verksamhetens resultat överstiger det planerade resultatet för året vad gäller tillsyn enligt
LSO 2 kap. 2§ men understiger det planerade resultatet vad gäller tillsyn av farlig verksamhet enligt LSO 2
kap. 4§. Anledningen till att inga tillsyner av farlig verksamhet har genomförts under året är en följd av att avdelningens brandingenjörstjänst har varit vakant större delen av året. Målet anses delvis vara uppfyllt.
Mål: Tillsyn av ägares/innehavares ansvar för anläggningar med hantering och förvaring av brandfarliga och
explosiva varor i tillståndspliktig mängd ska genomföras enligt en årlig verksamhetsplan.
Resultat: Tillsynerna är planerade i ”Verksamhetsplan 2015 och inriktning för 2016-2018”. I vilken det framgår att avdelningens målsättning för 2014 är att genomföra 92 tillsyner enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE).
I tabell 1 framgår att det totalt under året genomförts 91 av 92 tillsyner, vilket motsvarar 99 % av årets totala
antal planerade tillsyner enligt lagstiftningen.
Analys:
Resultatet för året anses vara i enlighet med det planerade resultatet. Antalet verksamheter
som hanterar brandfarlig och explosiv vara förändras kontinuerligt, vilket innebär att verksamheter tillkommer
och tas bort under året. Detta medför att det något lägre resultatet jämfört med planen anses rymmas inom
normala fluktuationer av antalet tillsynsobjekt. Målet anses med ovanstående motivering vara uppfyllt.
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Mål: Tillstånd för hantering av brandfarliga och explosiva varor ska handläggas inom angiven tid, (tre månader) .
Resultat: Samtliga tillståndsansökningar har behandlats inom 3 månader från att kompletta ansökningshandlingar har inkommit till Räddningstjänsten Östra Skaraborg.
Analys: De flesta tillståndsansökningar gäller hantering av mindre mängder brandfarliga och/eller explosiva
varor för verksamheter som är väl kända inom räddningstjänsten vilket innebär att hanteringen går snabbt
och resulterar i en kortare handläggningstid. Även mer omfattande tillståndsansökningar har hanterats inom
tidsramen. Målet anses vara uppfyllt.
Mål: Boende inom förbundets medlemskommuner ska ges ökade möjligheter att skydda sig mot brand genom att Räddningstjänstens samlade personalresurs används vid information, rådgivning och utbildning.
Resultat: Under halvåret har räddningstjänsten nått ut med information, rådgivning och utbildning till en stor
andel människor. Räddningstjänsten har nått ca 7 547 personer genom olika informationsinsatser och 1 046
personer genom brandutbildning. Av de personer som nåtts av räddningstjänstens informationsinsatser är 3
020 säkerställda och ca 4 527 uppskattade. I resultatet är inte personer som nås av räddningstjänstens information via radio, internet, sociala medier och liknande med räknade, då de är svåra att uppskatta.
Samarbetet med Radio Skaraborg har fortsatt som planerat. Samarbetet innebär att räddningstjänsten medverkar i Radio Skaraborg en gång i månaden varje månad under vår och höst med uppehåll över sommaren.
Räddningstjänstens användning av Facebook har fortsatt under halvåret för att nå ut med information till allmänheten. I skrivande stund har räddningstjänsten 988 följare på Twitter och 1 719 personer som gillar räddningstjänstens Facebooksida. Motsvarande antal för motsvarande period föregående år var 778 följare på
Twitter och 1 201 följare på Facebook. Detta innebär en ökning på 27 respektive 43 %. Flera inlägg som visar räddningstjänstens verksamhet har fått många positiva kommentarer från allmänheten, vilket är mycket
bra och visar att räddningstjänsten gör bra saker som uppskattas av allmänheten.
Analys: Räddningstjänsten har målsättningen att ständigt förbättra vår effektivitet när det gäller att nå ut
med framförallt information till allmänheten men även gällande utbildning och rådgivning. Målsättningen har
inte uppnåtts för året då antalet personer som har nåtts av räddningstjänstens information är lägre både jämfört med planen för året och motsvarande period de två föregående åren. Även antal personer som nåtts av
brandutbildning är lägre för året än planerat. Räddningstjänsten når ut med någon form av brand relaterad
information till drygt 8 600 personer under ett år, vilket motsvarar ca 7 % av invånarna i räddningstjänstens
medlemskommuner.
Sannolik orsak till det lägre resultatet är att ambitionsnivån i planen har varit för hög. Bedömningen i planen
har inte tagit hänsyn till att SMO-styrkan, även tas i anspråk för andra ändamål än information och rådgivning. En annan orsak till det lägre resultatet är att räddningstjänsten inte har någon uttalad funktion för att
komma på och driva egna informationsevenemang och kampanjer. En konsekvens av detta är att det nästan
uteslutande är SMO-styrkan som står för informationsverksamhet till allmänheten.
Målet anses vara uppfyllt med rådande förutsättningar, ambitionen för kommande år kommer att revideras
för att planen ska vara anpassad efter organisationens förutsättningar.
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Mål: 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. Räddningstjänsten har vid olika tillfällen delat ut brandvarnare till allmänheten som bekostats av
försäkringsbolag. Vid brandinformation och brandutbildning är brandvarnare ett naturligt moment som tas
upp tillsammans med vikten av att även ha tillgång till släckutrustning i sitt hem. Räddningstjänsten informerar medlemskommunernas företrädare, t.ex. säkerhetssamordnare och chefer på olika nivåer, om vikten av
ett individuellt anpassat brandskydd, när möjlighet för detta ges.
Analys: Information om individuellt anpassat brandskydd till olika företrädare för medlemskommunerna och
till allmänheten bör ha en positiv inverkan genom att öka medvetandegraden om denna typ av brandskydd
och dess funktion. Målet anses vara uppfyllt.
Mål: Rengöring och brandskyddskontroll ska genomföras enligt beslutade frister.
Resultat: Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll genomförs enligt beslutade frister. Räddningstjänsten har fortfarande begränsade möjligheter att genomföra uppföljningen få räddningstjänsten inte har tillgång
till registren över rengöring och brandskyddskontroll. Två av tre skorstensfejarföretag har gått över till deras
nya system för hantering av t.ex. kontrollboken, Ritz, men räddningstjänsten inloggningsmöjlighet till systemet är inte klar än.
Analys: Uppgiften att sköta rengöring (sotning) och brandskyddskontroll ligger hos skorstensfejarmästarna i
respektive sotningsdistrikt och har under året sköts utan anmärkning. Uppföljningsproblematiken kommer att
lösas när samtliga upphandlade skorstensfejarbolag börjar redovisa rengöring och brandskyddskontroll i deras nya system Ritz, och räddningstjänsten kan ta del av informationen i systemet. Målet anses uppfyllt.
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Personal
Avdelningen består av 1 avdelningschef med brand-/civilingenjörskompetens, 1 brandingenjör (vakant under
delar av året), 1 utbildningsledare, 3 brandinspektörer/brandmästare, totalt 6 medarbetare. Utöver dessa
medarbetare tillhör SMO-styrkan om 1 styrkeledare och 3 brandmän avdelningen verksamhetsmässigt under
året exklusive semesterperioden, juni-augusti. Under året har 0,4 brandinspektörstjänst varit vakant på grund
av att en medarbetare är pensionerad till 40 %. Den vakanta brandingenjörstjänsten har under året ersatts
med en tillsynsförrättare på vikariat.
Under slutet av året har rekrytering genomförts för den vakanta brandingenjörstjänsten samt för två pensionsavgångar av brandinspektörer under kommande år. Avdelningen lyckades rekrytera en brandingenjör
och en brandinspektör, vilket innebär att en ny rekrytering behöver ske under 2016 för att tillgodose behovet
av medarbetare på avdelningen.
Under året har flera medarbetare från den operativa avdelningen genomgått utbildningar inom tillsynsområdet, tillsyn A och tillsyn B. Anledningen till att operativ personal ska ges möjlighet till aktuella utbildningar är
för att möjliggöra försörjning på medarbetare till förebyggande avdelningen i framtiden samt för deras personliga utveckling inom den operativa verksamheten.
Arbetsbelastningen på avdelningens tillsynsförrättare har under 2015 ökat och antas fortsätta att öka framöver i takt med organisationens och avdelningens ökade ambitioner. Detta innebär att avdelningens personalsammansättning behöver ses över och då kan komma att behöva utökas med ytterligare arbetskraft, i form
av brandingenjör eller brandinspektör.
Övrig verksamhet
Under året har samtliga av avdelningens tillsynsförrättare kompetensutvecklats gällande myndighetsutövning
i Länsstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps regi.
Avdelningens personal har under året deltagit vid flera konferenser och seminarium som t.ex. Förebyggandekonferensen, Brandskydd 2015, Sotningskonferensen, Skolan brinner, m.fl.
Under året har tredje upplagan av tävlingen Camp Blåljus genomförts. Tävlingen genomfördes i Skara. Inför
tävlingen har räddningstjänsten varit ute i skolor i förbundet och informerat elever och lärare i årskurs 8 om
tävlingen. Totalt deltog 35 klasser i tävlingen från hela Skaraborg varav 3 klasser från räddningstjänsten
medlemskommuner; Skövde, Hjo och Töreboda. Vinnare av Camp Blåljus 2015 blev Hökensåsskolan 8E
från Tidaholm följt av Teglaskolan 8D från Skara på andra plats och Guldkroksskolan 8B från Hjo på tredje
plats.
Förebyggandeavdelningen har, genom SMO-styrkan, deltagit i regelbundna utbildningsträffar för de som arbetar med extern utbildning och information till allmänheten inom räddningstjänsterna i gamla Skaraborg.
Cheferna för förebyggandeavdelningarna inom räddningstjänsterna i gamla Skaraborg och NÄRF har under
året genomfört regelbundna chefsträffar för att samverka, likrikta förebyggandeverksamheterna och skapa
möjlighet att genomföra gemensamma projekt.
En reflexkampanj har genomförts i samtliga av räddningstjänstens medlemskommuner under hösten. Reflexkampanjen genomfördes av räddningstjänsten men finansierades av räddningstjänsten tillsammans med respektive kommuns Folkhälsoråd och Energirådgivare.
Ekonomi
Intäkter
Intäkterna för förebyggandeverksamheten för året understiger de planerade intäkterna något på grund av
minskad intäktsgivande verksamhet, framförallt extern utbildning av medlemskommunernas personal. En
annan orsak till det lägre resultatet är svårigheten att prognostisera en intäkt som i sin tur beror på hur lång
tid t.ex. en tillsyn eller ett tillstånd tar att handlägga.
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Räddningstjänsten genomför utbildningen Upp i rök riktad mot årskurs 8 i grundskolan samt genomför brandinformation inom SFI-utbildningar och får för detta bidrag från olika aktörer. Bidragen uppgick för 2015 totalt
till 55,5 tkr respektive 7,3 tkr och är bokförda på verksamhet ”38034 Andra tjänster”.
För mer statistik se tabell 2.
Tabell 2: Intäkter förebyggandeverksamhet
3803

Förebyggande brandskydd o utbildning

Utfall 2015

Plan 2015

38031

Tillsyn LSO

271,8

292

38032

Tillsyn LBE

49,7

77

38033

Biträde till byggnadsnämnder

117,9

115

38034

Andra tjänster

62,8

-

38035

Extern utbildning

280

478

38036

Tillsyn LSO/LBE

126,1

205

38037

Tillstånd LBE

83,1

101

Summa intäkter

991,5

1 267

Utgifter
Förebyggandeverksamheten har under året haft ett, tillfälligt, sparkrav på 100 tkr för att hantera utgiftsökningar inom övriga delar av organisationen. Verksamhetens totala utgifter för året uppgår till 266,3 tkr jämfört
med 430 tkr i plan för året. Trotts sparkravet understiger verksamhetens utgifter planerade utgifter för året
med 67,7 tkr.
För mer statistik se tabell 3.
Tabell 3: Utgifter förebyggandeverksamhet
3813

Förebyggande brandskydd o utbildning

Utfall 2015

Plan 2015

38131

Inventarier och förbrukningsmaterial

23,9

33

38132

Främmande tjänster

32

22

38133

Övrigt

1,4

10

38134

Extern utbildning

47

167

38135

Information till allmänheten

162

202

Summa utgifter

266,3

434
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Skadeavhjälpande avdelningen
Måluppfyllnad
I handlingsprogrammet anges ett antal prestationsmål för operativa avdelningen vilka fungerar som styrdokument för planering, genomförande och analys. Varje år ska dessa utvärderas för att visa i vilken mån avdelningen uppfyller förväntningarna gällande förmåga. Direktionen har fattat beslut om vilka mål som ska studeras djupare under innevarande verksamhetsår. Resultatet av denna analys redovisas nedan.
Mål
Räddningstjänsten Östra Skaraborg ska för skadeavhjälpande verksamhet ha förmåga att genomföra losstagning av fastklämd person ur tunga fordon.
Måluppfyllnad
RÖS har genom tillförandet av kompletterande verktyg och kompetens tillsammans med kontinuerlig övningsverksamhet vid räddningsstyrkan i Mariestad tillräcklig förmåga att hantera insatser med vägbunden
tung trafik.
Målet anses uppfyllt.
Mål
Räddningstjänsten Östra Skaraborg ska för skadeavhjälpande verksamhet ha förmåga att utföra räddningsinsatser vid olyckor med spårbunden trafik
Måluppfyllnad
Efter analys har insetts att RÖS förmåga att hantera olyckor med spårbunden trafik har varit begränsad.
Även Länsstyrelsen har vid sin tillsyn påpekat detta. En åtgärdsplan för detta har gjorts. Ett antal inköp av
speciella verktyg och gjorda och en planering finns för att kunna initiera, genomföra och leda insatser vid
olyckor med spårbunden trafik. Med detta resonemang anses att organisationen har förmåga att genomföra
insats, dock bör detta övas under kommande år för att säkerställa effektiva räddningsinsatser.
Målet anses uppfyllt dock med begränsning.
Mål
Räddningstjänsten Östra Skaraborg ska för skadeavhjälpande verksamhet ha tillgång till radiosystemet
RAKEL för internt samband, ledning, samverkan och under mandatperioden för reservutalarmering.
Måluppfyllnad
RÖS har för närvarande cirka 100 rakelenheter för ledning och samverkan. Inte vid något tillfälle har det totala antalet enheter ansetts vara för lågt. Viss justering av enheternas placering samt komplettering av tillbehör har gjorts i syfte att effektivisera användandet. Inga synpunkter på teknisk tillgänglighet finns registrerad
och täckningen anses vara tillfyllest.
Samtliga stationer inom RÖS har nu tillgång till Rakel för reservutalarmering. Utrustningen är testad och anses ha hög tillförlitlighet.
Målet anses uppfyllt.
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Insatsstatistik
Olyckstyper

2012

2013

2014

2015

Brand i byggnad

139

127

118

150

Brand, ej i byggnad

107

139

127

135

Trafikolycka

217

200

195

249

Utsläpp, farligt ämne

20

41

40

51

Drunkning/Tillbud

2

5

3

0

Automatiskt brandlarm

657

647

603

629

Samslarm

47

88

122

158

Övriga olyckstyper

193

212

184

226

Totalt

1382

1459

1392

1598

Tabell 1. Översikt olyckstyper 2015 med 2012-2014 som jämförelse.
Precis som redovisades i halvårsrapporten har vi haft ett betydligt ökat antal insatser under 2015, drygt 200
på helårsbasis. De största differenserna har vi identifierat vid trafikolycka (55), stormskada (36), I väntan på
ambulans (36), brand i byggnad (32) samt felaktiga automatiska brandlarm (26). Denna jämförelse är alltså
endast gjord mellan verksamhetsåren 2014 och 2015. Organisationens utsedda olycksutredare skall nu analysera ovanstående resultat djupare i syfte att försöka hitta förbättringsåtgärder att leverera framförallt till den
förebyggande verksamheten inom respektive ansvarsområde.
Fördelning av personskador
Fördelning personskador

2012

2013

2014

2015

Lindrigt skadade

207

219

201

222

Svårt skadade

30

38

29

39

Omkomna

12

14

7

11

Tabell 2. Översikt fördelning av personskador 2015 med 2012-2014 som jämförelse.

30

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
ÖSTRA SKARABORG

Verksamhetsberättelse
2015

Redovisning omkomna
Datum

Adress

Händelse

Antal

19/1

Månsarud Töreboda

Brand i byggnad

1

9/2

Pjungserud Töreboda

Brand i byggnad

1

11/2

Väg 200 Norr Valla, Töreboda

Trafikolycka Personbil- lastbil

1

13/6

Fågelviksleden-Hörnebov. Tibro

Trafikolycka Personbil- lastbil

1

12/8

Väg 202 Mariestad

Trafikolycka MC

1

28/8

Västra Stambanan Väring

Person påkörd av tåg

1

16/9

Pontoierv. Karlsborg

Brand i byggnad

1

27/9

Svärtan 4 Hjo

Brand i byggnad

1

8/10

Västra Stambanan Töreboda Resecentrum

Person påkörd av tåg

1

30/11

Västra Stambanan Sjogerstad

Person påkörd av tåg

1

12/10

Väg 200 Fjället

Trafikolycka Personbil- lastbil

1

Tabell 3. Antalet omkomna per olycka verksamhetsåret 2015.

Sammanlagt har elva personer mist livet på grund av lika många olyckor. Sannolikt är närmare hälften av
dessa suicid. Antalet omkomna är dock fler än vi kan förvänta oss.
I ovanstående sammanställning har inte tagits med personskador och dödsfall vid SAMS/IVPA-larm då
dessa registreras av sjukvårdshuvudmannen.
Ämnesområdesvisa aktiviteter
Projekt ny RC
Sista veckan i maj togs nya RC i skarp drift! Projektet löpte i stort enligt plan sedan starten i slutet av januari.
Totalt har 24 medarbetare genomgått utbildning i systemen i leverantörernas regi. Därefter har viss utbildning skett i skiftgrupperna. MSB genomförde slutbesiktning i början av juni där vissa anmärkningar noterades
som leverantörerna hade att åtgärda. Dessa har nu kunnat bockas av. MSB har uttryckt sin belåtenhet över
slutresultatet. Projektet har gått under planerad budget.
En officiell invigning genomfördes den 29 oktober där bland annat representanter för MSB, Direktionen och
leverantörer deltog.
Under hösten genomfördes utbildnings- och övningsmoment i tre steg efter en framtagen plan. Målgruppen
var all personal som kan komma att ingå i stabsverksamhet. De tre stegen, totalt 12 tim, bestod av nomenklatur/taktik, teknikstöd samt mindre stabsspel. Under våren 2016 ska reviderade instruktioner och rutiner för
stab- och ledningsarbetet tas fram samt ytterligare utbildningar och övningar genomföras med presumtiv
stabspersonal i RÖS.
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Parallellt med det interna arbetet finns RÖS representerade i Länsstyrelsens projekt ”Utveckling av flexibel
ledningsförmåga, informationsdelning och lägesbild” där ett flertal samverkande blåljusmyndigheter och kommuner deltar. Detta projekt startade under hösten och kommer med säkerhet att bidra till den interna utvecklingen i RÖS och samverkan med exempelvis Fyrklövern.
RAKEL
Som en del av projekt RC omprogrammerades under våren samtliga RAKEL-enheter i RÖS, drygt 100 st, för
att kunna fjärrstyras från nya RC. I december genomfördes ytterligare en omprogrammering då nya Nationella riktlinjer för samverkan i RAKEL börjar gälla 1 januari 2016. De nya Nationella riktlinjerna innefattar
bland annat nya rutiner för samverkan med ambulans, polis och SOS Alarm (RAPS). Även nya nationella
talgrupper har kommit till som ett led av erfarenheterna från skogsbranden i Västmanland. Dessa omprogrammeringar är omfattande såväl administrativt som utförandemässigt.
RÖS deltar fortsatt kontinuerligt i Länsstyrelsens nätverk för användarorganisationer av RAKEL i länet. Inom
ramen för denna grupp tas nu en plan fram för regional samverkan vid samhällsstörningar utifrån de Nationella riktlinjerna. RÖS deltar också från och med december i de kvartalsvisa samverkansövningar i RAKEL
och WIS som genomförs i Länsstyrelsens regi.
På det lokala planet kan det konstateras att Försvarets Materielverk i Karlsborg nu har bestyckat sina räddningsenheter samt båt och Övervakningscentral med RAKEL.
Reservrutiner SOS Alarm
Inom ramen för Kvalitetsgruppen SOS-räddningstjänsterna har ett arbete påbörjats för att ta fram reservrutiner vid störningar i SOS Alarms teknik. Scenarierna innefattar störningar eller bortfall i såväl in- som utalarmering, dvs om allmänheten inte kan nå 112 eller om SOS inte kan larma ut räddningsstyrkor. Även reservrutiner för samband via RAKEL ska tas fram. Motsvarande arbete pågår även i övriga län och SOS Alarms
plan är att färdiga rutiner ska finnas nationellt under tidig vår 2016.
Händelserapport ersätter Insatsrapport
Landets räddningstjänster rapporterar genomförda insatser till MSB för nationell statistik. Den standardiserade rapporten ändrades senast 2005 men ersätts under 2016 av en helt ny, nu kallad Händelserapport. Den
kommer börja användas i RÖS i januari 2016 och inledningsvis har inre befäl utbildats. Efterhand kommer
även insatsledare och styrkeledare heltid att ges utbildning för att kunna fylla i händelserapporten.
SAMS
Antalet larm till potentiella hjärtstopp tenderar att öka. Verksamheten ändrade också namn efter det att den
övergick från projektform till fastställd ordinarie verksamhet under hösten. Ett avtal finns nu mellan räddningstjänsten och sjukvårdshuvudmannen och som hanterar IVPA, I Väntan På Ambulans. I avtalet framgår
också att räddningstjänsten nu erhåller viss kostnadstäckning.
SMO-styrkan
Vid arbete/informationstillfällen på heltidsstationerna i Skövde och Mariestad är styrkans operativa uppdrag
att åka som förstärkningsresurs, alternativt dela upp styrkan för att förstärka larmade enheter med personal i
ett första läge. När styrkan vistas i medlemskommuner med deltidsstationer stärks området antingen via
förstainsats eller förstärkningsresurs. SMO-styrkan finns inte med i någon fastställd larmplan, alla larm inkommer som call-out via Rakel och befinner sig då styrkan i området åker dom på larmet ihop med ordinarie
larmade enheter. Samråd sker alltid med Inre befäl på morgonen innan varje arbetspass där man delger vart
styrkan kommer befinna sig under arbetspasset. Verkligheten visar att styrkan också har nyttjats vid insatser
som beskrivets ovan. SMO-styrkan upprätthåller de operativa färdigheterna enligt samma övningsplanering
som övriga heltidsgrupper. Vidare har styrkan också varit med och utvecklat RÖS operativa förmåga via insatsdagar för heltidsgrupperna, varit en del av projekt ”dörrforcering” där man testade verktyg och gjorde utbildningsmaterial. Styrkans nya fordon med tillhörande släckverktyg beräknas levereras under augusti nästa
år, då kommer den operativa förmågan spetsas till ytterligare!
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Brand
Ämnesområdet har drivit analys av fordon till SMO-styrkan och en ny tankbil. Man har även tittat på skärsläckarsystemet Cold-cut Cobra och övrig utrustning till SMO-styrkans bil. Vidare har man genomfört en
halvdags utbildning i brandsläckning med ny teknik för samtliga heltidsbefäl. Ett projekt i dörrforcering av säkerhetsdörrar är genomfört i syfte att säkerställa organisationens förmåga och metoder för detta samt att
man under projektet tog fram ett nytt utbildningspaket.
Ämnesområdet har en framträdande roll i formandet och framdrivandet av förstärkningsvärnet i Borgunda,
detta tillsammans med driftavdelningen och vår insatsledare med ansvar för deltid och värn. I sammanhanget kan nämnas att RÖS gjort en hemställan på brandmateriel från förrådet på MSB vilket resulterade i
att vi fick 7 pallar med bl.a. motorsprutor, slang, armatur, övrig skogsbrandmateriel, motorsågar med mera.
Företrädare för ämnesområdet har också deltagit vid mässan Rothe Hahn i Hannover i syfte att identifiera
eventuell ny teknik och nya metoder.
Räddning
Standardrutinen för trafikolycka är reviderad och finns nu som remissutgåva i organisationen. Inom arbetet
för denna identifierades ett behov av kunskapsinhämtning gällande fordon med alternativa bränslen såsom
batterier och gas. Kunskapen är nu inhämtad och spridd i organisationen.
Under året slutfördes arbetet med insatsplanering mot järnvägsolyckor, slutarbetet av detta har varit upphandling och implementering av nya verktyg. Denna är nu genomförd. Insatskort för tåg och räddningsplatser
utmed järnvägen har uppdaterats. Uppdateringen har skett i Skövde, Mariestad, Töreboda och Hova. Inköp
av räddningsmateriel till kärra för tågolycka genomfördes till del som en följd av SRTC:s konkurs och påföljande auktion.
Förbundets utrustning för vattenlivräddning har fått en rejäl uppgradering och i samband med detta har utbildningsmaterialet kvalitetssäkrats. Ny utrustning har köpts in och placerats ut på samtliga båtar och insatsledarbilar.
Insatsplanering
Arbetet med insatsplanering skrider sakta framåt. Under året har en arbetsmetod fastställts och grunden för
hur en insatsplan skall se ut och hur den ska hanteras internt är fastställt. Ett antal medelstora objekt är insatsplanerade, dock endast till del övade.
Ett projekt att detaljplanera de anläggningar som hanterar giftiga kondenserade gaser har initierats och kommer få effekt under 2016. Anledningen till detta projekt är att vår omvärldsanalys identifierat insatser där problem uppstått på grund av för generellt hålla insatsplaner.
Restvärdesräddning
Avtalet med Trafikverket innebär att räddningstjänsten utför akuta saneringsåtgärder och undanröjer hinder
på statliga vägnätet efter en olycka. Sanering av järnväg innebär de akuta saneringsåtgärderna av järnvägsanläggningar och järnvägsfordon efter olycka. Räddningstjänsten utför även arbetsplatsjordning för att kunna
genomföra räddningsinsats.
Vid begäran från Trafikverket trafikledningscentral åtar sig räddningstjänsten att vara behjälplig vid evakuering av passagerare från tåg och spårområde.
Efter räddningsinsats ges möjlighet för trafikverkets personal att medverka i avlastande samtal under räddningstjänstens ledning.
Sanering på järnväg och på statlig väg har under året skett cirka 40 gånger till en ersättning på drygt 65 000
kr.
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Akut restvärdesräddning har endast utförts fem gånger under året, vilket är en mycket låg siffra. Detta blir en
speciell fråga att hantera inför kommande år.
Farliga ämnen
Det har genomförts fyra möten i CBRNE-nätverket under året. Fortsatt ambition är vi går ned till två träffar
om året då vi har ett mycket välfungerande nätverk.
Det planeras för en större uppvisning av ”blåljusförmågor” i Göteborg för att alla ska delge sin förmåga till
övriga som kan komma att samverka.
Skaraborgs räddningstjänster har beslutat skicka 3 personer för att utbildas till instruktörer i ”Första anländande ledningsenhet”, de ska sedan tillsammans med polis och sjukvård utbilda tillsammans i ledning/samverkan inom CBRNE-området. Detta beslut togs efter att ämnesområdet deltagit vid ett arbets- och informationsmöte i Regionala rådet.
Det har köpts in en nya uppsamlingsbassänger och potentialutjämningsutrustning (jordning) till Mariestad
och Skövde.
En översyn har gjorts på materiel för sanering av egen personal, utrustningen finns på enhet 253-4060 i Mariestad.
Ett nytt beslutsstöd för insatser vid olyckor med farliga ämnen är implementerat i organisationen. De tidigare
”Farligt gods pärmarna” finns nu bara kvar hos Inre befäl samt Insatsledare.
En kvalitetssäkring av utbildningsmaterial inom ämnesområdet är gjord, nästa fas att uppgradera/utveckla
utbildningsmaterialet pågår. Vi har också börjat analysera det material som Räddningstjänsten Stor Göteborg beskrev för oss under det ”Operativa Utvecklingsseminarium” som besöktes i våras. I korthet handlar
det om att på ett tydligare sätt koppla enheternas förmåga till rådande riskbild. Detta arbete leder också till
att utbildningsmaterial och måldokument kan skapas på ett mer trovärdigt sätt. Den draghjälp organisationen
nu upplever sig få är en direkt följd av det goda samverkansklimat som nu råder inom Fyrklöversamarbetet.
Olycksundersökning och erfarenhetsåterföring
År 2015 har varit en period med ett flertal insatser som uppfyller kriterium för fördjupad olycksundersökning.
Undersökning har genomförts vid 21 insatser fördelat på tre trafikolyckor och 18 bränder. Utöver detta har vi
bistått polisen i ett flertal olika undersökningar som sakkunniga. Vi har yttrats oss till åklagare vid 10 fall genom sakkunnigutlåtanden i samband med bränder.
I samband med bränder har fyra personer omkommit, två stycken i samband med trafikolycka.
Anlagda bränder har varit återkommande i våra utredningar där några har klarts upp och en gärningsman
kunnat gripas. Fördelning när det gäller objekt är villa/bostad 5, industri 3, hotell 1, behandlingshem 2, övrig
byggnad 7.
Insatser där matlagning är grundorsaken till larm är fortfarande den vanligaste och där någon form av serviceboende är den vanligaste verksamheten.
För att kunna nå ut med information har vi skapat ett s.k. månadsblad där vi kortfattat informerar om vad som
hänt under månaden. Detta har visat sig vara uppskattat.
MSB har avvecklat deras utredningskoordinatorer under året, detta kommer inte att påverka vårt samarbete
mellan oss utredare i Skaraborg. Vi kommer att fortsätta med våra lokala träffar med erfarenhetsutbyte. Dock
får detta anses vara en försämring vad gäller utveckling av utredningsverksamheten.
Vår samverkan med polisen utvecklas hela tiden där vi ständig för en dialog i samband med olika insatser.
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En kontakt med byggkonsulter har etablerats i syfte att titta på byggnadstekniskt brandskydd och dess funktion i samband med bränder.
Samverkan med kommunala verksamheter utrustade med automatisk brand- och utrymningslarm fortgår
som planerat. Vi har bra dialog med ansvariga på kommunerna och tittar på åtgärder i syfte att minska antalet fellarm.
Följande undersökningar och utvärderingar genomförts i samband med olyckor.
Olycksdatum

Händelsetyp

Objekt

Adress

2015-01-05

Brand i byggnad

Villa

Hagalundsg.
Mariestad

2015-01-19

Brand i byggnad

Villa

Månsarud

Anm.

En person avlider

Töreboda
2015-01-28

2015-02-06

2015-02-11

2015-05-06

Brand i byggnad

Brand i byggnad

Trafikolycka

Brand i byggnad

Industri

Industrigatan

Lagerbyggnad

Hjo

Ladugård/

Pjungserud

Verkstadslokal

Töreboda

En peson brännskadad och avlider
på sjukhus

Personbil –

Väg 200

En person avlider

Lastbil

Töreboda

Flerbostadshus Stora Bergsg.
Töreboda

2015-05-25

Brand i byggnad

Villa

Sjogerstad

2015-05-26

Brand i byggnad

Villa

Kilagården

Gruppboende

Töreboda

Villa

Håttorp

2015-05-27

Brand i byggnad

Lyrestad
2015-06-02

Brand i byggnad

Hotell och Förvaltning-

Hova

byggnad
2015-06-08

Brand i byggnad

Förskolan Skogen

Klagstorpsv.
Skultorp

2015-06-10

Brand i byggnad

Fornbyn

Skultorp

2015-07-12

Brand i byggnad

Villa

Lerdala
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Kilens behandlingsh.
2015-07-16

Brand på industri- Återvinningsområde
central

Industrigatan
Hova

2015-08-13

2015-08-14

Brand i byggnad

Brand i byggnad

Träfastighet

Kungsgatan

Loppis i 3 vån.

Töreboda

Flerbostadshus Marknadsgatan
Hova

2015-09-05

Brand i byggnad

Industri

Järnvägsgatan
Tibro

2015-09-16

Brand i byggnad

Villa

Karlsborg

En person avlider

En person avlider

Bageri
2015-09-27

Brand i byggnad

Fritidshus

Svärtan, Hjo

2015-10-16

Trafikolycka

Flera fordon

Väg 26, Loringa

2015-12-10

Trafikolycka

Lastbil - Person- Väg 200
bil
Fjället

En person avlider

Tabell 4. Sammanställning av genomförda fördjupade olycksutredningar.
Samverkan
Vid bränder samverkar vi alltid med polisens tekniska avdelning.
Vid trafikolyckor sker samverkan med trafikverkets utredare.
Vid olyckor i kommunal verksamhet informeras säkerhetssamordnaren i kommunen.
Utveckling/utbildning
Revidering av riktlinjer för olycksundersökning har genomförts under första halvåret 2014, riktlinjerna har
skickats till ledningsgruppen för godkännande.
Med syfte att skapa en bättre och säkrare arbetsmiljö har ett styrdokument för arbetsmiljö i samband med
olycksundersökning upprättats, detta ska godkännas av ledningsgruppen.
I syfte att öka kunskap och ta vara på erfarenheter har det genomförts tre möten mellan polisen och räddningstjänsten, två lokalt inom Skaraborg samt ett regionalt.
Vid det lokala mötet utvärderades nyttan av samverkan mellan polisen och räddningstjänsten. Polisens tekniker anser att denna samverkan har stor betydelse för deras arbete. Vikten av att kunna diskutera brandförlopp och brandspridning är ovärderlig.

36

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
ÖSTRA SKARABORG

Verksamhetsberättelse
2015

Vid det regionala mötet medverkade även MSB och Länsstyrelsen.
Detta möte belyste områdena:






Olycksundersökning, vad händer sedan?
Länsstyrelsen presenterade en sammanställning över antalet fördjupade olycksundersökningar som
genomförts mellan 2009-2014.
Olycka med brandfordon Mellerud
Räddningstjänsten Storgöteborg presenterade en undersökning från insats mot en lägenhetsbrand
där man efter avslutad insats fick komma tillbaka för ny insats.
En information om problemet för brandskyddet när äldreboende görs om till eget boende.

Arbete med framtagande av ny rapportmall för olycksundersökning har startats under våren och ska vara
klart under hösten.
Inom RÖS har styrkeledare vid deltidsstationerna genomgått en utbildning omfattade insatsrapportering, erfarenhetsåterföring samt restvärdesinsats.
En medarbetare har gått en kurs i utredningsmetodik. Olycksutredning grundkurs 5 högskolepoäng. Utbildningen har genomförts vid Karlstads universitet samt på MSB:s skola i Revinge.
Återföring kunskap/åtgärder
Ett projekt riktat mot insats på järnväg har färdigställts och redovisats.
Samtliga skiftlag har fått information om och uppmanats att använda konceptet – Hände – Kände - Lärde vid
utvärdering av insatser och övningar.
Samtliga insatsrapporter granskas i syfte att identifiera förbättringsområden.
Utbildning och kompetensutveckling
Övningsfält
RÖS har sedan mitten av 80-talet nyttjat övningsfältet Hasslum som lokalt övningsfält, dock med olika huvudmän. När nu SRTC gick i konkurs startade ett gediget arbete att säkra upp de fysiska förutsättningarna
att kunna fortsätta öva den operativa personalen. Arbetet landade i en kortsiktig lösning med RÖS som hyresgäst på stora delar av fältet, samt uppstart av en långsiktig lösning. Arbetet har varit enormt resurskrävande och också varit den enskilt största anledningen till att vissa andra arbetsuppgifter behövt prioriteras
ned.
Värn.
Våra värn har under året genomfört övningar inom områdena vattenförsörjning/ begränsningslinje, akutsjukvård/ambulanskännedom, objektsbesök, vattentransport, körgårdsövning, sjöräddning/ båtkunskap, materielvård, bärbara stegar. Under hösten genomfördes en lördagsövning vid vilken våra räddningsvärn återigen
bevisade sin slagkraft vid olika övningsmoment.
Ö-värnen har haft en säsongsuppstart med diverse materielkännedom. Räddningsvärnet Volvo har genomfört en riktad utbildning mot farliga ämnen vid 4 tillfällen. Vidare har räddningsvärnet Metsä-Tissue och FMV
genomgått certifiering på motorsåg enligt konceptet ”Säker skog”.
Räddningsvärnsförmännen har genomfört två kaderövningar samt övrig befälsträning.
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Räddningsmän i beredskap, RiB.
Under året har våra RiB-anställda genomfört de övningar som sedan tidigare varit planerade. Exempel på
övningar har varit, fordon och materialkunskap, vattenförsörjning, taktik/ledning enligt 7-stegsmodellen, trafikolycka, varma och kalla rökdykarövningar, uppföljning och tester av hälsa samt fysisk status, objektsbesök
med mera. Samtliga RiB-anställda har genomgått certifiering i motorsågshantering enligt MSB:s utbildningsmodell M0/M1.
Karlsborg har tagit över Mariestads stegbil, under våren har det varit extra övningstid för att lära sig fordonet,
de kan den nu och känner sig bekväma med den.
RiB, Skövde har tillsammans med Räddningsvärnet Volvo genomfört en riktad utbildning mot farliga ämnen
vid 4 tillfällen. Vidare har stationerna i Hjo, Karlsborg, Mariestad samt Gullspång har övat sjöräddning.
Under 4 lördagar har all RIB-personal genomfört insatsövningar på SRTC:s övningsfält i Skövde. De har övat
på trafikolycka med bil på tak, djurlivräddning, akutsjukvård samt större brand i byggnad med två insatta styrkor och insatsledare.
Övningsformen har varit föremål för analys och kommer inför verksamhetsåret 2016 justeras något för att
anpassas till rådande utvecklingsarbete och behov.
Under året har även 11 RiB-anställda genomfört utbildningen Räddningsinsats samt, vilket är extra glädjande, 2 stycken Räddningsledare A.
Heltid.
Heltidsanställd personal har under året genomfört ett antal övningar inom områdena varm/kall rökdykning,
kemdykning, sjöräddning/ytlivräddning, terränghjuling, farliga ämnen såväl inom teori som praktik, fordon/materielkännedom. taktik/ledning, implementering av beslutsstöd ”Farliga ämnen”, indikering, skogsbrand, fordon med alternativa drivmedel, med mera. Samtliga har genomfört en interaktiv utbildning i ämnet
”Farliga ämnen” via programmet Hazmat training.
Mariestad har tagit en ny stegbil i drift och det har lagts mycket övningstid på att lära sig hantera den.
Två av förbundets heltidsanställda brandmän har fortbildat sig via kompetensutbildningen Räddningsledare
A och Räddningsledare B.
Samtliga styrkeledare vid heltidsstationerna har genomgått sammanlagt fem dagars ledarskapsutbildning.
Insatsledare, inre befäl samt RCB tre dagar. Utbildningen har genomförts av IRL ledarskap och med Ola
Mårtensson som kursledare.
En av förbundets RCB har deltagit vid MSB:s utbildning Samverkan stora olyckor.
Under året har styrkeledarna haft möjlighet att planera in övningar för egna gruppen under dagtidsveckorna
och på så sätt kunnat genomföra mer avancerade moment utan att behöva stå i beredskap, vi har även genomfört 5 insatsdagar för alla skiftlag i Mariestad. Detta ses som mycket viktigt då lärvärdet av en sådan övning ofta vida överstiger sådana som genomförs i jour.
Trafikutbildning
Kinnekulle
Under året har 75 personer genomgått en trafiksäkerhetsdag som bedrivits på Kinnekulle Ring. Utbildningen
har varit en heldag med instruktörer från Kinnekulle Ring, där personalen har fått en teoridel samt praktikdel,
utbildningen syftar till att ge personalen ett högre säkerhetstänkande vad det gäller att framföra våra fordon
inom Räddningstjänsten Östra Skaraborg.
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Utbildningen på Kinnekulle har riktat sig till brandmän inom Förbundet, med förhoppning att vi i framtiden ska
kunna utbilda samtlig personal.
Det kommer även under 2016 att bedrivas samma utbildning och där kommer 98 personer att deltaga. Det
har varit mycket uppskattat hos personalen.
C-kort
Räddningstjänsten Östra Skaraborg fortsätter med att erbjuda deltidsanställd personal att ta ett C-körkort.
Under året har några klarat av sitt C-kort, samt att vi har 8 st som påbörjade sin utbildning i höstas. Denna
satsning har resulterat i att det nu ser bra ut i Förbundet vad gäller behörigheter att framföra våra tunga fordon.
Instruktörskurs Gävle
Under året har organisationens insatsledare med ansvar för trafiksäkerhet varit på en instruktörskurs för utryckningsförare som denna gång bedrevs i Gävle, kursen var på 3-veckor, som behandlar allt ifrån olyckor
med utryckningsfordon och utredningar kring dessa till att sträva mot målet att få nationellt förarbevis för utryckningskörning. Denna kunskap kommer nu att delges personal som ingår i det uppstartade Trafikrådet, för
att implementeras i förbundet.
Trafikrådet
Är uppstartat, personalen som kommer verka där är: Joakim Dahlund, Anders Pettersson, Martin Svanberg,
Mikael Ingvarsson, Christina Persson, samt Ola Nilsson.
Trafikrådets uppgifter kommer vara att bedriva utbildning med egen personal i fordonskännedom och utryckningskörning, samt se till att RÖS trafikpolicy efterlevs. Rådet kommer även att vara med vid inköp av fordon
och titta på säkerhet.
Övrigt.
Tre medarbetare har deltagit vid konferensen Kem 2015.
Två nya testledare har utbildats under våren.
Fem medarbetare har varit i Hannover och deltagit vid ”Interschutz”, en av de största mässorna inom
brand/räddning globalt.
RÖS har varit fortsatt delaktig i utvecklingsprojektet AC/DC. Det pågår ett aktivt arbete av de drivande vilka
är Skaraborgs Sjukhus, Högskolan Skövde/Borås med flera.
Hel/deltidspersonal har via ambulansöverläkaren ånyo fått delegation på att sätta halskrage på traumafall,
övning och utbildning har genomförts på detta.
Fyra heltidsbefäl har deltagit som räddningsledare på slutövningarna för räddningsinsats vid SRTC.
En preparandutbildning har genomförts tillsammans med räddningstjänsten Västra Skaraborg med gott resultat.
Åtta sommarvikarier har introduktionsutbildats och ingick i skiftlagen vid heltidsstationerna.
En från RÖS har gått instruktörskurs i motorsåg på MSB’s skola i Sandö för att vi ska kunna ta del av det nya
utbildningskonceptet och på så sätt uppdatera och kvalitetssäkra den delen av utbildningsverksamheten.
Uppbyggnaden av Aktivitetsmodulen på Daedalos börjar bli färdig, alla PM och aktuellt utbildningsmaterial är
överfört från nuvarande system.
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Tre elever från SMO-utbildningen har gjort sin praktik hos oss, en 2-veckors och två 10-veckors. Under 3
veckor i sommar har vi en brandingenjörselev som gör sin brandmannapraktik.
Vi har haft 11 kadetter som gjort en ”stressdag” hos oss med olika moment.
Vid Försvarets UGL-utbildning i Karlskrona deltog sammanlagt tio medarbetare under året.
Ett nytt Räddningsvärn, R22B Borgunda har skapats, tanken är att det ska vara en förstärkningsresurs vid
t.ex. skogsbrand, översvämning eller andra händelser som har stor påverkan för räddningstjänsten.
Mycket arbete har lagts på att skapa förutsättningar för den nya beslutade befälsorganisationen som trädde i
kraft vid årsskiftet.
Axplock från årets händelser
2015-03-03 kl.10:45 Arbetsplatsolycka i Skultorp. Vid justeringsarbete på en varuhiss inträffar en svår
olycka. Hissen rasar ned och armen på en person kläms av. Räddningstjänsten kommer till platsen efter ambulansen. Under insatsen utfördes visst losstagningsarbete och assistans till ambulanspersonalen, vi tog
även initial hand om chockad personal.

2015-05-29 kl.16.08. Larm om brand i villa på Wagnergatan i Hjo.
Villan är sammanbyggd med en kyrkobyggnad. Villan har tegelfasad och kyrkan är utförd i trä. Styrkor från
Hjo, Tibro och Skövde larmas. När Hjostyrkan kommer fram är det en fullt utbruten brand i villans kök. En
fönsterruta i villan går sönder just som Hjostyrkan anländer. Branden släcks och rökevakuering startas. Hela
villan blir totalskadad av brand och rök. Inledningsvis fanns det en mycket stor risk för spridning till intilliggande kyrkobyggnaden och därmed även till resterande trähusbebyggelse.

2015-06-02 kl 15:10. Automatiskt brandlarm Hova hotell. Enligt larmplan larmas Hova räddningsstyrka tillsammans med insatsledare från Mariestad. Redan efter cirka fyra minuter har inringare meddelat SOS att
det är utbruten brand i hotellet. Inre befäl fattar då snabbt beslut om att även larma styrkan från Mariestad.
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Även RCB beger sig mot platsen då man kan ana ett stort samverkansbehov. Vid framkomst har tre källarfönster gått sönder och kraftig rök väller ut. Styrkan från Hova påbörjar rökdykning med inriktning livräddning,
sikten är obefintlig pga. tjock svart rök. När R40 kommer till platsen så påbörjas rökdykning från ett annat
trapphus för att möta första styrkan. Efter genomförd släckning ventileras fastigheten och det kan konstateras att ingen kommit till skada. Sammanlagt identifierades tre brandhärdar.

2015-06-08 kl.03:35 Brand på förskolan Skogen, Klagstorpsvägen i Skultorp. Det finns misstanke om att
denna brand är anlagd. Polisen har hittat spår av brännbar vätska. Delar av förskolan, en lågdel, får stora
skador av branden. Begränsning av brandspridningen till andra delar på förskolan lyckas.
Under insatsen var flera styrkor på plats. Skövde hel och deltidsstyrka. Tibrostyrkan, tankbil från Mariestad.
Under insatsen samverkade Räddningstjänsten med flera aktörer bl.a. Skövde kommun, barnomsorg, polis
och ambulans.
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2015-06-10 kl.02:31 Larm om brand i stationsbyggnaden Fornbyn Skultorp.
Det är ett gammalt godsmagasin som är flyttad till Fornbyn av hembygdsföreningen Skultorp. När räddningstjänsten anländer till platsen brinner det på flera platser från källare till vind. Rökdykare från två styrkor sattes
omgående in och släckning utifrån. En komplicerad släckning som pågick hela natten för att rädda så mycket
som möjligt av byggnaden. Huset står kvar men med stora skador. Ett arkiv från källaren kunde räddas till
eftervärlden.

2015-06-13 kl. 03:54. Stort larm trafikolycka mellan personbil och lastbil. Olyckan inträffade i korsningen Fågelviksvägen och Hörnebovägen i Tibro.
Personbilen har kommit i hög fart och kört ut framför lastbilen som inte hade någon möjlighet att reagera innan kollisionen. Personbilen hade väjningsplikt.
Det var en person i personbilen som avled medan lastbilschauffören klarade sig från fysiska skador. Räddningstjänsten avslutades kl: 05:00 och styrkan från Tibro tillsammans IL från Skövde deltog i insatsen.
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2015-09-05 Kl. 07:40 Brand i byggnad Järnvägsgatan 3 Tibro.
Brand utbryter på Lördagsmorgonen den 5 september. Vid Tibrostyrkans framkomst är det utbruten brand i
verkstadsdelen på en byggnad som även innehåller förråd och ett företag som arbetar med plats och gummi.
Rökdykare sätts in och släcker branden samt plockar ut gasflaskor. Verkstadsdelen blir brand och rökskadad, övriga delar blir till viss del rökskadade. Styrkor från Skövde, Tibro och Hjo är insatta i händelsen. Gul
stabsberedskap gäller i RC. Produktionen på plastföretaget är igång som vanligt på måndagen.

2015-09-16 Kl.21.20 Brand i bagarstugan I Karlsborg.
Styrkor från Karlsborg och Tibro är insatta i släckningsarbetet.
Byggnaden är i stort sett övertänd när styrkorna anländer. Insatsen inriktas främst på att hindra brandspridning till intilliggande byggnad.
En person omkommer i branden.
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2015-09-19 Kl. 07:01 larm om Silobrand i Vreten.
Branden visar sig vid framkomst vara inne i en byggnad som rymmer en silo för spannmål.
Byggnaden är uppförd helt i trä och inrymmer mycket brännbar inredning.
Till platsen larmas Blixtorps räddningsvärn (bil 7510 och 7550) och styrkan från Skövde (bil 2080,2010 och
2140.)
Styrkan från Blixtorp är framme ca.6 min innan Skövdestyrkan. De hinner då dra upp slang högst upp i byggnaden till stället där det brinner. Styrkorna hjälps sedan åt att släcka branden. Branden släcks snabbt och
enkelt vilket förhindrar en brandspridning till hela byggnaden.

2015-09-27 kl 06:13. Brand i byggnad Svärtan 4 Hjo.
En mindre byggnad brann ner till grunden tidigt på morgonen. Byggnaden var helt övertänd när räddningstjänsten kom till platsen. När räddningstjänsten var på platsen fanns det inga misstankar om att någon skulle
finnas i byggnaden. Tyvärr så visade det sig senare att en person hade tagit sig in i byggnaden och omkommit i branden. Byggnaden var relativ nybyggd och användes som gäststuga och tvättstuga.

44

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
ÖSTRA SKARABORG

Verksamhetsberättelse
2015

2015-11-02 Kl. 03:53 Brand i byggnad Klockaretorp 2 Värsås. När Insatsledare kommer till platsen brinner
på byggnader samt två silos. Ägaren har fått ut ca 75 st djur och en del maskiner. Inriktningen blir att skydda
intilliggande byggnader samt bostadshus. Styrkor från Skövde, Tibro, Blikstorp samt Skövde deltid är på
plats. Ca 75 st djur brinner inne.

Drift och underhåll
För att den skadeavhjälpande verksamheten inom räddningstjänsten skall kunna fullgöra sina uppgifter
krävs ett väl fungerande system för drift och underhåll.
Räddningstjänstförbundet har för närvarande tolv brandstationer geografiskt placerade inom förbundets
medlemskommuner samt ett åttital fordon varav många specialfordon och ett stort antal efterfordon samt
båtar för uppdrag i vatten, och en mängd av olika typer av räddningsutrustningar. Utrustning för utalarmering samt för radiokommunikation med samtliga enheter. Övningsanläggningar och förråd mm.
Verksamheten består av drift och underhåll enligt upprättat handlingsprogram. Från förebyggande underhåll till akuta reparationer av fastigheter, räddningsfordon, skyddsutrustningar, räddningsmateriel, kommunikationsutrustning, larmöverföringsutrustning, övningsanläggningar, förråd för RUHB materiel (räddningstjänst under höjd beredskap) larmaggregat för VMA larm (viktigt meddelande till allmänheten) och
räddningscentraler.
Samordning av upphandlingar av fordon, utrustning och övrig materiel.
Samordning av verksamhetens behov av egendoms, ansvars och fordonsförsäkring.
Verksamheten bedrivs löpande med servicetransporter för påfyllnad och komplettering av materiel efter
insatser och för övningsverksamheten. Månadskontroller av fordon, utrustning och lokaler samt övriga
besiktningar sker enligt upprättad plan. Underhållsservice och reparationer sker efter behov.
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.
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För stationerna med heltidsbemanning i Skövde och i Mariestad har ansvarsområden för planering/uppföljning och arbeten med drift och underhållsfrågor för den egna stationen utvecklats. Ansvarsområden
har delats in i huvudgrupper och är avgränsande efter verksamhetens behov såsom fastigheter, fordon,
brandsläcknings-utrustning, räddningsmateriel, samband och skyddsutrustning.
Av räddningstjänstens 12 brandstationer är RÖS fastighetsägare till stationerna i Skövde, Mariestad, Tibro, Hjo, Gullspång och förråden i Borgunda. Med övriga stationer i Töreboda, Karlsborg, Hova, Moholm,
Timmersdala, Undenäs, Blikstorp och garaget i Otterbäcken finns hyresavtal.
För verksamheten finns riktlinjer som översiktligt beskriver arbetet med drift och underhåll och skall ses
som en del i kvalitetssäkring av verksamheten.
Sammanställning av RÖS brandstationer med aktuell fordonsplacering
Station

Släck Höjd
Tank
TerBefäls Transp BeBåtar
fordon fordon fordon räng
fordon fordon siktn
fordon
fordon

Vete- Övrigt
ran
fordon

Skövde

3

1

2

1

3

9

4

1

2

Mariestad

2

1

1

1

1

2

2

3

2

Tibro

1

1

1

Töreboda

2

1

1

Hjo

1

1

Karlsborg

1

1

Gullspång

1

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

2

Hova

1

1

1

1

Timmersdala

1

1

1

Moholm

1

Blikstorp

1

1

1

Undenäs

1

1

1

1

1

2
1

1

Borgunda

6
2

Övrigt
Summa
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Mål och måluppfyllnad
Prestationsmål
Genom systematiskt och regelbundet underhållsarbete säkerställa hög funktionssäkerhet hos fordon och
materiel.
Måluppfyllnad
Målet för 2015 anses uppnåtts genom att följande aktiviteter genomförts.
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 utgifter för externt upphandlade underhållstjänster.
Målet för 2015 anses uppnått. Genomförda underhållsåtgärder har till stor del genomförts med egen personal. Inköpta tjänster har endast skett där vi saknat kompetens eller behörighet att utföra arbetet.
Personal
Bemanningen på avdelningen är en driftchef, en driftledare och tre drifttekniker. Under nio månader, dock
inte under huvudsemesterperioden juni – augusti, har en brandman/serviceman förstärkt avdelningen.
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.
Här följer ett kortfattat urval över verksamhetsåret för drift och underhåll.
Fastigheter
I Gullspång har fönster och balkongdörrar bytts ut mot nya med mer energieffektiva fönsterglas.
I Hjo har kvarvarande markarbeten sedan stabiliseringen av slänten slutförts. Ny stenläggning vid entré
och en ny uteplats har anlagts.
I Skövde har hela köksavdelningen rivits ut och en totalrenovering från golv till tak har genomförts. Ny
köksinredning och nya vitvaror har installerats. Ett nytt kontor har byggts där den gamla huvudentrén låg.
Den nya räddningscentralen färdigställts. Ett antal lokaler på stationen har fräschats upp och ny teknik
har installerats. Projektet har även medfört att samtliga deltidsstationer samt Mariestadstationen har
kopplats ihop med den nya tekniken.

47

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
ÖSTRA SKARABORG

Verksamhetsberättelse
2015

Bild från nya ledningsrummet

I Mariestad har ett omfattande arbete lagts ner på att rusta upp exteriören på stationen. Ny taksarg har
monterats och ny ytterbelysning har satts upp. Diverse utvändiga målnings och förbättringsarbeten har
också genomförts.
Invändigt har RC projektet medfört att ny teknik har installerats i såväl vagnhall som lektionssal och
vaktrum. I samband med detta har även utrymmena i vissa fall fått nya ytskikt och golv.
Bild på ny taksarg
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Köket i Mariestad har på likvärdigt sätt som i Skövde totalrenoverats. Både i Skövde och Mariestad har
hela renoveringen genomförts av egen personal.
Bild köket i Mariestad

Radiolänk
Arbetet med att kontinuerligt underhålla och förnya vårt radiolänknät fortsätter enligt den plan som är fastlagd. I planen skall vi byta ett länkhopp per år för att säkerställa driften även i framtiden. Under 2015 har
länkhoppet mellan Töreboda och Rynningsmysten bytts ut.
Fordon
Ett nytt servicefordon har upphandlats till driftavdelningen. Valet föll på en Ford Transit efter ett omfattande utvärderingsarbete av olika bilmodeller.
Bild ny servicebil
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Upphandling av en ny tankbil till Skövde har slutförts. Vinnare av kontraktet blev Sala Brand AB som
kommer att leverera den nya tankbilen februari 2016
Upphandling av ett nytt mindre släckfordon med skärsläckarsystem till vår SMO styrka har genomförts
under hösten. Anbudsvinnare blev Autokaross i Floby och planerad leverans sker under sommaren 2016.
En bättre begagnad miljöklassad Volvo V60 har köpts in.
Under året har vi sålt två lastbilar två personbilar och en servicebil.
Restvärdesbilen i Skövde har byggts om till kem/tungräddningsresurs med placering i Mariestad. Personalen har fräschat upp bilen med ny belysning, reflexer samt iordningsställt lastutrymmet på ett ändamålsenligt sätt för uppgiften. Restvärdesutrustningen är numera placerad på släpvagn i Skövde.
Bild kem/tungräddningsresurs

Övrigt
I samband med SRTC konkurs gavs det möjlighet för RÖS att köpa upp materiel och brandbilar som sedan tidigare beslut skulle införskaffas. RÖS deltog i 80 Auktioner och vi vann 50 av dessa. Mycket av de
saker vi köpte var kopplade till att vi skulle kunna fortsätta att öva på övningsfältet, exempelvis möblemang i lektionssalar, pumpar till brandpostnätet och eldningsskivor. Men en del saker köptes in som en
god investering för framtiden. Exempel på detta är 36 lättviktflaskor för rökdykning, en stor mängd övningsdockor, två släpvagnar, aluminiumbåt till Tibro samt två likvärdiga släckbilar som skall placeras i Moholm och Undenäs.
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Bild på Undenäs nya släckbil

Omsättning av vårt bestånd av andningsskydd fortsätter enligt den plan som ligger. För närvarande har
styrkorna i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommun fått den nya ryggplattan och regulatorn med
snabbkoppling. Beställning av 90 nya ryggplattor inkl regulatorenhet och snabbkopplingsventil har skett
under hösten. 2016-2017 kommer utbytet att fortsätta tills vi nått målet med att skifta ut vår gamla utrustning mot ny och modern sådan.
Utrustning för att stärka vår förmåga vid en järnvägsolycka har upphandlats under året. Utrustningen består bl.a. av lättburna elverk, elektriska kapmaskiner, arbetsplattformar mm. Det som återstår nu är att
bygga om ett släp så att utrustningen blir lättlastad och lättåtkomlig. Det släp vi avser att bygga om är ett
av de släpen som köptes på auktionen av SRTC konkursbo.
För att den skadeavhjälpande verksamheten inom räddningstjänsten skall kunna fullgöra sina uppgifter

Samverkan, säkerhet och beredskap
Mål och måluppfyllnad
Under 2015 sker avstämning inom två områden; risk- och sårbarhetsanalyser och samverkan.
Risk- och sårbarhetsanalyser
Mål
Räddningstjänsten ska i samverkan med medlemskommunerna och andra berörda medverka till att aktuella risk- och sårbarhetsanalyser finns upprättade.
Måluppfyllnad
Risk- och sårbarhetsanalysen reviderades inför antagandet av Handlingsprogrammet 2011. Arbetet med
revidering av de gemensamma dokumenten inför ny mandatperiod är påbörjat i Skövde och Karlsborgs
kommuner. Målet bedöms uppnått. Kommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång har valt att inte
fortsätta arbetet med de gemensamma dokumenten. Beträffande risker inom räddningstjänstens område
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bedöms ändå målet som nått. För Tibro och Hjo har arbetet utformats så att de detaljerade karteringarna
har uppdaterats och redovisas i form av bilagor till en mer övergripande risk- och sårbarhetsanalys.
Vid länsstyrelsens tillsyn av räddningstjänsten ställdes krav på att delarna rörande risker enligt Lag om
skydd mot olyckor skall redovisas i ett separat dokument. Arbetet med detta har påbörjats.
Samverkan
Mål
Genomföra två samverkansmöten årligen (Krishanteringsrådet) och uppföljningsmöten med avtalsparter
och andra som berörs enligt LSO 1 kap 6§.
Måluppfyllnad
Under året har två möten har planenligt genomförts. Rådet har bl.a. genomfört ett projekt kring bildande
av händelsegrupper och i övrigt har mötena fokuserat på information och den pågående flyktingfrågan.
Uppföljningsmöten med bergslagens Räddningstjänst är genomfört. Med de tre övriga kommunerna har
uppföljnings möten skjutits till 2016. Noteras dock att med Falköping-Tidaholm och Skara-Götene genomförs regelbundna samverkansmöten inom formationen samhällsskydd Skaraborg. Med Nerikes Brandkår
har avstämning skett genom telefonsamtal. Inga friktioner inom de åtaganden som avtalen om hjälp för
räddningstjänst har noterats. Målet bedöms uppnått.
Mål
Medverka i medlemskommunernas och andra aktörers krisplanering och krisledningsövningar.
Måluppfyllnad
Under året har inga kommunala ledningsövningar genomförts som fordrat räddningstjänstens medverkan.
Räddningstjänsten har varit representerad vid medlemskommunernas POSOM-möten. Räddningstjänsten har deltagit i möten med Regionala rådet för samhällsskydd och beredskap och övriga länsstyrelseaktiviteter. Med hänsyn till låg efterfrågan på räddningstjänstens medverkan bedöms ändå målet vara nått.
Fördjupad studie av verksamhet genomförd under 2015
POSOM
Räddningstjänsten har deltagit i möten med POSOM ledningsgrupp i Mariestad, Töreboda och Gullspång, Skövde samt i Tibro.
Kommunal beredskapsplanering
Årets möten med Krishanteringsrådet Östra Skaraborg har genomförts under ledning av räddningstjänstförbundet. Vårens möte ägnades huvudsakligen åt att utarbeta en grund för formering av händelsegrupper – samverkanledning vid större händelser. Arbetet utgick från fyra olika scenario. Det samlade utfallet
har redovisats i en rapport som bl.a. föredragits vid regionala rådet möte.
Höstens möte fokuserade på en fördjupning av vårens projekt kring händelsegrupper i det avseendet att
rådet arbetade fram förslag till hur medlemskommunerna och andra aktörer skall kunna gå vidare med
resultatet. Upprättande av larmlistor och kontaktvägar samt deltagande från händelsegruppsaktörerna i
kommunala krisledningsövningar och beaktande av händelsegrupper i krisledningsplaner utgjorde de
mest frekventa förslagen. Höstmötet fokuserade i övrigt mot den pågående flyktingsituationen samt godkändes förslaget till broschyr kring 72 timmars egen försörjningsberedskap.
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Regional beredskapsplanering
Räddningstjänsten är representerad i länsstyrelsens regionala råd för krishantering. Förbundet representerar i dessa sammanhang de fyra räddningstjänsterna i f.d. Skaraborgs län. Två möten har genomförts i
vilket räddningschefen deltog.
Räddningschefen tillsammans med säkerhetsstrategin i Karlsborg genomförde ett uppdrag kring att konstituera händelsegrupper på regional nivå. Resultatet påminner om motsvarande resultat för det delregionala rådet och har i rapportform tillställts länsstyrelsen.
Planeringstid har under året avsatts för genomförande av den regionala ledningsövningen SAMÖ 2016.
Mot bakgrund av betungande arbete kring den uppkomna flyktingsituationen beslutades under hösten av
allt planeringsarbete skulle upphöra. Övningen är inställd.
Sjöräddning
Räddningstjänsten har medverkat i Sjöfartsverkets samverkansmöten för Vänern. Förbundets interna arbetsgrupp för sjöräddningsfrågor har genomfört ett möte. Räddningstjänsten ingår även i Sjöfartsverkets
samverkansgrupp för Vättern. I sjöräddningsfrågor sker lokal samverkan genom en av räddningstjänsten
sammanhållen arbetsgrupp för sjöräddningsfrågor inom medlemskommunernas geografiska områden. I
gruppen ingår samverkande aktörer såsom Sjöräddningssällskapen. Ett antal medarbetare vid räddningsstyrkan i Karlsborg har avlagt godkänt prov för VHF-certifikat.
Samhällsskydd Skaraborg
Samverkansgruppen Samhällsskydd Skaraborg (bestående av förbundsdirektören och samtliga myndigheters räddningschefer) har haft fyra möten. I samverkansgruppens regi har genomförts en gemensam
ledningsövning på temat stor räddningsinsats (skogsbrand).
Företagsräddningsvärn
Ett samverkansmöte med företrädare för Volvo Powertrain AB och ett för SRTC har genomförts under
året. SRTC företagsräddningsvärn avvecklades under hösten till följd av företagets konkurs.
Med övriga företagsräddningsvärn har kontakt hållits löpande (Metsä-Tissue AB och Försvarets materielverk Karlsborg). Verksamheten fungerar i allt väsentligt väl. Samverkan sker i övnings- och materielfrågor.
Samverkan i övrigt
Vid fyra möten med frivilligorganisationernas samarbetskommitté (FOS) i Skaraborg har räddningstjänsten varit representerad.
Avtal har tecknats med sjukvårdshuvudmannen om räddningstjänstens medverkan i IVPA (i väntan på
ambulans). Avtalet medger att räddningstjänsten erhåller viss ersättning för varje uppdrag. Uppdragen
omfattar för närvarande konstaterat eller befarat hjärtstopp. Räddningstjänsten bistår med hjärt-lunglivräddning och defibrillering.
Räddningstjänsten har deltagit i den årliga regionala räddningschefskonferensen.
Två medarbetare har genomgått utbildningen Regional samverkanskurs
Räddningstjänst under höjd beredskap
Räddningstjänsten ansvarar för provning och kontroll av aggregaten för utomhusvarning.
Räddningschefen ingår i länsstyrelsens arbetsgrupp för återtagande av totalförsvaret.
Ett nytt räddningsvärn har under året satts upp. Värnets uppgift är att betjäna en del av den materiel som
är förrådsställd för höjd beredskap. Inledningsvis har fokus varit stor skogsbrand och brandvattenförsörjning.
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Ekonomiska nyckeltal
För detaljerad ekonomisk information, se årsredovisningen.
Årets resultat

Resultatet för året påvisar ett överskott på 849 920 kr. Av resultatet uppgår Forapengar till 708 tkr och en
vinst på värdepapper med 164 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.
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Soliditet
Soliditeten har ökat från 25 % till 27 %. Ökningen i soliditet beror på att resultatet har ökat samt att kortfristiga skulder har minskat. Soliditet består av eget kapital i förhållande till totalt kapital. Över tid speglar soliditetsförändringen resultatutvecklingen. Soliditeten visar också betalningsförmågan på lång sikt. Soliditeten
påverkas, utöver resultatutvecklingen, av tillgångarnas och skuldernas storlek och sammansättning. En riktpunkt för soliditeten är att den i normalfallet bör ligga på mellan 30-40 %. RÖS soliditet har byggts upp sedan
kommunalförbundet startade för femton år sedan då det egna kapitalet var noll kronor eftersom verksamheten i allt väsentligt finansieras genom avgifter från medlemskommunerna. Denna finansieringsform tryggar
även betalningsförmågan på lång sikt.

Likviditet
Kassalikviditeten är ett mått på betalningsförmågan på kort sikt. Måttet erhålls genom att dividera samtliga
omsättningstillgångar med kortfristiga skulder. I normalfallet bör måttet ligga klart över 100 %. Större delen
av intäkterna i RÖS består av kommunernas medlemsavgifter vilka betalas i förskott varje kvartal. Detta tryggar betalningsförmågan på kort sikt förutsatt att investeringar inte överstiger överskott.
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Likvida medel
Likvida medel i RÖS finns på ett eget underkonto i Skövde kommuns koncernkonto hos Nordea sedan hösten 2011. Från och med 2013 har överenskommelse träffats med Skövde kommun om ändrad placeringsinriktning av värdepapper, vilket har inneburit att dessa placerats med tyngdpunkt på räntebärande papper i
stället för aktier.

Avsättningar
Avsättningar är en klassificering som används på ett åtagande gentemot tredje man där belopp och förfallodag inte är exakta utan grundar sig på prognoser från KPA. Under 2006 träffades ett nytt pensionsavtal mellan arbetsmarknadens parter. Avtalet reglerar den särskilda avtalspensionen som brandmän har rätt till med
möjligheten att gå i pension vid 58 års ålder. Detta har inte nyttjas fullt ut varför det från och med 2013 har
gjorts beräkningar för en avgång vid 60 år. Antagandet om 60 år följer den rekommendation som Sveriges
Kommuner och Landsting uttalar i RIPS 07.
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Långfristiga skulder
De långfristiga skulderna i RÖS 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 2016 har i årsredovisningen för 2015
bokförts som en kortfristig skuld.
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OPERATIV
OPERATIV ORGANISATION
ORGANISATION
Station

Vaktstyrka
Fordon
Räddningschef 216
i beredskap
Inre befäl

20 Skövde

MSB Kemenhet

206

Insatsledare
201

211

203

213

221

214

207

204

205

209

219

229

225

22 Timmersdala
233

231

234

239

23 Tibro
Dagtid

241

242

246

24 Volvo
701

711

703

704

24H Hasslum
251

253

255

254

259

25 Karlsborg
261

265

26 Undenäs
267

26 FFK, Karlsborg
271

272

273

274

279

278

27 Hjo
281

285

28 Blikstorp
406

40 Mariestad

Insatsledare
dagtid

401

411

403

404

408

409
421

424

425

431

434

435

42 Hova
437

439

43 Gullspång
441

449

44 Moholm
451

45 Töreboda
461

46 Katrinefors Bruk

453

454

455

459

405

