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Verksamhetsberättelse för 2017 

Allmänt 

Verksamheten bedrivs enligt fastställd verksamhetsplan 2017. Våren har inneburit 

mycket internt arbete utöver det planerade med hänsyn till det nya avtalet för våra 

räddningstjänstmän i beredskap RiB 17. 

Uppstartade projektarbeten under 2016 har fullföljts och arbete pågår med att slut-

föra de samma. Projektet med att föra över de kommunala automatiska brandlarmen 

från respektive medlemskommun genomförs enligt plan. Rekrytering har genom-

förts avseende en tekniker för att hantera larm och teknikplattformarna (IT, Tele, 

Rakel mm) inom organisationen. Under hösten har teknik och omkoppling av larm 

genomförts. Målsättningen har varit att räddningstjänsten ska kunna förmedla de 

kommunala automatiska brandlarmen från 2018-02-01. Förstärkt tillträdesskydd vid 

brandstationen i Skövde har installerats. Projektet är delfinansierat av MSB.  

Arbetet med övningsfältet Hasslum fortgår med ett större engagemang från Skövde 

kommun. Kommunen har under året övertagit fältet. Det gamla avtalet med Speci-

alfastigheter AB har förlängts i avvaktan på nytt avtal med Skövde kommun. Polis-

myndigheten kommer att vara ytterligare en intressent i övningsfältet. 

Inom ramen för räddningstjänstens förmåga till kriskommunikation har fortsatt 

samverkan skett med medlemskommunernas kommunikationschefer och dess per-

sonal.  

Stabsutbildning har genomförts med tidigare angiven ambition och målsättning. Yt-

terligare personal ur organisationen har utbildats för olika befattningar i en rädd-

ningsstab. Stabsutbildningen har dels omfattat en stabs och ledningsövning i maj, 

där även polis, ambulans och Skaraborgs sjukhus deltog, samt en tvådagars stab- 

och ledningsövning under hösten med medverkan från delar av medlemskommu-

nerna. Det kan konstateras att det sker en succesiv positiv utveckling avseende vår 

ledningsförmåga. Som ett kvitto på detta kan nämnas vårt deltagande i stödet till 

RäddsamF (Jönköpings län), då räddningstjänsten tillsammans med andra rädd-

ningstjänster från RäddsamVG (Västra Götaland) samordnat understödde pågående 

skogsbrand i Bredaryd (Småland). Såväl stabsarbete, samordning som de direkta in-

satserna med personal på plats fungerade i allt väsentligt mycket väl. 

Som ett led i att ta till vara den kompetens som finns och på så sätt hjälpa varandra 

inom befintliga organisationer planerades och genomfördes vårens och hösten pre-

parandutbildning tillsammans med övriga räddningstjänster från Skaraborg. Utbild-

ningsresultatet blev mycket bra och vi kommer fortsätta att samordna våra utbild-

ningsbehov så långt det är möjligt. Räddningstjänsten har på uppdrag av MSB ut-

bildat personal i ”fyrhjulingar” vid övningsfältet i Skövde.  

Budgetarbete för 2018 är genomfört. Inom ramen för budgetarbetet 2018 lyftes en 

rad frågor kring hur vi fortsatt skall utveckla vår organisation mot de uppgifter som 

nu mer och mer står i förändring i samband med den samhällsutveckling som nu 

sker. Utmaningarna för organisationen är många och påverkas i olika tidsdimens-

ioner beroende på vilka beslut som tas inom vilken tid samt med vilken fastställd 

ambition. 
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Löneöversynen för 2017 är genomförd. Individuell lönesättning har implementerats 

för delar som ännu ej har denna lönesättningsmetod.  

Camp Blåljus är genomfört för sjätte året i rad. Syftet med denna aktivitet är att tyd-

liggöra säkerhetsbegreppet i ett större perspektiv för samtliga elever i Skaraborg 

som går i åttonde klass. Skövde stod som värdkommun och arrangemanget genom-

fördes på ett mycket bra sätt. Konceptet för 2018 kommer att i delar förändras. 

Med syftet att utveckla förbundets deltidsstyrkor så har en särskild arbetsgrupp på-

börjat ett arbete med att analysera förutsättningar för fortsatt personalförsörjning, 

kompetensutveckling mm. Arbetsgruppen ingår som en del i förbundets påbörjade 

arbete med att analysera våra fortsatta möjligheter, begränsningar, samt behov av 

beslut och åtgärder inför framtiden. 

Krishanteringsrådet Östra Skaraborg har genomfört två möten enligt plan. Vid vå-

rens möte uppfattas det att krishanteringsbegreppet fått en reell innebörd efter 

många års frånvaro från våra agendor. Höstmötet fokuserade huvudsakligen mot 

förändrad omvärld och återtagande av förmåga till civilt försvar. 

Räddningschefen har utarbetat av riktlinjer för höjd beredskap. Underlag för krigs-

placera räddningstjänstens personal i respektive räddningsstyrka har inlämnats till 

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet. 

De årliga lördagsövningarna för deltidspersonalen och räddningsvärnen har genom-

förts vid övningsfältet Hasslum. Övningarna genomfördes på ett mycket bra sätt 

och vi har som organisation återigen fått ett kvitto på vad vi behöver utveckla och 

bibehålla avseende våra kunskaper och färdigheter. Det kan konstateras att deltids-

brandmännen och räddningsvärnsmännen generellt håller en hög nivå i sitt sätt att 

lösa sina uppgifter. 

Förbundets satsning på ledarskapsutbildning har fullföljts enligt plan. Samtliga 

styrkeledare har nu genomfört ledarskapsutbildning med syftet att på ett bättre sätt 

kunna utöva ledarskap i det dagliga arbetet. Denna utbildning kommer planeras att 

genomföras vart annat år vilket motsvarar det bedömda behovet av kompetensut-

veckling för räddningstjänstens chefer avseende ledarskap. 

Förbundet har som tidigare nämnts deltagit i skogsbrandsinsats Bredaryd (Småland) 

tillsammans med andra räddningstjänster inom RäddsamVG (RäddsamVG är ett 

samverkansnätverk där samtliga räddningstjänster inom Västra Götaland ingår). 

Det sedan en tid tillbaka påbörjade samverkansarbetet börjar nu ge effekt. Förbun-

det har tillsammans inom RäddsamVG löst uppgiften med att förstärka ett annat 

läns räddningstjänster med personal och materiel. Räddningstjänsten kommer fort-

sätta utveckla denna förmåga såväl inom RäddsamVG som att kunna stödja andra 

län vid behov av operativa enheter. 

RäddsamVG samarbetet utvecklas ytterligare. Under våren har arbetsgrupper på-

börjat sitt samverkansarbete. I personalperspektivet har ett personalråd bildats vilka 

har påbörjat arbetet med att samordna/tolka avtal för att snabbt kunna sätta in per-

sonal i insatser med samma förutsättningar avseende tolkningar och bestämmelser 

för gällande avtal. Detta arbete sker i samverkan med den arbetsgrupp som utveck-

lar vår operativa samverkansförmåga inom RäddsamVG. Vad avser det förebyg-

gande arbetet så har ett förebygganderåd startas och kommer genomföra ett större 
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samverkansmöte i september med syftet att kartlägga vilka förebyggandefrågor som 

skall prioriteras i ett uppstartsskede för fortsatt samverkan. 

Inom ramen för Räddsam VG har samtliga räddnings och förbundschefer tillskrivit 

Statsrådet Anders Ygeman med anledning av MSB svårigheter att svara upp mot de 

kommunala räddningstjänsternas behov av utbildning och kompetensutveckling 

Personal 

Personalförsörjningen fortsätter att utmana organisationen. Ingen personalkategori 

är undantagen ett fortsatt rekryteringsbehov på sikt, vilket med dagens och morgon-

dagens tillgång på personal bedöms som försvårande. Förutom föräldraledigheter 

finns det nu två brandmän som studerar till andra yrken och som sökt partiell ledig-

het, framför allt dagpass. Under våren beslutades att överanställa två brandmän, för 

att underlätta bemanningen av de vakanser som finns till följd av sjukdom och 

tjänstledigheter. Detta skedde under hösten.  Vid de pensionsavgångar som kommer 

inom närmaste året/åren finns möjlighet att åter gå ner till tidigare numerär. 

Det nya RiB-avtalet (Räddningspersonal i beredskap) har rört upp känslor i hela 

deltidsbrandmanna-Sverige. Inom förbundet har förts en dialog med BRF (Brand-

männens Riksförbund) lokalt och hållits flera möten med syfte att åstadkomma en 

lösning. Räddningstjänsten har även skickat sina synpunkter till central arbetsgivar-

organisation. Konsekvenserna av det centrala avtalet har inneburit ett stort merar-

bete för flera av medarbetarna i RÖS ledning. Nytt avtal avseende räddningstjänst-

personal i beredskap (RiB 17) undertecknades lokalt i april. För RÖS innebär avta-

let formellt att centralt avtal RiB 17 följs och det har i anslutning till detta tagits ett 

ensidigt arbetsgivarbeslut med syftet att nå upp till det nationella märket. Fortsatt 

arbete kring avtalsfrågan RiB skall nu koncentreras till kommande avtal RiB 19. 

För att öka möjligheterna att rekrytera personal till deltidsstationerna även framåt, 

har en Framtidsgrupp RiB bildats som under 2017 träffades vid tre tillfällen. Syftet 

med gruppen är att underlätta rekrytering samt att få idéer till en deltidsorganisation 

som fungerar ännu bättre. Fler möten är inplanerade för 2018. 

Under hösten tillträddes den nya tjänsten Larmtekniker. Tjänsten är uppkommen 

som en följd av att förbundet övertar driften av medlemskommunernas interna 

brandlarm. Prioriterad uppgift för Larmteknikern är att få de kommunala brandlar-

men att fungera och i mån av tid vara behjälplig i övriga teknik- och driftsfrågor. I 

övrigt har extern rekrytering till organisationen under året skett genom preparandut-

bildning vid två tillfällen och rekrytering av sommarvikarier.  Även intern rekryte-

ring för att ersätta vakanser som insatsledare och styrkeledare har genomförts. 

Glädjande kan konstateras att räddningstjänsten lyckats rekrytera en brandingenjör 

med gedigen kompetens till förebyggandeavdelningen, samt en erfaren drifttekniker 

till operativa avdelningen. Trots detta så föreligger utmaningar både på deltidssidan 

och heltidssidan. Vidare underlättar inte MSB nationella inriktningar en funktionell 

kompetensförsörjning. Räddningstjänsten har genom RäddsamVG uttryckt sin upp-

fattning via skrivelser till departementet och till MSB, där redovisning skett av den 

lokala uppfattning som finns i länets räddningstjänstorganisationer relaterat kompe-

tensutvecklingsbehoven. Fortsatt arbete över tid krävs med myndigheterna för att få 

till stånd en långsiktig hållbar lösning för framtida personalförsörjningar. 
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Under hösten ställdes förbundet inför utmaningen att rekrytera en ny Förbundsdi-

rektör, då tidigare Förbundsdirektör valde att anta en ny utmaning hos sin tidigare 

arbetsgivare Försvarsmakten. Direktionen ansvarade för rekryteringen och ett ex-

ternt rekryteringsföretag anlitades. Processen pågick under hösten i samarbete med 

direktion, ledningsgrupp samt arbetstagarorganisationer och slutfördes i december. 

Ny Förbundsdirektör tillträder 1 mars 2018. 

Skadeförebyggande verksamhet 

Det nya arbetssättet gällande ärendehantering har kommit på plats och ärenden han-

teras nu på ett sätt som är kvalitetssäkrat, uppfyller gällande lagstiftningskrav och 

är rättssäkert för den enskilde. Följden av det nya arbetssättet är att ärenden tar 

längre tid att hantera, vilket innebär att avdelningens kapacitet att hantera ärenden 

generellt har minskat. Prioritering av ärenden som initieras utifrån har fått göras 

med konsekvensen att internt initierade ärenden, framförallt tillsyner, har minskat. 

De ärenden som hanteras ger dock ett bättre resultat, exempelvis följs samtliga till-

syner numera upp för att säkerställa att samtliga kravställda åtgärder vidtas. De till-

syner som genomförs enligt det nya arbetssättet ger en skälig nivå på brandskyddet. 

Antalet tillsyner enligt lag om skydd mot olyckor som genomförts under året är 

lägre än plan och antalet genomförda tillsyner enligt lag om brandfarliga och explo-

siva varor är också lägre än plan. Avdelningen har inte kapacitet att genomföra de 

tillsyner som behöver genomföras för att brandsäkerheten ska kunna hållas på en 

godtagbar nivå i medlemskommunerna. För året har tillsyn enligt lag om skydd mot 

olyckor prioriterats framför tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor. 

Resultatet gällande ärendehantering för året skiljer sig mellan olika typer av ären-

den. Antalet ärenden generellt och antalet ärenden gällande byggprocessen i syn-

nerhet har ökat stort.  

Antalet invånare som nås av räddningstjänstens information har minskat från före-

gående år både gällande antalet informationstillfällen och gällande antalet invånare 

som nåtts. Antal invånare som nåtts har minskat till 48 % av föregående års resultat. 

Orsaken till minskningen beror framförallt på att SMO-styrkan, som genomför ma-

joriteten av alla informationsinsatser, har fått ytterligare arbetsuppgifter riktade mot 

t.ex. övningsverksamheten och räddningstjänstens övningsfält.  

Flera medlemskommuner har under året utryckt en önskan om att kunna genomföra 

den teoretiska delen av brandutbildning på distans via webben i kombination med 

en kortare praktisk utbildning i räddningstjänstens försorg. 

Förändringar har skett i avdelningens organisation. De två brandmästartjänsterna på 

vardera 50 % har överförts till den operativa avdelningen och en brandingenjör har 

rekryterats till avdelningen på 100 % istället. 1,4 tjänster har under året varit va-

kanta. 

Avdelningen har ett behov av ytterligare två tjänster utöver nuvarande vakanta 

tjänster för att hantera arbetsbelastningen och möjliggöra att genomföra tillsyner på 

en godtagbar nivå. Ökning krävs också för att kunna hantera t.ex. föräldraledigheter 

inom avdelningen, för att driva projekt samt för att kunna bistå med kompetens till 

övriga organisationen.  
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Tävlingen Camp Blåljus har genomförts i Skövde, återigen med ett lyckat resultat. 

Deltagare och arrangörer var mycket nöjda med evenemanget.  

Samarbetet med Radio Skaraborg har fortsatt som planerat under första halvåret 

men har avslutats inför andra halvåret.  

Operativa avdelningen 

Inför ett nytt verksamhetsår ingår som en del av planeringen att utifrån gällande 

riskbild anta ett visst förväntat utfall. Vid analys av statistik för verksamhetsåret 

2017 konstateras att utfallet väl sammanfaller med det förväntade. Inga speciella 

trender har tillkommit eller ändrats. År 2017 får anses vara ett ”normalår” sett till 

genomförda räddningsinsatser. 

 

Sammanlagt har åtta personer mist livet på grund olyckor inom RÖS område under 

2017. Ett stort antal mer eller mindre skadade människor har omhändertagits av 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg, vilket sannolikt lett till att mycket mänskligt 

lidande lindrats. 

 

En analys av den nya befälsorganisationen är i det närmaste klar och resultatet av 

denna skall presenteras under första kvartalet 2018. 

 

De mål som valts att analyseras för 2017 anses i vara uppfyllda, dock i ett fall med 

begränsning. 

 

Mycket arbetskraft har även under 2017 gått till att säkra upp övningsfältet 

Hasslum och skapa en relevant verksamhet där. Detta har lett till att en bra grund nu 

finns att stå på gällande detta. Denna grund skall nu förvaltas och utvecklas. 

Mycket är gjort men mycket återstår. 

 

Under senare delen av året har en ansenlig mängd arbetskraft åtgått till att hantera 

sysslor i svallet av det faktum att förbundsdirektören slutat sin anställning. 

 

Sammantaget är det operativa chefens uppfattning att otroligt mycket verksamhet är 

genomförd på ett bra sätt och äran till detta tillskrivs den fantastiska arbetsinsats 

som räddningstjänstens personal genomfört. Detta tillsammans med politikens för-

troende och stöd har lett till ett produktivt 2017. Med anledning av detta framförs 

här ledningen för operativa avdelningens tack för er arbetsinsats och engagemang. 

 

Drift- och underhållsverksamhet 

För att den skadeavhjälpande verksamheten inom räddningstjänsten skall kunna 

fullgöra sina uppgifter krävs ett väl fungerande system för drift och underhåll. Det 

dagliga arbetet för driftavdelningen innebär till största delen att göra kontroller och 

reparationer på fordon, materiel samt brandstationer. Driftavdelningen försörjer 

även alla stationen med förbrukningsmateriel, byten av brandslang och andnings-

skydd efter insatser och övningar. Under senare år har övningsfältet på Hasslum 

tillkommit som en uppgift för driftavdelningen. Denna uppgift ligger utanför vårt 

tidigare arbetsfält och innebär att vår arbetsbelastning har ökat markant. Under vå-

ren har en drifttekniker anställts på den operativa avdelningen för att stärka upp 

räddningstjänstens förmåga att sköta övningsfältet och att serva vid övningar. Drift-

avdelningen kan dock se att det krävs en större arbetsinsats än vad som bedömdes 
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vid övertagandet av övningsfältet Om räddningstjänsten i framtiden skall öka och 

utveckla verksamheten så kommer det att krävas en organisation avsedd för detta.  

För närvarande har driftavdelningen 4 drifttekniker som har som huvuduppgift att 

serva deltidstationerna och brandvärnen. I Mariestad och Skövde sköter heltids-

brandmännen till största delen dessa kontroller på fordon och materiel åt driftavdel-

ningen. 

Efter beslut i medlemskommunerna skall räddningstjänsten from 1/1 2018 ta emot 

kommunala automatiska brandlarm. Detta har inneburit att räddningstjänsten har 

fått uppgradera vår utrustning för utlarmning på samtliga hel-och deltidsstationer. 

För att lösa dessa arbetsuppgifter har en larmtekniker anställts på driftavdelningen. 

Driftavdelningen ombesörjer även samordning av all upphandling av fordon och 

materiel samt ser till att vi har ett fungerande radiolänknät. Driftavdelningen ansva-

rar 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 möj-

ligt.  Här har vi genom åren haft god hjälp av egen duktig personal som vi tidvis har 

lånat från operativa avdelningen. Den möjligheten ser vi av olika skäl minska fram-

över. Nedanstående förteckning är exempel på renoveringsåtgärder på våra brand-

stationer under 2017. 

 

Renovering fönster och fasad Mariestad. 

Renovering dusch och omklädningsrum Tibro. 

Installation av nytt passagesystem Skövde. 

Installation av ny utalarmeringsutrustning på samtliga hel- och deltidsstationer. 

Brandskyddsåtgärder i Skövde och Mariestad 

Underhåll av förbundets master 

Samverkan, säkerhet och beredskap 

De mål som uppställts för ämnesområdet bedöms vara, på helårsbasis i huvudsak 

uppfyllda. Räddningstjänsten har i allt väsentligt genomfört planerade åtagande. 

Viss eftersläpning noteras beträffande uppföljning av avtalstecknad samverkan 

 

När det gäller samverkan med aktörer utan avtalsförhållande ser läget bättre ut. Här 

kan nämnas utvecklad samverkan med polismyndigheten avseende informations-

delgivning och fortsatt utveckling av samarbetet med kommunernas krisbered-

skapsinformatörer. 

 

Samverkan med länsstyrelsen sker genom medverkan i regionala rådet, deltagande i 

kvartalsövningar samt de veckovisa samverkanskonferenserna. 

 

Årets två möten med Krishanteringsrådet Östra Skaraborg har genomförts. Huvud-

temat utgjordes av totalförsvar, sårbarheter i betalningssystemet, klimatförändringar 

samt genomgång av pågående krisberedskapsverksamhet hos aktörerna. 

 

Regelbundna möten har hållits med gruppen Samhällsskydd Skaraborg där de tre 

räddningstjänsterna ingår tillsammans med företrädare för Polismyndigheten och 

akutsjukvården. Vidare har räddningstjänsten medverkat vid vår och höstmötet med 

Räddsam VG (ett samverkansorgan för räddningstjänstfrågor inom länet där såväl 

tjänstemän som politiker ingår). 



10 

 

 

Arbetet med återtagande av förmåga till räddningstjänst under höjd beredskap har 

intensifierats. En riktlinje för räddningstjänst under höjd beredskap har utarbetats.  

 

Ekonomiskt resultat 

Ekonomin har i huvudsak löpt enligt plan. 

Resultatet för året visar på ett överskott på 1 873 tkr. Relaterat given uppgift (att 

upprätta nollresultat) uppfattas det att det ekonomiska resultatmålet är uppnått. Di-

rektionen fattade beslut om att kostnaderna för övningsfältet Hasslum skulle tas på 

resultatet vilket skulle innebära ett underskott på 1 mnkr. Det positiva resultatet be-

ror på ökade intäkter i form av fler fakturerade automatlarm och intäkter från öv-

ningsfältet samt ett positivt utfall av semesterskuld och pensionsavsättningar. 

Planerade investeringar har genomförts med vissa begränsningar. Detta har föran-

lett senarelagda investeringar vilket innebär lägre avskrivningar än planerat under 

2017.   

Under året har investeringar skett avseende två tankbilar, en basbil samt ett reserv-

höjdfordon. Vidare har fullföljandet av investeringarna avseende andningsskydd 

slutförts. In- och utalarmeringssystem har bytts vid samtliga hel- och deltidsstat-

ioner. 

God ekonomisk hushållning bedöms föreligga då de ekonomiska målen nåtts och 

riktlinjerna för verksamheten följts. Detaljerad ekonomisk redovisning återfinns i 

bilaga. 

Detaljerad ekonomisk redovisning återfinns i årsredovisningen. 

Chefens bedömning 

Den samhällsutveckling som nu sker påverkar organisationen i en allt större omfatt-

ning. Behov av personalförsörjning, kommunernas olika utvecklingar inom förbun-

dets geografiska ansvarsområde, förändrade risk- och hotbilder, utvecklad myndig-

hetsutövning samt tillkommande uppgifter såsom höjd beredskap föranleder ett 

stort behov av att analysera de närmsta årens ambitionsnivå för räddningstjänsten. 

Långsiktighet i planeringen är nu viktigare än någonsin. Under 2018 kommer arbete 

krävas för att analysera och besluta om nästkommande handlingsprogram. Utkoms-

ten av detta arbete kommer påverka organisationen minst intill 2023. Att överblicka 

kommunernas utveckling och förbundets förmåga att lösa tilldelade uppgifter med 

nuvarande organisation och ambitionsnivå är mycket svårt. Bedömningen är att åt-

gärder krävs såväl ekonomiska som organisatoriska för att förbundet över tid skall 

kunna följa lagstiftarens ambition med ”ett likvärdigt skydd” oberoende vår du bor i 

vårt avlånga land. 

I sammanhanget finns det två huvudalternativ som måste övervägas av den poli-

tiska nivån. Det ena alternativet är att vi för framtiden förvaltar det vi idag har, och 

det andra alternativet är att vi följer våra medlemskommuners utvecklingar och an-

passar organisationen för detta. Oavsett vilket alternativ som väljs krävs en tydlig 

politisk inriktning för kommande arbete med nästkommande handlingsprogram. 
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Skövde den 22 februari 2018 

 

 

 

Hans Ingbert 

T.f. förbundsdirektör 
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Personal 

Målen 2017: 

 Mångfalden bland personalen ska ökas genom särskilda aktiviteter vid personal-

rekrytering. 

 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 omfatt-

ning så att behovet av räddningsledare tillgodoses. 

 Hälsofrämjande aktiviteter skall medverka till att sjukfrånvaron inte överstiger 3 

% per år. Genom aktivt arbetsmiljöarbete skall antalet arbetsskador minska. 

Skövde kommun bytte HR- och lönesystem hösten 2016. RÖS får inte ut all sta-

tistik från detta längre eftersom systemet grundar sig på uppgifter från Medvind. Vi 

har istället räknat manuellt på inlämnad sjukfrånvaro, VAB, föräldraledighet, tjänst-

ledighet etc. Siffrorna är därför inte exakta och inte på samma detaljnivå vad gäller 

sjukfrånvaro i olika ålderskategorier, men rimlighetsbedömning är gjord. 

Siffrorna för åldersstruktur visar all heltidspersonal respektive deltidsbrandmän. 

Jämförande siffror finns från fjolåret.  

Måluppfyllnad 

Räddningstjänsten strävar efter att öka mångfalden. Det har rekryterats ytterligare 

två kvinnor till räddningsvärn under året samt en kvinna till en deltidsstation. På 

heltiden har ytterligare en kvinna fått tillsvidareanställning som brandman och en är 

vikarierande med ambition att tillsvidareanställas. På deltidsstationerna finns nu 

fyra kvinnliga deltidsbrandmän. Glädjande är också att en av dessa under 2017 har 

utbildats till räddningsledare och kommer att iträda en styrkeledartjänst 2018. 

Mångfalden har således fortsatt öka något under 2017. Inför 2018 har RÖS dock en 

ambition att göra mer riktade aktiviteter för att attrahera fler kvinnor och även per-

sonal med annan etnisk bakgrund.  

Bemanningen vid heltidsstationerna har inte vid något tillfälle understigit nivån för 

grundberedskap. Så inte heller vid deltidsstationerna, med undantag av semesterpe-

rioden då Hjo station saknade en man tre timmar under tre eftermiddagar och 

Skövde deltidsstation var en man kort totalt sex dygn.  

RÖS har fortfarande behov av fler styrkeledare pool. Under året har dock en utbil-

dats i Gullspång och tre i Karlsborg. Förhoppningen är att fler kan utbildas i Hova, 

Hjo och Mariestad under året som kommer.  

Sjukfrånvaron har sänkts från 3,0 till 2,54 %. Under 2017 har två tidigare långtids-

sjukskrivna återgått i arbete, den ene i ny tjänst och den andra i tidigare tjänst. Vi 

har en ny långtidssjukskrivning sedan april på 100 % p.g.a. allvarlig sjukdom. En 

medarbetare var sjukskriven på grund av familjesituation men arbetar nu 30 % och 

är tjänstledig 70%. Sjukskrivningar på över en månad har även funnits p.g.a. fy-

siska åkommor som dock varit tillfälliga (ryggskott, frakturer, knäoperationer mm). 
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Personal 

Under året har fem heltidsanställda medarbetare slutat sin anställning, vilket är en 

normal personalomsättning. Två av dessa har lämnat för annan arbetsgivare utanför 

räddningstjänsten. Tre har avgått med pension.  

Tretton personer har slutat på deltidsstationerna. Av dessa har sex personer slutat 

som varit med i över tjugo år, de närmar sig pension eller har tappat lite motivation 

för att vara kvar i räddningstjänsten. Fem personer har slutat på grund av byte av 

tjänst och att det inte gått att kombinera beredskap med deras arbeten. En har slutat 

på grund av flytt och en har slutat på grund av missnöje med RiB-avtalet.  

Vid räddningsvärnen har sex personer slutat, samtliga på industrivärn.  

Under 2017 har anställts en brandingenjör samt en larmtekniker. Sistnämnda är en 

ny tjänst som tillkommit i samband med att förbundet övertar kommunala automa-

tiska brandlarm från medlemskommunerna. Räddningstjänsten har även överan-

ställt två brandmän p.g.a. studie- och föräldraledigheter som behöver täckas. VAB-

dagar har ökat, likaså semesteruttag och tjänstledighet. 

Kompetensutveckling 

Räddningstjänsten genomförde i år två preparandutbildningar för nyanställda del-

tidsbrandmän och räddningsvärnsmän med deltagare från såväl den egna räddnings-

tjänsten som från Skara-Götene, Falköping-Tidaholm, Lidköping. En genomfördes 

under våren och en under hösten.  Sammanlagt ledde detta till följande nyanställ-

ningar inom RÖS: Gullspång 4, Karlsborg 3, Tibro 4, Töreboda 2, Hjo 2, Hova 1, 

Skövde 4, Moholm 1, Timmersdala 1, Volvo 1, Katrinefors bruk 1. 

Grundutbildning för deltidsbrandmän – Räddningsinsats – har genomgåtts av en 

brandman. 

Under året har fyra deltidsbrandmän genomgått befälsutbildning Räddningsledning 

A. Fem heltidsbrandmän har genomgått befälsutbildningen Räddningsledning B. 

Bland övriga utbildningar noteras att tre medarbetare genomgått Tillsyn A.  

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

Under året har 6 medarbetare startat utbildning för körkortsbehörighet C. 

Arbetsskador och tillbud 

Under 2017 har tio arbetsskador anmälts på heltiden. Innebandy står för fyra av 

dessa, med sårskada, vrickning, fraktur respektive avsliten hälsena som följd.  En 

skada utgjordes av tillfälligt lock för örat efter att fyrverkeripjäser avfyrats mot 

räddningstjänsten. Det tillfället kunde ha fått värre följder än vad det fick. Andra 

lättare skador är skrap-/sårskada från en halkolycka utomhus, och en närkontakt 

med stenmur vid träning. Övriga skador har skett i samband med övning och arbete; 

ett ryggskott vid lyft, sårskada och klämd tumme i anslutning till stege samt sår-

skada på fingrar som stuckits in i en fläkt på en bil.   

På deltiden och värn har en skada vardera rapporterats som båda har sin utgångs-

punkt i att personen snubblat på föremål på golvet. En sträckning i höften respek-

tive smärtor i knä blev följden där.   
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Åtta tillbud har anmälts, samtliga från heltiden. Två tillbud rör bilar som har slutat 

fungera helt eller delvis och ett rör styrningen som slutade att fungera på båt ute på 

insats. Två andra tillbud härrör mer från handhavandefel; fel bränsle har tankats 

samt bil har backats in med masten uppfälld. Ett rör brand på övningsfältet efter öv-

ning. Ett problem med en koppling i slangtvätten ledde till att ett tungt föremål spå-

rade ur och kunde ha fallit på någon med allvarliga följder. Även tillbuden med for-

don med defekter kunde ha slutat illa. Kontroll och åtgärder har vidtagits i samtliga 

fall.   

Ingen riskobservation har inkommit.   

Personalen i siffror 

Anställda  2017 2016 2015 2014  

Heltid  90 88 88 84  

- Varav kvinnor 9 8 8 6  

Deltid  183 174 171 175  

- Varav kvinnor 4 3 1 1  

Räddningsvärn 86 85 87 103  

- Varav kvinnor 9 7 5 8  

 

Åldersstruktur 

Heltid    

-29 år  13    

30-49 år  51  

50- år  26  

Medelålder  41,9 år  

 

Deltid 

-29 år  22    

30-49 år  107  

50- år  54  

Medelålder  44,0 år  

 

Personalomsättning, 

Procent 

Dagtid/Heltid 5,6 % 9,1% 3,6 %   

Deltid  7,1 % 5,26 % 7,4 %   

Räddningsvärn 6,7 % 1,15 % 15,5 %   

 

Tidsanvändning. 

Dag-/Heltidspersonal, 2017 2016-08-31 2015 2014  

timmar 

Ordinarie arbetstid 181 288 129 041* 190 002 179 882  

Närvarotid  140 988 104 309* 159 583 151 290  

  77,77 % 80,83 %* 83,99 % 84,1 %  

Frånvarotid  40300 24 732* 30 420 28 592  

  22,23 % 19,17 %* 16,01 % 15,9 %  
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Frånvaro, 

Procent av total arbetstid 

 

Sjukdom   

Samtlig personal 2,54 % 2,4  %* 3,6 % 3,2 %  

-29 år    1,9  %* 1,5 % 0,3 %  

30-49 år   1,7  %* 3,3 % 2,1 %  

50- år   4,2 %* 5,4 % 6,6 %  

 

Övrig frånvaro 

Semester  14,8 % 10,4 %* 8,0 % 8,2 %  

Vård av barn  0,74 % 0,2 %* 0,4 % 0,2 %  

Föräldraledighet 1,90 % 4,4 %* 2,6 % 1,7 %  

Övrigt  2,27 % 1,5 %* 1,0 % 2,0 %  

(tjänstledighet, enskild  

angelägenhet, studieledighet) 

 

Arbetsskador, 

Antal anmälda 

Heltid  10 5 1 8  

Deltid  1 4 1 6  

 

Tillbud, 

Antal anmälda  
Heltid  8 9 6 5  

Deltid  0 2 7 5  

 

 

*Siffrorna från 2016 visar statistik t o m 2016-09-30 p.g.a. Skövde kommuns 

byte av HR-system.  
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Förebyggande verksamhet 

Myndighetsutövning 

Det nya arbetssättet gällande ärendehantering har kommit på plats och ärenden han-

teras nu på ett sätt som är kvalitetssäkrat, uppfyller gällande lagstiftningskrav och 

är rättssäkert för den enskilde. Följden av det nya arbetssättet är att ärenden tar 

längre tid att hantera, vilket innebär att avdelningens kapacitet att hantera ärenden 

generellt har minskat. Prioritering av ärenden som initieras utifrån har fått göras 

med konsekvensen att internt initierade ärenden, framförallt tillsyner, har minskat. 

De ärenden som hanteras ger dock ett bättre resultat, exempelvis följs samtliga till-

syner numera upp för att säkerställa att samtliga kravställda åtgärder vidtas. De till-

syner som genomförs enligt det nya arbetssättet ger en skälig nivå på brandskyddet. 

Ärendehantering 

För året var planen att ca 150 tillsyner enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) 

och/eller lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) skulle genomföras. Utöver 

detta planerades att genomföra ca 40 tillsyner av kommunala badplatser, hamnar 

och liknande. För året har sammanlagt 76 tillsyner enligt LSO genomförts, varav 6 

tillsyner samordnades med tillsyn enligt LBE. Inga tillsyner av kommunala badplat-

ser, hamnar och liknande har genomförts under året. Under året har inga tillsyner av 

farlig verksamhet, enligt LSO, genomförts. Målet var att genomföra 4 tillsyner un-

der året.  

En jämförelse av antalet genomförda tillsyner enligt LSO och LBE mellan åren 

2012–2017 framgår i diagram 1 respektive diagram 2. I diagrammen är även en 

trendlinje inlagd, för att visa den troliga fortsatta utvecklingen. 

 

Diagram 1: Tillsyn enligt LSO 2 kap. 2 §. 
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Diagram 2: Tillsyn enligt LBE. 

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

50 tillstånd enligt LBE utfärdats, vilket motsvarar 100 % av planen för året. Resul-

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

samhället. Även tillståndsärenden tar längre tid att hantera som följd av det nya ar-

betssättet gällande ärendehantering. Kvaliteten i hanteringen av tillståndsärenden 

har dock ökat.  

Antalet utbildningstillfällen för medlemskommunernas personal uppgår för året till 

72 tillfällen jämfört med planerade 100 st., vilket motsvarar 72 % av årets resultat. 

Ca 1 170 personer har genomgått räddningstjänstens brandutbildning. Antalet ut-

bildningar som genomförs beror på medlemskommunernas behov av utbildning och 

kan, idag, endast påverkas marginellt av räddningstjänsten genom att t.ex. påpeka 

otillräcklig utbildning av personal som en brist vid tillsyn. Flera medlemskommu-

ner har under året utryckt en önskan om att kunna genomföra den teoretiska delen 

av brandutbildning på distans via webben i kombination med en kortare praktisk ut-

bildning i räddningstjänstens försorg.  

Under året har 28 ansökningar om att bedriva egensotning medgivits och 7 ansök-

ningar har till del avslagits. 

Information till allmänheten ligger på en låg nivå jämfört föregående år både vad 

gäller antalet informationstillfällen och antal personer som har nåtts av informat-

ionen. Räddningstjänsten har bedrivit information till allmänheten vid 119 tillfällen 

under året att jämföra med 139 tillfällen för 2016. Räddningstjänsten har nått ut 

med information till ca 5 000 personer vid dessa tillfällen, att jämföra med 10 476 

personer för 2016. Antal invånare som nåtts har minskat till 48 % av föregående års 

resultat. Orsaken till minskningen beror framförallt på att SMO-styrkan, som ge-

nomför majoriteten av alla informationsinsatser, har fått ytterligare arbetsuppgifter 

riktade mot t.ex. övningsverksamheten och räddningstjänstens övningsfält. 

En jämförelse av antalet informationstillfällen till allmänheten, mellan åren 2012–

2017, framgår i diagram 3.  
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Diagram 3: Informationstillfällen till allmänheten, 2012–2017. 

Under året har 53 inventeringar och 44 hembesökstillfällen genomförts. Vid hem-

besöken har ca 1 070 personer nåtts av räddningstjänstens information.  

Räddningstjänsten har genomfört andra arbetsuppgifter i form av olika typer av 

myndighetsärenden vid 623 tillfällen. Med myndighetsärenden menas olika typer 

av yttranden och remisser, olycksundersökningar samt sakkunnighetsutlåtande. In-

koppling av automatiska brandlarm, rådgivning och liknande är inte inräknat i re-

sultatet. Antalet myndighetsärenden är högre för året jämfört med åren innan.  

Den stora ökningen i antalet ärenden utgörs, framförallt, av ett ökat nyttjande av 

räddningstjänstens kompetens i byggärenden. Detta får följden att mindre tid kan 

läggas på andra arbetsuppgifter. Räddningstjänstens medverkan i byggprocessen är 

viktig då det säkerställer att byggnader utformas med ett bra brandskydd redan vid 

byggnation. Många byggnader utgör inte framtida tillsynsobjekt, vilket innebär att 

räddningstjänsten endast kan säkerställa att brandskyddet är tillräckligt i byggpro-

cessen. Många byggnader är idag komplexa vad gäller materialval och liknande, 

vilket kräver att brandskyddet under byggtiden kontrolleras. Exempelvis byggs 

många nya byggnader med fasad och bärande konstruktion i trä.  

Under året har fem sakkunnighetsutlåtanden och tre olycksundersökningar genom-

förts. Sakkunnighetsutlåtanden görs på uppdrag av polis- eller åklagarmyndighet. 

Sakkunnighetsutlåtanden går ut på att bedöma om det i samband med en händelse, 

som rubricerats som brott, finns risk för brand- och rökspridning och därmed risk 

för uppkomst av farlig miljö för människor att vistas i. Underlaget används i t.ex. 

åtal och rättegång.  

Olycksundersökningar genomförs när behovet av att undersöka en olycka översti-

ger den grundläggande undersökning som genomförs i den händelserapport som 

upprättas efter varje räddningsinsats. I olycksundersökningen undersöks den hän-

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Informationstillfällen till allmänheten



19 

 

delse som gav upphov till räddningsinsatsen, räddningstjänstens insats samt ges för-

slag för att minska risken för att liknande insatser ska uppstå i framtiden och förslag 

på hur räddningstjänsten behöver utvecklas och utbildas. 

En jämförelse av antalet hanterade yttranden generellt och yttranden gällande bygg-

processen, mellan åren 2013–2017, framgår i diagram 4 respektive diagram 5. I dia-

grammen är även en trendlinje inlagd, för att visa den troliga fortsatta utvecklingen. 

 

Diagram 4: Antal ärenden generellt. 

 

Diagram 5: Antal yttranden gällande byggprocessen. 

För statistiskt underlag gällande ärendehantering, se bilaga A. 
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Måluppfyllelse 

Målen för verksamheten presenteras i form av verksamhetsmål, säkerhetsmål och 

prestationsmål i Räddningstjänsten Östra Skaraborgs handlingsprogram. Verksam-

hetsmålen är övergripande för verksamheten och förtydligas med säkerhetsmål som 

i sin tur förtydligas och görs mätbara genom prestationsmål. I verksamhetsplanen 

för respektive år definieras vilka säkerhetsmål som ska följas upp under året. För år 

2017 ska säkerhetsmål 2, 3 och 4 följas upp. Uppföljningen sker genom att granska 

om prestationsmålen för respektive säkerhetsmål är uppfyllt samt beskriva och ana-

lysera eventuella orsaker.  

Säkerhetsmål (S) med tillhörande prestationsmål (P) för år 2017 

S2 Skador på människors liv och hälsa, egendom och på miljön till följd av brand i 

ska minimeras.  

- P2.1 Tillsyn av ägares/nyttjanderättshavares skyldigheter enligt lag om 

skydd mot olyckor för byggnader eller anläggningar som omfattas av 2 kap. 

3 § lag om skydd mot olyckor ska genomföras enligt en årlig verksamhets-

plan.  

- P2.2 Räddningstjänsten ska ha kapacitet att, vid behov, genomföra tillsyn 

vid byggnader eller anläggningar som inte omfattas av 2 kap. 3 § lag om 

skydd mot olyckor.  

S3 Skador på liv och hälsa, egendom och på miljön till följd av olyckor vid anlägg-

ning med farlig verksamhet ska minimeras  

- P3.1 Tillsyn av ägares/verksamhetsutövares skyldigheter vid farlig verksam-

het enligt lag om skydd mot olyckor ska genomföras enligt en årlig verksam-

hetsplan.  

S4 Skador på liv och hälsa, egendom och på miljön till följd av olyckor vid hante-

ring och/eller överföring av brandfarlig och/eller explosiv vara ska minimeras.  

- P4.1 Tillsyn av hantering av brandfarliga varor och hantering/överföring 

av explosiva varor enligt lag om brandfarliga och explosiva varor ska ge-

nomföras enligt en årlig verksamhetsplan.  

- P4.2 Räddningstjänsten ska ha kapacitet att, vid behov, genomföra tillsyn 

vid anläggningar som hanterar brandfarlig eller explosiv vara under till-

ståndspliktig mängd.  

Resultat 

Räddningstjänsten bedriver tillsyn enligt LSO 2 kap. § 2 och 2 kap. § 4 samt enligt 

LBE enligt en årlig verksamhetsplan, ”Verksamhetsplan 2017 med inriktning för 

2018–2020”. Räddningstjänsten har också kapacitet att genomföra tillsyn vid bygg-

nader eller anläggningar som inte omfattas av kraven i LSO 2 kap. 3 § eller som 

hanterar brandfarlig eller explosiv vara under tillståndspliktig mängd. För att denna 

tillsyn ska kunna genomföras får annan tillsynsverksamhet åsidosättas. Ingen tillsyn 

enligt LSO 2 kap. § 4 har genomförts under året. 

Antalet tillsyner som planerades genomföras har kraftigt reviderats i verksamhets-

planen för år 2017. I inriktningen för 2017 som redovisades i verksamhetsplanen 
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för 2016 var det planerat att genomföra sammanlagt 307 tillsyner totalt för år 2017. 

I verksamhetsplanen för år 2017 reviderades detta till att sammanlagt 154 tillsyner 

planeras att göras under året. Den reviderade planen för 2017 grundade sig i avdel-

ningens kapacitet för tillsyner och inte på vad det egentliga behovet av tillsyner är i 

samhället för att brandsäkerheten ska kunna hållas på en godtagbar nivå i medlems-

kommunerna. Revideringen av hur många tillsyner som avdelningen hinner med 

under ett år beror på det ändrade arbetssättet och tillgången till medarbetare samti-

digt som antalet övriga ärenden som avdelningen hanterar ökar. 

Utfallet för år 2017 visar att verksamheten ligger under även den reviderade planen.  

Det kan konstateras att kvaliteten i ärendehanteringen generellt och tillsynsverk-

samheten i synnerhet har ökat markant. Detta är positivt för samtliga inblandade, 

räddningstjänsten och den tillsynade.  

Analys 

Räddningstjänsten uppfyller målen då tillsyner enligt de olika lagstiftningarna ge-

nomförs enligt en årlig plan. Dock är antalet tillsyner som genomförs för lågt i för-

hållande till det behov som finns för att brandsäkerheten ska kunna hållas på en 

godtagbar nivå i medlemskommunerna. Konsekvensen av att göra färre tillsyner än 

vad behovet är, är att ett uppdämt tillsynsbehov skapas. Detta medför i sin tur att 

prioritering av tillsyner måste göras hårdare och hårdare för varje år som går med 

konsekvensen att vissa tillsynsobjekt blir utan tillsyn då de hela tiden måste priori-

teras ned. Kvaliteten i myndighetsutövningen och ärendehantering är mycket bättre 

nu än vad den har varit tidigare. Mycket tid har lagts ner generellt på att kvalitets-

säkra arbetsuppgifter och mycket tid kommer att behöva läggas ner även framöver. 

Slutsatser 

Antalet tillsyner som genomförs behöver utgå från vad tillsynsbehovet är och inte 

anpassas efter avdelningens kapacitet. Avdelningens kapacitet att hantera tillsyner 

måste ökas genom tillskott av fler medarbetare. Tillskott av fler medarbetare kan 

erhållas genom att skapa fler tjänster inom avdelningen, att bättre nyttja de medar-

betare som finns inom övriga delar av organisationen eller genom en kombination 

av de båda sätten. Det är viktigt att organisationens resurser används till det upp-

drag som lagstiftningen ålägger oss och som samhällets invånare förväntar sig. 

 

Personal 

Antalet tjänster inom avdelningen i början av året utgjordes av 1 avdelningschef, 1 

brandingenjör, 1,6 brandinspektörer, 2*0,5 insatsledare och 1,4 vakanta tjänster. En 

brandinspektör är pensionerad till 40 %, därav 1,6 brandinspektörstjänster.  

Under första halvåret återgick de två insatsledartjänsterna på vardera 50 % till den 

operativa avdelningen och istället rekryterades en brandingenjör till avdelningen på 

100 %.  

Under året har avdelningens medarbetare genomgått olika utbildningar, bland annat 

en utbildning gällande explosiva varor som anordnades i Räddsam VG:s regi. Den 

brandingenjör som har huvudansvaret för olycksutredning har genomgått utbild-

ningen ”Olycksutredning grundkurs 5 hp”.  

https://www.msb.se/sv/Utbildning--ovning/Utbildning/Alla-kurser-A-till-O/Olycksutredning-grundkurs-5-hp/
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Antalet tjänster inom avdelningen i slutet av året utgjordes av 1 avdelningschef, 2 

brandingenjörer, 1,6 brandinspektörer och 1,4 vakanta tjänster. 

Avdelningen har stort behov av fler medarbetare för att kunna genomföra sina ar-

betsuppgifter. Två medarbetare bedöms behöva rekryteras till avdelningen, utöver 

nuvarande vakanta tjänster, för att hantera den nuvarande arbetsbelastningen och 

möjliggöra att genomföra tillsyner på en godtagbar nivå. Med fler medarbetare kan 

också andra projekt drivas effektivt och utvecklas, som t.ex. projektet gällande indi-

vidanpassat brandskydd. Det finns också möjlighet att stödja organisationen och 

övriga avdelningar med kompetens inom olika arbetsuppgifter och projekt. Ök-

ningen krävs också för att kunna hantera t.ex. föräldraledigheter inom avdelningen. 

Övrig verksamhet 

Ett projekt gällande individanpassat brandskydd har startats upp tillsammans med 

Gullspångs kommun. Projektet går ut på att personal inom kommunens omsorgs-

verksamhet ska inventera brandskyddet hos sina brukare. Inventeringen leder sedan 

till att åtgärder för att förbättra brandskyddet hos brukaren implementeras. Rädd-

ningstjänsten har tagit fram det underlag som behövs för projektet, t.ex. checklistor 

och anvisningar, och kommer att utbilda de medarbetare som ska medverka i pro-

jektet. Gullspångs kommun har valts ut som första kommun för projektet och om 

det faller väl ut är planen att införa det i fler kommuner i takt med att avdelningens 

medarbetare hinner.  

Ett arbete har genomförts för att ta fram nya riktlinjer samt nya taxor och taxekon-

struktioner för avdelningens verksamhet, vilka har antagits av samtliga förbundets 

medlemskommuner under slutet av året.  

Avdelningen har under året stöttat den operativa avdelningen med att ta fram förut-

sättningar för att kunna påbörja insatsplanering genom skapande av insatskort i 

verksamhetssystemet Daedalos.  

Under första halvåret har sjätte upplagan av tävlingen Camp Blåljus genomförts. 

Tävlingen genomfördes i Skövde för andra gången. Inför tävlingen har räddnings-

tjänsten varit ute i skolor i förbundet och informerat elever och lärare i årskurs 8 om 

tävlingen.  

Samarbetet med Radio Skaraborg har fortsatt som planerat under första halvåret 

men avslutades inför andra halvåret. Detta på grund av programförändringar hos 

Radio Skaraborg.  

Under sommaren har en arbetsuppgift gällande riskinventering för räddningstjäns-

ten påbörjats. Syftet med att ta fram riskiventeringen är att få kunskap om vilka ris-

ker som räddningstjänsten kan förväntas hantera inom sitt verksamhetsområde. Det 

är också viktigt att få kunskap om skillnader mellan medlemskommuner samt om 

det finns särskilt utsatta områden, objekt eller grupper. Riskinventeringen kommer 

att utgöra ett underlag till kommande riskanalys och handlingsprogram samt använ-

das som beslutsunderlag vid planering av operativ- och förebyggande verksamhet, 

resursprioritering, identifiering av fortbildningsbehov, osv. Då riskläget förändras 

med tiden är en del av syftet att skapa en inventering som på ett enkelt sätt kan upp-

dateras löpande. Riskinventeringen genomfördes av en projektanställd brandingen-

jör under sommaren 2017. 
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Bilaga A – Statistiskt underlag 

Arbetsmoment 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Tillsyn enligt LSO 2 kap. 2 § 
157 266 255 298 210 76 

- Varav badplatser och gästhamnar  40 42 42 42 42 0 

- Varav samordnad med tillsyn enligt LBE - - - - 36 6 

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

Tillsyn enligt LBE 30 99 99 91 54 6 

- Varav samordnad med tillsyn enligt LSO - - - - 36 6 

Tillstånd enligt LBE 52 38 66 46 53 50 

- Varav tillstånd brandfarlig vara 47 31 53 34 36 39 

- Varav tillstånd explosiv vara 5 7 13 12 17 11 

Brandutbildningar 50 90 124 63 90 72 

- Antal deltagare på kurser 843 1 565 2 368 1 046 1 558 1 171 

Egensotning 32 27 20 20 17 28 

- Beviljade 32 24 17 12 16 25 

- Avslagna 4 3 3 8 3 7 

Informationstillfällen till allmänheten 11 113 175 158 139 119 

- Antal informerade personer - 3 174 3 453 4 527 5 336 4 151 

- Antal informerade personer* 1 600 5 564 6 721 3 020 5 140 867 

- Totalt antal informerade personer 1 600 8 738 10 174 7 547 10 476 5 018 

Hembesök - - - - 49 44 

- Antal informerade personer - - - - 1397 1067 

Inventering, brandskydd i flerbostadshus - - - - 74 53 

Ärenden 244 483 567 481 590 623 

- Yttrande gällande planprocessen - 46 44 43 62 66 

- Yttrande gällande byggprocessen - 80 112 113 191 223 

- Yttrande gällande miljöbalken - - - - 3 1 

- Yttrande gällande polistillstånd - 221 208 178 246 279 

- Yttrande gällande serveringstillstånd - 35 38 32 43 41 

- Övriga remisser - - - - 22 5 

- Olycksundersökning - - - - 14 3 

- Sakkunnighetsutlåtande - - - - 9 5 

*Värdet bygger på uppskattningar 
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Operativa avdelningen 

Måluppfyllnad  

I handlingsprogrammet anges ett antal prestationsmål för operativa avdelningen 

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

ska dessa utvärderas för att visa i vilken mån avdelningen uppfyller förväntningarna 

gällande förmåga. I Budget 2017 anges att följande mål skall analyseras: 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg ska för skadeavhjälpande verksamhet: 

 Ha förmåga till brandvattenförsörjning i områden med så kallat alternativsy-

stem genom tillgång till tankfordon i den omfattning och med den kapacitet 

som erfordras.  

 Ha tillgång till radiosystemet RAKEL för internt samband, ledning, samver-

kan och under mandatperioden för reservutalarmering. 

Dessa två mål är således de som i verksamhetsrapporten ska analyseras djupare 

än övriga mål. Ett av målen presenteras i halvårsrapporten och det andra i 

helårsrapporten. I detta fall väljs målet angående Rakel för analys i halvårsrap-

porten och tillgång till tankfordon i helårsrapporten. 

 

Utöver detta har chefen operativa avdelningen valt att studera i vilken mån 

räddningstjänsten uppfyller målet om intern utbildning och övning. Anled-

ningen till detta är att upplevelsen från olika grupperingar är att det finns brister. 

 

Mål 

 Ha förmåga till brandvattenförsörjning i områden med så kallat alternativsy-

stem genom tillgång till tankfordon i den omfattning och med den kapacitet 

som erfordras.   

Måluppfyllnad 

Det kan konstateras att tankbilar skall finnas i tillräcklig omfattning för att kunna 

hantera säker tillgång på släckmedel i samhällen med så kallat alternativsystem i 

förbundets samtliga stationsområden. Fördelning av tankfordon ses i tabellen ne-

dan. 

Station Fordonstyp Vattenvolym i liter 

2000 Tankbil 7000 

2000 Lastväxlare 10000 

2000 Lastväxlare 10000 

2300 Tankbil 7000 

4000 Tankbil 7000 

6000 Tankbil 9000 
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6200 Tankbil 7000 

6300 Tankbil 7000 

7000 Tankbil 8000 

7400 Tankbil 7000 

RÖS Total tankbilskapacitet 79 000 

Tabell 1. Tankbilskapacitet inom egen organisation 

För att kunna hantera släckmedelsförsörjningen inom områden med så kallat alter-

nativsystem föreligger behov av tankbilar. I detta fall kan inte släckbilens kapacitet 

räknas in då denna måste stå kvar på olycksplats i egenskap av livräddande resurs. 

Om man förutsätter en bostadsbrand som vid släckinsatsen skall hantera två led-

ningar med konstant flöde skulle detta kräva ett totalt uttag om cirka 600 l/min. 

Detta betyder att man efter framkomst till skadeplatsen behöver ha tillgång till 

första tankenhet inom 5 minuter, förutsatt att släckenheten har 3000 liters kapacitet. 

Detta klaras inom samtliga tätorter inom förbundet tack vare den valda strategin att 

ha tankenheter på samtliga hel- och deltidsstationer. 

Vid en större brand kan tillgången på den totala volymen vatten som kan levereras 

och distribueras på skadeplats bli en begränsande faktor. Med det totala utbud av 

tankenheter som finns inom RÖS kommer detta inte bli kritiskt. Det kommer möjli-

gen förutsättningarna att transportera enheterna att bli. Tillgången på personal blir i 

detta fall viktig. Med möjlighet att snabbt ta en person ut heltidsstyrkan och påbörja 

utryckning med någon av station Skövdes stora tankbilar skulle kunna göra att vat-

tendistributionen skulle underlättas. Detta skulle underlättas av den planerade utök-

ningen av Skövdestyrkan med en brandman per skift. 

Sammanfattningsvis konstateras att tillgängligheten på tankfordon som snabbt kan 

vara på plats är god. Den totala tillgången på transporterbart vatten likaså. 

Målet anses uppfyllt. 

Mål 

Intern utbildning ska genomföras enligt plan vilket innebär: 

 200 timmar per heltidsanställd i räddningsstyrka 

 100 timmar per insatsledare 

 60 timmar per deltidsanställd i räddningsstyrka i Skövde 

 50 timmar per deltidsanställd i räddningsstyrka utom Skövde 

 50 per inre befäl 

 50 timmar per räddningschef i beredskap 

 20 timmar per anställd vid räddningsvärn 

Måluppfyllnad 

Vid halvårsuppföljningen drogs följande slutsats: 
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Planeringen för heltid och RiB-stationer samt räddningsvärnen följs och tidsuttaget 

överstiger i de flesta fall det förväntade resultatet något. Det finns vissa individuella 

skillnader som kan förklaras med partiella ledigheter, sjukdomar och andra hinder. 

Det finns också gruppvisa skillnader som måste analyseras mer noggrant då grup-

perna har identiska planeringar och sannolikt samma förutsättningar. Uppgiften del-

ges enhetschefen för heltid då det i första hand gäller dessa grupper.  

Grupperna räddningschef i beredskap, inre befäl samt insatsledare understiger i 

samtliga fall det förväntade resultatet. 

Vidtagna åtgärder är bättre registrering och uppföljning, tydligare planering av be-

fälens övningsverksamhet genom insatsledarnas försorg samt till viss del justering 

av skiftens dagsplanering. Dessa justeringar kommer inte få full genomslagskraft 

förrän verksamhetsåret 2018. 

Det kan uttydas en positiv trend gällande övningstidsuttag för de högre ledningsni-

våerna under andra halvåret. Dock fylls inte exakt det uppsatta kvantitativa målen. 

Sammantaget bedöms den totala kunskapsinhämtningen under året vara tillfyllest. 

Målet anses uppfyllt med viss begränsning 

Insatsstatistik 

Olyckstyper 2013 2014 2015 2016 2017 

Brand i byggnad 127 118 150 134 125 

Brand, ej i byggnad 139 127 135 176 207 

Trafikolycka 200 195 249 259 261 

Utsläpp, farligt ämne 41 40 51 26 29 

Drunkning/Tillbud 5 3 0 11 7 

Automatiskt brandlarm 647 603 629 704 691 

Sams/IVPAlarm 88 122 158 127 121 

Övriga olyckstyper 212 184 226 98 152 

Totalt 1459 1392 1598 1535 1593 
Tabell 2. Översikt olyckstyper 2017 med 2013-2016 som jämförelse. 

 

Det kan konstateras att antalet insatser är det förväntade. Inte heller sticker någon 

olyckstyp ut avsevärt under verksamhetsåret om vi jämför med tidigare år. Tidigare 

identifierade trender verkar hålla i sig. 

Under året har vi blivit återkallade innan framkomst vid 40 tillfällen. Dessa larm är 

inräknade i respektive kategori. 

 

Brand i byggnad  4 

Trafikolycka 9 

Drunkning/tillbud 2 

Automatiskt brandlarm 10 

Sams/ IVPA-larm  9 

Person i svår benägenhet/hot om suicid 3 

Sjukvårdsuppdrag/inbrytning  2 

Röklukt 1 
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Tabell 3. Återkallad innan ankomst redovisat per olyckstyp under 2017. 

Fördelning av personskador 

Av statistiken framgår att förbundet hanterar ett stort antal skadade varje år och 

detta torde betyda att vi via våra insatser minskar mänskligt lidande vid ett stort an-

tal tillfällen årligen. 

 

Tyvärr har åtta personer mist livet vid de händelser räddningstjänsten blivit kallade 

till under 2017. Det befaras att minst tre av dessa är suicid. 

 

Fördelning person-

skador 

2013 2014 2015 2016 2017 

Avtransporterade     198 182 

Omkomna 14 7 11 7 8 
Tabell 4. Översikt fördelning av personskador 2017 med 2013-2016 som jämförelse. Från och med 2016 särredovisas ej lind-

rigt respektive svårt skadade. 

Redovisning omkomna 

Da-

tum 

Adress Händelse Antal 

22/2 E 20 Hova Trafikolycka 1 

25/4 Lyrestad Kollision tåg- personbil 1 

22/5 E 20 Lugnås Trafikolycka 1 

2/6 Åsbotorpssjön Skövde Drunkning 1 

6/6 E 20 söder Lugnås Person påkörd 1 

30/6 Vänern Hemmingstorp  Drunkning 1 

10/8 Väg 195 söder Hjo Trafikolycka 1 

19/12 Skövde Person påkörd av tåg 1 
Tabell 5. Antalet omkomna per olycka verksamhetsåret 2017. 

 

I ovanstående sammanställning har inte tagits med personskador och dödsfall vid 

SAMS/IVPA-larm då dessa registreras av sjukvårdshuvudmannen.  

 

Ämnesområdesvisa aktiviteter 

Larm och ledning 

Överföring av medlemskommunernas automatiska brandlarm till RÖS lednings-

central 

 

I december 2017 kopplades de första kommunala automatlarmsobjekten in till rädd-

ningstjänsten. Efter det att samtliga medlemskommuner undertecknat en avsiktsför-

klaring i december 2016, genomfördes en fördjupad analys under våren. Arbets-

gruppen, bestående av Fastighetschefer/Fastighetsingenjörer och motsvarande, från 

samtliga sju medlemskommuner samt personal från RÖS, tog fram en lösning avse-

ende ekonomi, tidplan mm. Detta formulerades i ett avtalsförslag som efter godkän-

nande i Direktionen har undertecknats av alla medlemskommuner. Avtalet innebär 

att räddningstjänsten ska kunna ta emot larm från årsskiftet 2017/2018. Varje kom-

mun har därvid en startavgift som ska täcka de förberedelser som RÖS behöver ge-
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nomföra under 2017 i form av installation av ny teknik, tillsättning av larmtekniker-

tjänst mm. Storleken på startavgiften per kommun utgår från samma fördelnings-

nyckel som avgiften till räddningstjänstförbundet. Avgiften till förbundet per in-

kopplat objekt fastställs vid varje årsskifte och beror på det totala antalet anslutna 

objekt vid det tillfället. Inledningsvis inkopplas ca 200 objekt under dec 2017 - jan 

2018. Under sommaren genomfördes rekrytering av larmtekniker, vilket resulterade 

i att Linus Simonsson tillträdde tjänsten den 1 oktober. En intensiv höst ägnades åt 

installation av nya in- och utlarmningstekniken samt inmatning och uppläggning av 

objekt i systemet. Bytet av utalarmeringstekniken på samtliga hel- och deltidsstat-

ioner har bland annat inneburit nya digitala textsökare till all deltidspersonal och 

förbättrat kartstöd vid larmpresentation i vagnhallarna.   

Passageskydd 

Passageskyddsåtgärderna på brandstationen i Skövde färdigställdes under hösten. 

Passageskyddet består av läsare vid dörrar samt bommar mot baksidan av stationen 

och medför ett yttre skal för hela stationen och ett inre för tillträde till räddnings-

centralen. Huvudsyftet är att ha en tillträdesskyddad ledningsplats, vilket också är 

skälet till att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bidragit med stöd av 

utformning och 50 % finansiering. Systemet driftsattes fullt ut vid årsskiftet efter 

det att rutiner utformats avseende behörigheter mm och all berörd personal tilldelats 

taggar. 

Avsiktsförklaring robusta och redundanta ledningscentraler 

Räddningstjänstförbunden NÄRF, SÄRF och RÖS har tecknat en avsiktsförklaring 

som bl.a. innebär att ledningscentralerna ska utveckla sitt samarbete avseende 

stabsstöd, redundans och att så långt möjligt kunna arbeta i samma ledningssystem. 

Test och val av nytt larm- och ledningsstöd 

Under sommaren genomfördes ett test av nytt ledningsstödsystem på både inre och 

yttre ledning. Systemen, Oculus och Daedalos Mobil, levereras av LPA. Under året 

har förbundet även följt utvecklingen av SOS Alarms lightversion av CoordCom 

som ett alternativ. I slutet av året föll valet på de system som levereras av LPA och 

dessa avses driftsättas under våren 2018. Detta innebär bland annat installation av 

fordonsdatorer i de tre ledningsenheterna samt i vardera en räddningsenhet i 

Skövde och Mariestad. 

Förstärkningsrutiner Västra Götaland 

Räddningstjänsten har under året varit delaktiga i framtagandet av gemensamma ru-

tiner i länet för lämnande av förstärkning vid räddningsinsatser, av den typ som 

lämnades till Västmanland och Bredaryd. Rutinerna är även tillämpliga vid för-

stärkningar inom länet. Resultatet är dokumentet ”Riktlinjer för förstärkningsresur-

ser Räddningstjänsterna Västra Götaland” som fastställts inom RäddsamVG. En 

grundprincip är att arbeta i de fyra delregionerna i Västra Götaland med RSG, 

NÄRF, SÄRF och RÖS som kontaktnav. 

 

I samband med EU-toppmötet i Göteborg i november, användes förstärkningsruti-

nerna för första gången vid en planerad händelse. Räddningstjänsten Storgöteborg 

(RSG) efterfrågade resursförstärkningar från andra räddningstjänster i länet för att 
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kunna finnas i beredskap under toppmötesdagarna. Räddningstjänstens Östra Skara-

borg roll var att förbereda för att vid behov bistå RSG med förstärkningsresurser 

under den 16 och 17 november och att samordna resurser inom delregion Skaraborg 

(Räddningstjänsten Västra Skaraborg och Samhällsskydd Mellersta Skaraborg). 

Förberedande aktiviteter som genomfördes var planeringsmöten på plats vid RSG 

och via telefonkonferenser samt genomgång med all berörd operativ personal vid 

RÖS avseende hotbild, risker, kartmaterial, sambandsrutiner etc. Under toppmötet 

gjordes kontinuerlig lägesuppföljning genom bl.a. samverkanskonferenser enligt 

fastställd dagordning som finns i RäddsamVG-riktlinjerna. Under den 16 och 17 

november fanns i RÖS en viss utökning av den operativa beredskapen.  

För räddningstjänsterna i länet har planeringen och hanteringen vid EU-toppmötet 

inneburit ett stort steg framåt avseende samverkan vid större händelser. Det visar på 

att trösklarna sänkts för att ta kontakter och nyttja varandras resurser för att få ökad 

operativ förmåga, vilket ger en god grund för fortsatt utveckling. Riktlinjerna för 

resursförstärkning som fastställts inom RäddsamVG och som i första hand inriktats 

på akuta händelser, prövades nu för första gången vid en planerad händelse och 

med gott resultat.  

Planering reservsamband 

En delstudie har genomförts avseende reservsamband vid kris och höjd beredskap. 

Denna har innefattat inventering av befintlig utrustning för det gamla analoga radi-

osystemet i RÖS (fasta, mobila och bärbara radioenheter), möjligheterna till sam-

verkan med Frivilliga radioorganisationen (FRO) samt möjligheterna att nyttja RA-

KEL i DMO-läge. I nuläget föreslås inriktningen vara RAKEL DMO och att av-

vakta den pilotstudie som görs i delregion Fyrbodal avseende täckning från basplat-

ser i DMO. 

Samverkan, utbildning, övning 

Tjänstgörande RCB och inre befäl deltar kontinuerligt i de kvartalsvisa regionala 

samverkansövningarna som Länsstyrelsen arrangerar. Övningarna avser samverkan 

kring informationsdelning och lägesbild via systemen RAKEL och WIS. Övning-

arna samlar 60-talet deltagande aktörer. 

 

En tvådagars större stabsövning genomfördes i november med all personal involve-

rad som kan komma att ingå i stabsfunktioner. Scenariot byggde på ett omfattande 

snöoväder. Även säkerhetssamordnare och kommunikatörer från medlemskommu-

nerna fanns med i övningen. 

 

Under hösten har utbildning påbörjats med fem medarbetare med målsättningen att 

kunna fungera som avlösande inre befäl. 

SMO-styrkan 

SMO-styrkan har under året fått något förändrade arbetsuppgifter. Med anledning 

av att RÖS nu försöker etablera verksamhet på övningsfältet Hasslum, även med 

externa kunder, har SMO tagit sig an den verksamheten också. Detta har naturligt-

vis lett till att annan verksamhet blivit lidande. Ledningens bedömning har dock va-

rit att ambitionsnivån inom informations- och utbildningsverksamheten möjligen 

varit något hög och att den tillkomna verksamheten då kan prioriteras in under en 

period. 
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Den operativa enheten 253 2960 (mindre släckenhet utrustad med skärsläckare) har 

under året varit i full drift och den har nyttjats på bränder och andra olyckor såväl 

genom SMO-styrkans som skiftpersonalens försorg. 

 

Under kommande år bör en analys av SMO-styrkans uppdrag genomföras, faststäl-

las och förtydligas. Tanken på en utbildningsenhet har funnits och borde analyseras 

vidare i samband med detta. 

 

Exempel på verksamheter som SMO-gruppen genomfört 2017:  

 

 Brandskyddsutbildningar  

 Skolutbildningar: 

- Grundskola (2:or, 5:or)  

- Högstadier (7:or)  

- Gymnasieskolor (yrkesprofilerande utbildningar)  

- SFI-utbildning  

- CAMP-Blåljus  

- Säkerhetsdagar (8:e klasser)  

- Särskoleklasser  

 

 Information för pensionärsorganisationer  

 Information för bostadsrättsföreningar  

 Utrymningsövningar (hyreshus, hotell m.m.)  

 Studiebesök  

 Yrkes och branschmässor  

 Information till förskolor 

 Information om räddningstjänsten roll till eftergymnasiala yrkesutbildningar 

 Krisberedskapsevenemang  

 MBU människan bakom uniformen (projekt ungdomar, bygga relationer) 

 Deltagit i Aurora (nationell militärövning) 

 Genomfört preparandutbildning 

 Genomfört utbildning av försvarsmakten luftstridsskolan. 

 

 

Utbildning och kompetensutveckling 

Övningsfält 

Det som framförallt hänt med övningsfältet Hasslum under 2017 är att fastigheten 

bytt ägare. Det statliga fastighetsbolaget Specialfastigheter AB har sålt hela den 96 

hektar stora fastigheten till Skövde kommun.  

Förbundets samverkan med Skövde kommun är mycket positiv och vi upplever att 

vi har stora möjligheter att skapa goda övningsmöjligheter för blåljusmyndighet-

erna på sikt. Det saknas fortfarande en tydlig fördelning mellan Polisen och rädd-

ningstjänsterna vilken måste skapas under 2018.  

Internt handlar det fortfarande om att skapa tydligare information om varför öv-

ningsfältet är en viktig arbetsuppgift. Dels handlar det om räddningstjänstens egen 
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förmåga till praktisk övning vilken är helt avgörande för framtiden. Dels har rädd-

ningstjänsten inom Räddsam VG tagit på sig ansvaret att rädda anläggningen för 

framtida bruk. Vidare handlar det om den förändrade hotbild visavi omvärlden som 

sannolikt kommer öka behovet av kvalificerade övningsplatser, inte minst MSB 

signalerar om detta. Möjligheten att i framtiden även genomföra grundutbildning 

för deltidspersonal regionalt kan också vara av avgörande betydelse för rekryte-

ringsmöjligheterna. 

Men detta betyder att räddningstjänsten till det yttersta måste nyttja den befintliga 

resurs som nu finns för att överleva fram tills en hållbar verksamhet etablerats. 

Övningsfältet i Mariestad har under året endast förvaltats och inga större utveckl-

ingsprojekt har genomförts där. Vidare har antalet övningar/utbildningar minskat 

där, då delar av den ordinarie verksamheten tillfälligt förlagts till fältet i Skövde. 

Målsättningen är dock att även i framtiden ha ett närövningsfält i Mariestad, då det 

får anses vara ett krav att heltidspersonalen där kan öva i jourtjänst. 

Räddningsvärn. 

Under våren har det genomförts övningar gällande brandbilens utrustning, stegar, 

Rakel, trafiksäkerhet, objektbesök, HLR, motorspruta/brandvattenförsörjning och 

båtövning. 

 

Räddningsvärnet Borgunda övade en heldag med fokus på skogsbrand. Övningen 

genomfördes som en insatsövning. I uppgiften ingick det att upprätta en begräns-

ningslinje med slang och motorspruta. I övningen ingick det också omhänderta-

gande av skadad person. 

 

Räddningsvärnet Volvo har genomfört utbildning mot farliga ämnen vid fyra till-

fällen.  

 

Räddningsvärnen har även genomfört en lördagsövning då det övades motorsåg, 

trafikolycka, brand i byggnad samt vattenförsörjning/motorspruta. 

 

Vi har genomfört möte APT under hösten 

 

Räddningsvärnen följer den tänkta planen för planerat övningsuttag. 

Räddningsmän i beredskapsstyrka, RIB (deltidspersonal) 

Under året har räddningstjänstens RIB- anställda genomfört övningar inom områ-

dena stadskörning/körgård, kartövning, Rakelövning, motorkunskap, taksäkring, 

IR-teknik, fystest, islivräddning, HLR, vattenlivräddning med båt/hansabräda och 

kall och varm rökdykning enligt AFS. 

Förbundet har genomfört två stycken två veckor långa preparandkurser där det har 

ingått deltagare från både RiB- och värnstationerna.  Här fanns även deltagare från 

Räddningstjänsten Västra Skaraborg, Samhällsskydd Mellersta Skaraborg och SOS-

alarm.  

Under våren har våra RIB-anställda genomfört de årligen återkommande insatsda-

garna. Under fyra lördagar övade samtliga RiB-anställda på övningsfältet i 
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Hasslum. Denna lördag övade man fyra olika moment. Varm rökdykning med upp-

gift sökteknik enligt AFS, trafikolycka med två personbilar inblandade, en genom-

gång av våra nya andningsskydd ingick också och avslutningsvis så hade man en 

sjukvårdsövning där en genomgång av ambulansen ingick. 

Räddningstjänsten har under våren startat en grupp som kallas framtidsgruppen 

RIB. I denna grupp ingår det en person från varje deltidsstation, HR- handläggare 

samt samordnare för deltid och värn. I denna grupp kommer bland annat frågor som 

rekrytering, utbildning och övning att tas upp. 

Skövde deltid har även fått en inledande teoretisk utbildning på skärsläckarenheten. 

Den praktiska delen kommer slutföras under våren 2018 

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

avtal med Volvo. 

Vi har även genomfört en riktad ledarskapsutbildning för styrkeledare med ersät-

tare. Innehållet i utbildningen utgjordes av grunder i ledarskap.  

Under året är det fyra ur personalen som genomfört utbildning räddningsledning A 

på MSB skola i Revinge samt en som genomfört Räddningsinsats. 

Räddningstjänsten har genomfört två APT under året. 

RIB- personalen följer den tänkta planen för planerat övningsuttag. 

Heltid  

Till MSB:s vidareutbildningar i Revinge har det under året skickats nio elever, fyra 

har genomfört Räddningsledning A, två Räddningsledning B och tre Tillsyn A med 

godkända betyg. Förbundet har också testat distansutbildning för RL B via skolan i 

Sandö, de tre eleverna har varit jättenöjda med distanskonceptet och även de har 

återvänt med godkända betyg. Som vanligt är ivern stor när man kommer hem och 

man vill testa sina nya kunskaper. Detta har räddningstjänsten som organisation stor 

nytta av och dessutom under senare år lärt oss att ta hand om på ett bra sätt. 

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

UGL, har fortsatt och räddningstjänsten har under året medverkat med totalt tio 

medarbetare på denna kurs som genomförts vid två tillfällen; en i Karlskrona skär-

gård och en i Älvdalen (Trängslets skjutfält). Förbundet har nu betat av samtliga be-

fäl och nu ges även övrig personal möjligheten att delta vilket ökar förståelsen i öv-

riga delar av organisationen. 

Räddningstjänsten har också genomfört riktad ledarskapsutbildning 2x2 dagar för 

styrkeledarna med hjälp av IRL och Ola Mårtensson Planen är att alla som genom-

gått Räddningsledning A skall beredas möjligheten att få en ökad förståelse för ar-

betsgivaruppdraget.  

Under hösten har heltidstyrkorna vid stn Mariestad genomfört insatsdagar på öv-

ningsfältet i Hasslum. Insatsledargruppen har planerat, genomfört och utvärderat 

aktiviteterna. Resultatet gav vid handen att räddningstjänsten står väl rustad när det 

gäller taktik, teknik och metod i de mest frekventa situationerna och att det finns en 

del brister i de mindre frekventa.   
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Förmågan att hantera större komplexa händelser har förbättrats under hela 2017. 

Stabsutbildning har genomförts under vår och höst och året avslutades med en två-

dagars stabsövning som gick under namnet Svart oktober, efter den något taffliga 

inledning under 2016 så känns det som verksamheten kommit en bra bit på vägen. 

Insatsledargruppen 

Gruppen har under året fått ett nytt utseende vad gäller gruppens individer, vilket 

resulterade i en teambildningsresa till Stenungssund. Gruppen har formerat sig och 

gett ett oerhört positivt inslag i utvecklingsarbetet. Man har nu full effekt inom hela 

den tilldelade uppgiften. Många projekt är genomförda under året och redovisas i 

särskild ordning. Man har tagit tag i taktik- och ledningsfrågorna på ett mycket po-

sitivt sätt och detta utvecklas nu i rask takt. 

 

Även den egna utvecklingen hanteras nu på ett strukturerat sätt och förväntas få ful 

effekt under 2018. Insatsledarna har också tagit ansvar för planeringen för övriga 

befälsgrupper. 

Inre befälsgruppen 

Förutom att våra inre befäl deltagit i alla de utvecklingsprocesser som redovisas un-

der rubriken Larm och ledning så har man bland annat vidtagit en studieresa till 

Storstockholms räddningscentral, SSRC. SSRC larmar och leder insatser i 25 kom-

muner inom 4 län med 2,2 miljoner invånare och med cirka 19000 händelser per år. 

Syftet med besöket var att ta hem kunskap om hur de arbetar med ledning av många 

samtidiga insatser, stora insatser samt hur man hanterar omvärldsbevakning. 

För IB-gruppen har många administrativa rutiner utvecklats under året. Stödet till 

enskilda räddningsledare upplevs ha ökat. Detta identifieras via den enkät som be-

svarats gällande nya befälsorganisationen. 

RCB-gruppen 

Gruppen har under året utökats med en medarbetare för att bli totalt fem. Med an-

ledning av denna utökning har den nya medarbetaren introduktionsutbildats, vilket 

lett till att viss övningsverksamhet genomförts. I övrigt har genomförts månatliga 

möten/övningar av Tabletop-karaktär. 

Inför kommande verksamhetsår har en långsiktig planering genomförts under led-

ning av insatsledarna. 

Övriga aktiviteter rörande utbildning, övning och utveckling 

Två medarbetare har deltagit vid konferensen Kem 2017 i Helsingborg.   

Med anledning av att vi på stationen i Skövde ansvarar för MSB:s kemenhet har två 

av räddningstjänsten kemtekniker tillika brandmän varit på en tvådagars CBRN-ut-

bildning i Perstorp. Kemenheten har vidare varit ute på två uppdrag. Ett vid Sam-

hällsskydd Mellersta Skaraborg och ett vid Karlstadsregionens räddningstjänst. 

 

MSB har varit på plats i Skövde och utbildat personalen i ”Grunder joniserande 

strålning”, utbildningen innehöll en teoretisk del och en praktisk del där personalen 

fick möjlighet att indikera mot strålkälla. 
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Fyra elever från SMO-utbildningen har gjort sin första tvåveckors praktik hos oss, 

sex elever har genomfört lång LIA. 

 

Under sju veckor i har räddningstjänsten haft en brandingenjörselev hos sig, som 

gjort sin brandmannapraktik. 

 

En större övning på Skaraborgs Sjukhus genomfördes under våren. Detta gav perso-

nalen en möjlighet att testa upprättad insatsplan och utöva färdigheter på en stor 

och komplex skadeplats. Dessutom gavs tillfälle att öva samverkan då det var 

många aktörer inblandade, Västfastigheter, VG-regionen med ledningsgrupp, akut-

sjukvården och ambulansen, polisen med flera. Utvärderingen för vår del i öv-

ningen konstaterade att agerandet genomfördes enligt plan och att den stora utma-

ningen vid en brand är att ventilera ut rök, utan att smitta fler brandceller än den re-

dan drabbade. 

 

Tre av räddningstjänstens medarbetare har genomgått testledarutbildning via Ut-

bildningsverkstadens och Kerstin Gustavssons försorg. 

Två av insatsledarna har genomfört Regional Samverkans Kurs enligt den plan som 

finns för befälsutveckling. 

Den utvärdering som skulle göras av den nya befälsorganisationen är näst intill 

klar. Den har genomförts genom att samtliga befäl fått besvara en enkät. Därefter 

har ett antal intervjuer genomförts och detta kommer fortsätta under kvartal 1 2018. 

En analys av genomförda räddningsinsatser är också genomförd i syfte att hitta fall 

där den nya organisationen kan ha haft en påverkan på händelseförloppet. Slutgiltig 

analys av resultatet samt eventuella åtgärder vidtas under kvartal 1 2018. 

Insatsplanering/förebyggande 

Under året har den operativa personalen likt tidigare år bedrivit förebyggande åtgär-

der genom ett antal olika aktiviteter. Personalen har knackat dörr för att informera 

om brandskydd i bostäder, brandskyddsinventerat olika bostadsområden och delta-

git vid ett antal olika andra aktiviteter under året.  

 

OPI, Operativ Information, är ett nytt begrepp som kommer att underlätta insatspla-

neringen i framtiden. Det är en del av Daedalos där det kan skapas framkörnings-

kort, insatsplaner och övrig operativ information som sedan kan levereras direkt ut i 

fordonen via Daedalos mobil. Grunden är lagd och igångsättandet sker under de 

första veckorna 2018. 
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Axplock från årets händelser 

 
 

2017-01-13 22:56 Automatlarm Vasaskolan Skövde. 

Styrkan från Skövde 1+4 åker till platsen. När man kommer fram känner man 

röklukt och vid kontroll så visar det sig att man har en brand i ett lärarrum på sko-

lan. Branden är med stor sannolikhet anlagd då man utifrån slagit sönder en fönster-

ruta och därefter tänt eld inne på kontoret. 

 

Skador: Brand och rökskador i lärarrummet, trasiga fönster samt rökspridning i 

andra lokaler. 

 

 

2017-01-29. Brand i byggnad Älgarås 

Klockan 17:20 inkommer larm om brand i byggnad. Vid framkomst är det osäkert 

om det finns någon kvar i byggnaden, rökdykning påbörjas med inriktning livrädd-

ning. Efter en stund kommer ägaren till platsen och meddelar att ingen finns kvar i 

huset. Styrkor från Hova, Töreboda, Gullspång samt Insatsledare insatta i händel-

sen. Huset totalskadat. 
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2017-02-03 Brand i byggnad Uttervägen Tibro 

Närmaste grannen, som även var inringare, mötte upp och gav då information att 

familjen var ute och att ambulansen hade tagit hand om fadern för transport till 

sjukhuset. 

Därefter togs beslutet att ingen rökdykning/livräddning skulle utan endast begräns-

ning. Initialt sattestvå styrkor in men den ena, Skövde, kunde återgå och Tibro löste 

insatsen själva. 

 

 
 

2017-02-08 Brand i villa Hova. 

Larm om brand i byggnad/villa Lilla Grönehög. Oklart om det fanns folk kvar inne 

i byggnaden. Styrkor från Hova, Gullspång och en Insatsledare till platsen. Det vi-

sade sig vid framkomsten att det inte fanns personer kvar inne i byggnaden. 

Byggnaden var helt övertänd vid framkomsten så räddningstjänsten lät byggnaden 

brinna ner efter samråd med polisen. 
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2017-02-17 Trafikolycka Hova 

Frontalkrock mellan en lastbil och en personbil på E20. Insatta styrkor är Hova, 

Mariestad samt insatsledare. En kraftig kollision med en lättare skadad som gick ur 

bilen själv och en svårt skadad och fastklämd person. Då kollisioner med svårt fast-

klämda inträffar är det bra med två enheter på plats, gärna en heltidsstyrka kombi-

nerat med en deltidsstyrka.  

 

 

 
 

2017-04-25 17:42 Kollision mellan tåg och bil Lyrestad 

En trafikolycka inträffade mellan en personbil och ett tåg norr om Lyrestad på Kin-

nekullebanan. Räddningsstyrkor som larmas till platsen är från Mariestad och 

Hova, även insatsledare larmas. Övriga enheter på plats är ambulans, ambulansheli-

kopter och polis. 

 

Åtgärder: Kontroll av trafikstopp med Trafikverket sedan säkras olyckplatsen. Man 

skapar tillträde för ambulanspersonalen genom att använda klippverktyg för att få 

ut föraren ur fordonet. Samverkar med polis, ambulans och personalen på tåget.  

Skador: En person avlider och en skadas, båda färdades i personbilen. Ingen på tå-

get skadades. Skador på tåg och personbil. 
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2017-05-01 Stort larm flyghaveri. 

Klockan 15:05 inkommer larm om att ett segelflygplan får problem vid start från 

Skövde flygplats. Planet störtar ca 1,5 km söder om fältet i tät ungskog. Personen 

får vinschas upp med helikopter och föras till sjukhus med medelsvåra skador. 

 

. 

   
 

2017-05-22 Trafikolycka lastbil/personbil E20 söder om Mariestad. 

En personbil och långtradare frontalkrockar på E20, olyckligtvis med dödlig ut-

gång. 

Personbilen fick flyttas till annan plats innan man kunde plocka ur personen ur for-

donet. 

Totalstopp rådde under lång tid på E20. Styrkor från Mariestad, Töreboda och In-

satsledare var på platsen. 
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2017-06-05 Villabrand Framnäs gård Tibro. 

Tidigt på morgonen inkommer larm om villabrand och redan på medlyssningen in-

ses att det är en händelse av större dignitet. Glädjande nog sker inga personskador, 

dock blir familjen hemlös då villan blir totalskadad. Insatta styrkor är förutom in-

satsledare, Tibro, Skövde heltid samt Skövde deltid i beredskap på stationen.  

 

 
2017-08-17 19:08 Larm om brand i verkstad.  
Branden hade ett snabbt förlopp och det fanns gasflaskor i byggnaden. Styrkor från 

Tibro och Skövde deltog i arbetet. Räddningsledaren spärrade av området och väg 

49 och skytt larmades till platsen för att oskadliggöra acetylenflaskan. Efter skottet 

kan man konstatera att flaskan redan hade rämnat. Ingen person kom till skada. 
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2017-09-06 Brand i restaurang Carizma Mariestad. 

Larm brand i byggnad Österlånggatan 10. Restaurang Carizma. 

Vid framkomsten var det brand i nästan hela lokalen. Inga personer kvar i lokalen. 

Mål med insatsen var att brand/rök skulle stanna i lokalen och inte sprida sig till an-

gränsande lokaler som man också lyckades med. 

En lyckad insats i en byggnad med flera våningar och lokaler. 

Styrkor från Mariestad, Töreboda, Skövde, IL och RCB var på platsen. 

 

 

 
2017-09-12 Villabrand Tidan  

Kl. 13:42 inkommer larm om brand i byggnad. Under medlyssningen får vi inform-

ation om att det brinner i källaren på villan och att ägaren försöker släcka med en 

pulversläckare. Vid framkomst sätts rökdykare in och släcker ner resten. Brandska-

dor i källaren samt rökskador i övriga huset. Inga personskador. Styrkor från Mari-

estad och Moholm på plats.   
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2017-09-19 00:46 Brand Billinge Trä Värsås 

När Blikstorp, som var första styrka på plats, kom till platsen var det redan genom-

brunnet i yttervägg och brandgaser utmed hela takfoten. Efter 15 minuter brann det 

igenom taket och beslut togs om att denna byggnad ej gick att rädda utan inrikt-

ningen blev att skydda intilliggande byggnader, vilket man lyckades med. Man 

lyckades också få ut datorer och annat material från kontoret samt gasflaskor ur 

byggnaden. Styrkor som var inblandade i insatsen var från Blikstorp, Hjo, Tibro 

och Skövde, insatsen avslutades 08:30 på morgonen. Inga personskador. 

 

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 place-

rade inom förbundets medlemskommuner samt ett åttital fordon varav många speci-

alfordon 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, larmöverfö-

ringsutrustning, övningsanläggningar, förråd för RUHB materiel (räddningstjänst 

under höjd beredskap) larmaggregat för VMA larm (viktigt meddelande till allmän-

heten) 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 komplette-

ring av materiel efter insatser och för övningsverksamheten. Månadskontroller av 

fordon, utrustning och lokaler samt övriga besiktningar sker enligt upprättad plan. 
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Underhållsservice och reparationer sker efter behov. Under senare år har övnings-

fältet på Hasslum tillkommit som en uppgift för driftavdelningen. Denna uppgift 

ligger utanför vårt tidigare arbetsfält och innebär att vår arbetsbelastning har ökat 

markant. Under våren har en drifttekniker anställts på den operativa avdelningen för 

att stärka upp räddningstjänstens förmåga att sköta övningsfältet och att serva vid 

övningar. Driftavdelningen kan dock se att det krävs en större arbetsinsats än vad 

som bedömdes vid övertagandet av övningsfältet. I dagsläget skjuts reparationer 

och underhåll framåt på grund av vårt osäkra hyreskontrakt. Om räddningstjänsten i 

framtiden skall öka och utveckla verksamheten så kommer det att krävas en organi-

sation avsedd för detta. 

Efter beslut i medlemskommunerna skall räddningstjänsten from 1/1 2018 ta emot 

kommunala automatiska brandlarm. Detta har inneburit att räddningstjänsten har 

fått uppgradera vår utrustning för utlarmning på samtliga hel-och deltidsstationer. 

För att lösa dessa arbetsuppgifter har en larmtekniker anställts på driftavdelningen 

med uppgift att driftsätta den nya utrustningen samt administrering av automatlarm-

sobjekt i medlemskommunerna.  

Driftavdelningens verksamhet präglas av stor flexibilitet och många olika projekt 

löper parallellt med ordinarie verksamhet. Arbetet med rutiner och materielhante-

ringsfrågor sker i nära samarbete med stationsansvariga på deltidsstationerna.  

För stationerna med heltidsbemanning i Skövde och i Mariestad har ansvarsområ-

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

egna stationen utvecklats. Ansvarsområden har delats in i huvudgrupper och är av-

gränsande 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 

fordon 

Höjd 

fordon 

Tank 

fordon 

Ter-

räng 

fordon 

Befäls 

fordon 

Transp 

fordon 

Be-

siktn 

fordon 

Båtar Vete-

ran 

fordon 

Övrigt 

Skövde      3      2      2      1      3      9      4      1       4 

Mari-

estad 

     2      1      1      1      1      2      2      3       2 

Tibro      1      1      1             1       2      1  

Töre-

boda 

     2      1      1      1       1        1   

Hjo      1      1      1      1       1       2      2  
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Karls-

borg 

     1      1      1      1       1       2       1 

Gull-

spång 

     1       1      1       1       2   

Hova      1       1      1         1   

Tim-

mers-

dala 

     1        1         1   

Mo-

holm 

     1          1       1   

Blik-

storp 

     1        1         1   

Unde-

näs 

     1        1         1   

Bor-

gunda 

Övrigt 

 

     2 

            6 

 

 

Summa     18      7      9     10       4     17      6     18      9      7 

 

Mål och måluppfyllnad 

Prestationsmål 

Genom systematiskt och regelbundet underhållsarbete säkerställa hög funktionssä-

kerhet hos fordon och materiel. 

Måluppfyllnad 

Målet för 2017 anses till största del uppnåtts. Viss eftersläpning av kontroller har 

tidvis uppstått pga. hög arbetsbelastning hos driftteknikerna. Följande aktiviteter 

har i stort genomförts enligt gällande rutiner.  

Kontroll och uppföljning av funktionssäkerheten sker i huvudsak genom regel-

bundna 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 auktori-

serade företag enligt gällande tidsintervaller och normer.  

Prestationsmål 

Genom egen personals medverkan i drift- och underhållsverksamheten minimera 

utgifter för externt upphandlade underhållstjänster. 
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Måluppfyllnad 

Målet för 2017 anses uppnått. Genomförda underhållsåtgärder har till största del ge-

nomförts med egen personal. Inköpta tjänster har endast skett där vi saknat kompe-

tens eller behörighet att utföra arbetet.  

Personal 

Bemanningen på avdelningen är en driftchef, en driftledare och fyra drifttekniker 

samt en larmtekniker. För lösande av aktuella arbetsuppgifter för drift och under-

hållsfrågor utöver driftavdelningens egen personal, så är del av den schemalagda ar-

betstiden för den heltidsanställda operativa personalen i Skövde och i Mariestad 

kopplade till drift och underhållsavdelningen.   

Genomförda projekt och underhållsarbeten 

 

Fastigheter 

I Mariestad har renoveringsarbetet på stationen fortsatt med fönsterbyte samt fasad- 

och balkongrenovering huvudentrésidan. Alla byggnadsdelar som åtgärdats har va-

rit mycket slitna och i stort behov av underhåll. Framöver finns ett fortsatt under-

hållsbehov av resterande fönster och väggbeklädnad på stationen. I samband med 

uppfräschningen av fasaden har även ytterbelysningen och stenläggningen fram 

mot huvudentrén bytts ut. 

 

Bild på ny fasad och fönster på våning 2 

 

    

I Skövde har skalskyddet på stationen förstärkts med ett nytt passersystem som 

täcker fler dörrar än tidigare. Även räddningscentralen har fått ett bättre skydd via 
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ett inre skalskydd som skall förhindra obehöriga att komma in i räddningscentralen 

utan ha giltigt skäl för detta. Vägbommar har satts upp vid bägge infarterna till stat-

ionen för att hindra obehöriga att parkera på räddningstjänstens innergård. 

I Skövde har ett kontor helrenoverats med nytt ytskikt på väggarna samt omlagt 

golv och nya lister. 

I Skövde och Mariestad har arbetet med brandskyddsåtgärder fortsatt och färdig-

ställts.  Under året har arbetet koncentrerats till att identifiera och rätta till eventu-

ella brister i befintliga brandcellsgränser samt ventilation. Relationshandlingar 

brand och kontrollplaner har skickats in till byggnadsnämnden i respektive kom-

mun för slutbesked.  

I Skövde och Karlsborg har skyddsrum iordningsställts pga den ökade oron och 

hotbilden i omvärlden. Skyddsrummen är tänkt som förläggningsplats för brandmän 

i händelse av höjd beredskap.  

I Skövde har en fördjupad analys genomförts på skicket och hållfastheten av vagn-

hallsgolvet på brandstationen. En grundlig undersökning och kartläggning av alla 

sprickor har genomförts. Provtagning för karbonatisering och klorider har gjorts ge-

nom provborrningar i golvet. Borrkärnor har skickats för analys så att tryckhållfast-

heten har kunnat fastställas. I rapporten från undersökningen ges följande rekom-

mendationer utifrån det resultat som framkommit. 

 

Laga spjälkade betongskador på golvet. 

Sprickor större än 0,4mm bör injekteras. 

Lägga ett tätskikt ovanpå betongen som förhindrar karbonatisering, kloridinträng-

ningar och fukt. 

Fortsatt uppföljning av sprickornas utveckling på undersidan bjälklag. 

Ny större inspektion senast år 2022. 

Det räddningstjänsten nu saknar är ett slutgiltigt utlåtande från konstruktören om 

golvets kondition i förhållande till den last det utsätts för. Konstruktören har del-

getts rapporten men räddningstjänsten har ännu inte fått något utlåtande. 

Ny utalarmeringsutrustning inkl. personsökare har installerats på samtliga hel- och 

deltidsstationer. Den nya utrustningen ger räddningstjänsten förmågan att själva 

larma ut styrkorna vid kommunala automatiska brandlarm. Utan teknikbytet hade 

räddningstjänsten inte kunnat ta över mottagningen av de kommunala automatiska 

brandlarmen. 

I Tibro har duschutrymmet helrenoverats med ny golv- och väggmatta, ny belys-

ning samt nytt porslin och nya duschblandare. Åtgärderna var välbehövliga och re-

sultatet blev mycket bra. Ytterbelysningen runt stationen har bytts ut till energisnåla 

led-armaturer. 

Bild på nytt duschrum  
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I Hjo har antalet portar med Rakelstyrning ökats så att alla utryckningsfordon kan 

öppna sin port via Rakel. Denna funktion har länge varit ett önskemål från persona-

len. 

Under året har en översyn av datanätverken vid samtliga deltidstationer genomförts. 

I samband med detta har nya kablar och nya nätverksuttag monterats där behov har 

funnits. Denna uppdatering skapar ett stabilare nätverk och möjliggör en lättare fel-

sökning när problem uppstår. 

Efter beslut av förbundsdirektören har driftavdelningen under året haft ett bespa-

ringskrav på fastighetsunderhåll. Besparingskravet har medfört att vissa planerade 

underhållsåtgärder är framflyttade.  

 

 

Utrustning 

Omsättning av förbundets bestånd av andningsskydd har fortsatt enligt plan. Rädd-

ningstjänsten har nu bytt ut alla regulatorer och ryggplattor och nu i år även samt-

liga andningsmasker med tillhörande radiodel. Den nya masken har en funktion där 

man med ett enkelt handgrepp kan ta loss eller sätta fast andningsventilen. Funkt-

ionen möjliggör att bygga framtida brandbilar utan tryckluftsapparater placerade i 

hytten som en trafiksäkerhetshöjande åtgärd. Den nya basbilen som är beställd 

byggs enligt detta koncept med enbart andningsmasken placerad i hytten.  

Bild på ny andningsmask 
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Under året har omsättningen av brandhjälmar påbörjats. Efter en utvärderingspro-

cess föll valet på en tysk brandhjälm av fabrikatet Dräger. Under året har heltidor-

ganisationen samt alla nyanställda fått de nya hjälmarna. Den nya hjälmen har en 

bättre komfort och sitter fast bättre på huvudet vilket ökar brandmännens säkerhet. 

Övriga anställda kommer att få den nya hjälmen succesivt under de närmaste åren i 

den takt ekonomin tillåter. 

Bild på ny brandhjälm 

 

 

 

Arbetet med att uppdatera klippverktygen på förbundets släckbilar har fortsatt och 

bedöms nu ligga på en acceptabel nivå.  

Utrustning för att öka personalens säkerhet vid insatser mot trafikolycka har inköpts 

till samtliga hel- och deltidsstationer. Utrustningspaketet innehåller nya varnings-

skyltar, lampor, blixtljus samt farthinder. Utrustningen kommer att placeras ut på 

stationerna i början på 2018. 

Bild på säkerhetspaketet 
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Fordon  

Under året har deltidsstyrkan i Skövde fått en bättre släckbil. Den gamla SMO- bi-

len har rustats upp och håller nu bra standard både när det gäller utrustning och for-

donets skick. Deltidens gamla släckbil kommer nu att användas vid övningsverk-

samhet på övningsfältet Hasslum samt för räddningstjänst under höjd beredskap. 

I januari fick räddningstjänsten tillbaks Hjo:s brandbil som varit inblandat i trafiko-

lyckan där ett stort antal kor blev påkörda. Reparationsarbetet har varit lyckat och 

brandbilen fungerar väl efter reparationen.  

Moholm och Tibro har under våren fått sina VW pickup utbytta mot nyare och 

bättre fordon.   

 

Enligt räddningstjänstens omsättningsplan på fordon skulle två tankbilar och en 

basbil omsättas under 2017. Under våren har upphandling av dessa fordon genom-

förts och vinnare i upphandlingen blev W Ruberg AB.  Bilarna skulle ha levererats 

under hösten men har blivit försenade. Preliminär leveranstid är nu februari 2018 

och placeringsorter är Skövde och Mariestad. I förlängningen kommer detta inne-

bära att Gullspång får Skövdes nuvarande basbil och tankbil samt att Töreboda får 

Mariestads nuvarande tankbil. 
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I slutet av året köpte räddningstjänsten en begagnad stegbil från räddningstjänsten i 

Strömstad. Stegbilen kommer att användas som reservfordon för Skövde, Mariestad 

samt Karlsborg.  

Bild på ny resevstegbil 

 

Övrigt 

Räddningstjänsten har under hösten haft offertförfrågan ute avseende inköp av stat-

ionskläder för 2018 och 2019. Resultatet blev att Procurator AB kommer att leve-

rera kläder de nästkommande två åren. Räddningstjänsten kommer under 2018 för-

ändra klädhanteringen genom att ha ett eget lager med ett bassortiment. Med denna 

förändring tror räddningstjänsten på en mer behovsanpassad och snabb klädhante-

ring framöver. 

Under hösten har räddningstjänsten tecknat avtal med Samhällsskydd mellersta 

Skaraborg avseende gemensam slangtvätt i Skara. En ny modern slangtvättmaskin 

har installerats i Skara och den tvättar och provtrycker brandslang på bara ett par 

minuter. Driftavdelningen ombesörjer logistiken så att smutsig slang samlas upp 

och levereras till Skara från hela förbundet. I samband med leverans så hämtas fär-

dig slang så att hanteringen blir så effektiv som möjligt. Från oktober så tvättar 

Skaraborgs samtliga räddningstjänster sin brandslang i Skara.   

Under året har räddningstjänstens samtliga master genomgått översyn och service. 

Masterna används primärt av räddningstjänsten till eget radiolänknät för data och 

telefoni, men räddningstjänsten hyr även ut plats i masterna till olika privata och 

statliga aktörer. Översynen grundar sig på resultatet av den mastbesiktning som ge-

nomfördes under 2016.  

Bild på en av räddningstjänstens drifttekniker under mastarbete i Töreboda 
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Samverkan, säkerhet och beredskap 

Mål och måluppfyllnad 

Verksamhetsmål 

 Samverkan syftar till att ge medborgaren snabbt och effektivt samordnat stöd 

som fordrar medverkan från flera aktörer än räddningstjänsten 

Prestationsmål 

 Uppföljning av avtal och överenskommelser ska ske årligen. 

 Uppföljning av samverkan utan avtal ska ske årligen. 

 Förbundet ska medverka i, och i förekommande fall vara representerat i, 

samverkansmöten som initieras och leds av statliga, landstingskommunala 

och andra samverkansaktörer 

Nedan lämnas en redogörelse för uppföljning av prestationsmålen ovan. 

Mål 

Uppföljning av avtal och överenskommelser ska ske årligen. 

Måluppfyllnad 

Uppföljningssamtal har genomförts med två företagsräddningsvärn. Uppföljnings-

samtal med ett företagsräddningsvärn är ej genomfört. Viss eftersläpning i avtals-

uppföljningen med grannräddningstjänsterna släpar också.  

På helårsbasis bedöms målet som delvis uppfyllt. 

Mål 

Uppföljning av samverkan utan avtal ska ske årligen. 

Måluppfyllnad 

Huvudsakligen sker denna uppföljning löpande och avser främst aktörer som polis-

myndigheten, sjukvården, Försvarsmakten och länsstyrelsen samt företrädare för 

frivilligorganisationer. 

Med polisen pågår ett projekt kring utveckling av informationsdelgivning avseende 

händelser som avviker från samhällets normalbild. Verksamheten har startat upp 

under senvåren och genomförs huvudsakligen på veckobasis genom samverkan 

mellan inre befäl vid räddningstjänsten och stationsbefälet vid polisstationen i 

Skövde. Inre befäl samverkar i förekommande fall med Räddningstjänsten Västra 

Skaraborg och Samhällsskydd Mellersta Skaraborg. 

Samverkan med länets räddningstjänster sker huvudsakligen inom ramen för för-

bundets engagemang i RäddsamVG. Förbundsdirektören har varit sammanhållande 

i beredningsgruppen och i övrigt ingår chefen Operativa avdelningen i utbildnings-
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rådet, chefen förebyggande avdelningen i förebyggande rådet samt HR/personal-

handläggaren i HR-rådet. Förbundet har härigenom stora möjligheter att påverka de 

gemensamma räddningstjänstfrågorna. Härutöver finns ett delregionalt organ, Sam-

hällsskydd Skaraborg, där cheferna för räddningstjänsterna jämte chefen för polis-

region Skaraborg och ambulanschefen vid Skaraborgs sjukhus ingår.  

Under året har gemensam räddningsinsatsplanering inom ramen för den s.k. Läns-

överenskommelsen i Räddsam VG regi framgångsrikt skett, för att bemöta begäran 

om hjälp för räddningsjtänst vid omfattande markbrand i Värnamo kommun, i sam-

band med övning AURORA samt, inte minst, inför och under EU-toppmötet i Gö-

teborg. 

Med länsstyrelsen sker deltagande i de gemensamma samverkanskonferenserna 

varje vecka. Räddningstjänsten har åtagit sig att innan samverkanskonferenserna in-

samla underlag från medlemskommunernas säkerhetssamordnare och angränsande 

räddningstjänster i Skaraborg. 

Förbundet har varit representerat vid såväl Försvarskonferens 2017 (Försvarsmakts-

råd Skaraborg) som regional samverkanskonferens (Militärregion Väst). Huvudte-

mat vid de båda konferenser har varit återtagande av totalförsvarsförmåga. 

Ett antal medarbetare ingår i länsstyrelsens förstärkningsgrupp (VG-stab) och har 

deltagit vid det första av de två årliga sammankomsterna. Höstens möte inställdes 

genom länsstyrelsens beslut. 

Med flertalet andra aktörer sker samverkan inom ramen för Krishanteringsrådet 

Östra Skaraborg och beträffande frivilliga försvarsorganisationer genom medverkan 

i Frivilligorganisationernas Samarbetskommitté (FOS). 

På helårsbasis bedöms målet som uppfyllt. 

Mål 

Förbundet ska medverka i, och i förekommande fall vara representerat i, samver-

kansmöten som initieras och leds av statliga, landstingskommunala och andra sam-

verkansaktörer 

Måluppfyllnad 

Under första halvåret har inga kommunala ledningsövningar genomförts. Ett fort-

satt arbete kring krisinformation har dock skett; dels i form av möten med med-

lemskommunernas krisinformatörer och dels genom att krisinformatörer från 

Skövde kommun har beretts möjlighet att delta i en av räddningstjänstens stabs- och 

ledningsövningar. Vid övningen genomfördes även studiebesök av medlemskom-

munernas informatörer och säkerhetssamordnare. 

Inom ramen för förbundets egen stabsövning under hösten har medverkan skett från 

såväl kommunala säkerhetssamordnare som kommunala krisinformatörer. Bedöm-

ningen är att både övning och samverkan fungerade mycket väl. 

Räddningstjänsten medverkar i länsstyrelsens kvartalsövningar tillsammans med 

samtliga länets kommuner och andra aktörer. 
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På helårsbasis bedöms målet som uppfyllt. 

POSOM 

Räddningstjänsten har deltagit i möten med POSOM ledningsgrupp några av med-

lemskommunerna. 

Informationssamverkan 

Arbete med informationssamverkan tillsammans med medlemskommunernas infor-

matörer har fortsatt enligt ovan. Räddningstjänsten är en aktiv aktör i vad gäller in-

formationsförmedling från polisen och informationsdelgivning vid länsstyrelsens 

samverkanskonferenser. 

Kommunal beredskapsplanering 

Vårmötet med Krishanteringsrådet Östra Skaraborg har genomförts under ledning 

av räddningstjänstförbundet. Vårens möte ägnades huvudsakligen åt frågor kring 

återtagande av förmåga till höjd beredskap, störningar i betalningssystemet samt 

kommunernas och andra aktörers lägesbild avseende krisberedskap krisinformat-

ionsberedskap och totalförsvar. Höstens möte med Krishanteringsrådet Östra Skara-

borg hade inriktningen hotet från klimatförändringarna och totalförsvarsplanering. 

Förbundet har rollen som sammankallande i Krishanteringsrådet som är gemensamt 

för nio kommuner. 

Räddningstjänsten har medverkat vid länsstyrelsens uppföljning enligt lag om ex-

traordinär händelse m.m. i Töreboda, Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner. 

Räddningschefen har medverkat i en regional krisledningsövning under ledning av 

länsstyrelsen i Värmland i rollen som lokal utvärderingsledare i Bengtsfors kom-

mun. 

Regional beredskapsplanering 

Räddningstjänsten är representerad i länsstyrelsens regionala råd för krishantering. 

Förbundet representerar i dessa sammanhang de fyra räddningstjänsterna i f.d. Ska-

raborgs län. Fyra möten har genomförts i vilka räddningschefen deltog. Räddnings-

chefen ingår även i beredningsgruppen för regionala rådet. 

Samverkan i övrigt 

Vid två möten med frivilligorganisationernas samarbetskommitté (FOS) har rädd-

ningstjänsten varit representerad. 

Räddningstjänsten har med förbundsordföranden, förbundsdirektören och rädd-

ningschefen varit representerad vid vårmötet med RäddsamVG och höstens led-

ningskonferens räddningstjänst. 

Sjöräddning 

Räddningstjänsten har medverkat i Sjöfartsverkets samverkansmöte för Vänern.  

Ett antal medarbetare vid räddningsstyrkan i Mariestad har avlagt godkända prov 

för Sjöbefälsexaman klass VIII. 
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RCB-möten 

Under våren har, under räddningschefens ledning, genomförts regelbundna möten 

med de brandbefäl som ingår i funktionen räddningschef i beredskap. Mötena har 

dels behandlat gemensamma frågeställningar och dels innehållit ett moment med 

kortare ledningsspel. Inför hösten har dessa möten ska samordnas med gruppen in-

satsledare. 

Höjd beredskap 

Arbetet har under våren intensifierats avseende återtagande av förmåga till civilt 

försvar. En riktlinje för räddningstjänst under höjd beredskap har antagits av Di-

rektionen. Vidare har ett antal åtgärder i form av återtagande av avvecklat skydds-

rum och registerkontroll av all personal syftande till krigsplacering. Även om rädd-

ningstjänsten till del kan höja sin förmåga inför höjdberedskap genom exempelvis 

fördubblade vaktstyrkor, spridd gruppering och behållande av viss materiel som an-

nars skulle ha avvecklats, återstår flera frågor rörande livsmedelsförsörjning, driv-

medelsförsörjning och liknande. Dessa frågor behöver hanteras i samverkan med 

andra och då främst medlemskommunerna. 

Räddningstjänsten har medverkat i kommunala krisledningsutbildningar och öv-

ningar på temat höjd beredskap. 
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