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Viktiga händelser och resultat 
 

Handlingsprogrammet för förebyggande mot olyckor och räddningstjänst antogs i räddningsnämnden 
under hösten. Handlingsprogrammet skall fastställas av respektive medlemskommuns fullmäktige och 
ligger till grund för verksamheten de kommande fyra åren. Bakom handlingsprogrammet ligger ett 
gediget arbete med bland annat en helt ny riskanalys. 

Byggnationen av ny brandstation i Kvänum är nästan avslutad. Brandstationen beräknas vara 
inflyttningsklar 1:e mars 2020. 

Förebyggandeenheten är genom den organisation som sjösattes hösten 2018 förstärkt. Redan nu kan 
vi se resultat i form av fler hanterade ärenden och ökad förmåga att bedriva tillsynsverksamhet i 
enlighet med lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor. Glädjande är 
också att räddningstjänsten nu efter diverse justeringar kan se att intäkterna gällande utförda 
brandskyddskontroller överstiger budget. 

Förra sommarens många skogsbränder har gjort att alla, från statliga MSB (myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap), via Länsstyrelserna till vår egen organisation, förberedde sig betydligt 
bättre än förut. Det har bland annat inneburit att förvaltningen för första gången någonsin avropade 
helikopterhjälp för släckning av skogsbrand. 

Under året har räddningstjänsten utbildat och informerat över 9000 personer 

Räddningsnämnden tog 1:a oktober över driften och ansvaret för trygghetscentralen från Vård och 
Omsorg i Lidköping. Nämndens medlemskommuners fullmäktige har fattat beslut om att utöka dess 
verksamhet med alla kommunala larm. 

Det ekonomiska resultatet för räddningsnämnden visar tyvärr på ett underskott om 1.309 tkr. 
Underskottet beror på främst på ökade kostnader för utryckande personal. För heltidsbrandmännen 
bedöms underskottet vara av engångskaraktär eller går att åtgärda inför 2020. De RIB-anställdas 
underskott (deltidsbrandmännen) är mer svårbedömt. Dock pekar resultaten 2018 och 2019 på en 
trend med högre kostnader. Större delen av det underskottet bedöms inte vara av engångskaraktär.  
Fordonsförsäkringar är en post som är svårbudgeterad. De har ökat från 60 tkr till 299 tkr mellan 2017 
och 2019. Utifrån resultatet 2019 bedöms budget 2020 vara trovärdig i alla delar utom kostnaderna för 
RIB-personalen.  

Uppdrag & Verksamhet 

 Förebygga bränder och skador till följd av bränder samt verka för att åstadkomma skydd mot 

andra olyckor än bränder 

 Räddningstjänst 

 Olycksundersökning 

 Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor 

 Tillstånd och tillsyn enligt lagen om brandfarlig och explosiv vara 

 Rådgivning, information och brandskyddsutbildning 

 Sotning och brandskyddskontroll 

 Trygghetscentral, 24/7-öppen larmcentral 

 Säkerhetssamordning 
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Verksamhet 2019 

Operativ enhet 

Trots att sommaren 2019 inte var så varm och torr som den var 2018 hade RVS ett flertal 
skogsbränder av varierande storlekar. Totalt mellan 2019-05-01 till 2019-08-31 hade RVS 65 st brand 
i skog eller mark. 
Den mest resurskrävande var i Essunga kommun 2019-07-17 då cirka 16 000 kvm brann, terrängen 
där branden startade var svårtillgänglig så hjälp beställdes via MSB med helikoptrar som var med och 
släckte.  
 
2019-09-13 brann det på Frebaco kvarn AB. Det brann i ventilationsanläggningen vilket i princip 
påverkade hela anläggningen. Det krävdes resurser från tre stationer och ledde till driftstopp en längre 
tid på vissa delar.  

2019 startades byggnation av ny brandstation i Kvänum med målsättning att vara inflyttningsklar 2020-
03-01. Byggnationen upphandlades och görs av en privat entreprenör som sedan hyr ut till 
räddningstjänsten på 20 år. 

Stationen i Järpås har utökats med ytterligare ett fordon. Skärsläckarbilen som tidigare var placerad i 
Lidköping har placerats där för att kunna vara behjälplig i hela RVS område vid brand i byggnad. 
Järpås geografiska läge samt att man med detta verktyg kan påverka inomhusbrand utan att rökdyka 
har legat till grund för flytten.  

En ny tankbil är beställd som kommer levereras i vår. Detta kommer innebära att organisationen bättre 
kan klara vattenförsörjningen vid en större brand. Inköpet innebär att även Kvänums brandstation 
förses med tankbil 

Rekryteringsläget bland RIB-personal är fortfarande ansträngd, speciellt i Nossebro. Detta trots två 
rekryteringsomgångar under 2019. Det innebär att vi inte är fullt bemannade vissa tider. Den operativa 
heltidspersonalen står vi inför en generationsväxling som till viss del är påbörjad. Detta innebär en 
utmaning att hitta rätt medarbetare framöver. 

 

Räddningsinsatser 2015-2019 
 

Hela RVS område 

Händelse 2015 2016 2017 2018 2019 

Automatlarm ej brand 208 237 264 248 265 

Brand i byggnad 78 108 105 110 91 

Brand ej i byggnad 67 118 127 126 90 

Drunkning/tillbud 4 6 0 6 3 

IVPA 69 68 45 63 83 

Nödställd person 7 7 13 5 4 

Nödställt djur 5 7 2 2 5 

Trafikolycka 180 158 179 178 166 

Utsläpp farligt ämne 14 22 16 18 20 

Vattenskada 6 9 4 7 12 

Summa 638 740 755 763 739 
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Lidköpings kommun 

Händelse 2015 2016 2017 2018 2019 

Automatlarm ej brand 128 134 142 139 154 

Brand i byggnad 40 52 56 65 48 

Brand ej i byggnad 34 65 68 52 49 

Drunkning/tillbud 3 4 0 5 2 

IVPA 28 30 21 30 41 

Nödställd person 2 3 10 3 3 

Nödställt djur 2 3 1 0 4 

Trafikolycka 76 70 62 73 65 

Utsläpp farligt ämne 6 12 5 8 7 

Vattenskada 3 4 2 3 6 

Summa 322 377 367 378 379 

 

Vara kommun 

Händelse 2015 2016 2017 2018 2019 

Automatlarm ej brand 56 49 59 57 76 

Brand i byggnad 17 47 31 35 26 

Brand ej i byggnad 23 29 41 40 22 

Drunkning/tillbud 1 0 0 0 0 

IVPA 20 23 13 16 25 

Nödställd person 3 2 0 1 1 

Nödställt djur 2 1 1 1 1 

Trafikolycka 72 57 66 68 68 

Utsläpp farligt ämne 4 7 7 5 9 

Vattenskada 2 4 2 2 2 

Summa 200 219 220 225 230 

 

Grästorps kommun 

Händelse 2015 2016 2017 2018 2019 

Automatlarm ej brand 9 36 35 28 8 

Brand i byggnad 11 5 6 7 7 

Brand ej i byggnad 4 12 7 21 12 

Drunkning/tillbud 0 1 0 0 0 

IVPA 6 8 8 8 9 

Nödställd person 1 0 1 1 0 

Nödställt djur 1 0 0 1 0 

Trafikolycka 19 18 36 24 22 

Utsläpp farligt ämne 3 2 4 3 2 

Vattenskada 1 0 0 0 0 

Summa 55 82 97 93 60 
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Essunga kommun 

Händelse 2015 2016 2017 2018 2019 

Automatlarm ej brand 15 18 28 24 27 

Brand i byggnad 10 4 12 3 10 

Brand ej i byggnad 6 12 11 13 7 

Drunkning/tillbud 0 1 0 1 1 

IVPA 15 7 3 9 8 

Nödställd person 1 2 2 0 0 

Nödställt djur 0 3 0 0 0 

Trafikolycka 13 13 15 13 11 

Utsläpp farligt ämne 1 1 0 2 2 

Vattenskada 0 1 0 2 4 

Summa 61 62 71 67 70 

 

Ej medräknade insatser 

Händelser   

Annan hjälp till ambulans Båtolycka Hiss, ej risk för personskada 

Annan händelse utan risk för 

skada 

Falsklarm brand Hjälp till ambulans 

Annan naturolycka Falsklarm räddning Hjälp till polis 

Annan olycka/tillbud Förmodad brand Självmord/försök 

Annat sjukvårdslarm Förmodad räddning Stormskada 

Annat uppdrag Hiss, ej nödläge Trygghetslarm 

Blanka Hiss, risk för personskada Övrig räddning 

 

(Räknas även dessa insatser med för hela RVS område resulterar det i 776 st 2015; 899 st 2016; 903 st 

2017; 923 st 2018; 938 st 2019) 

 

Utbildnings- och informationsinsatser 2018-2019 

 

Målgrupp Aktivitet Budskap Genomförare Antal 

kurs/ 

Utbildade 

informera

de 

2018 

Antal 

kurs/ 

Utbildade 

informera

de 

2019-12-

31 

6-åringar Utbildning/stu
diebesök 

Relationsskapande 
Vad gör rätj. 
Larm 112 och 
brandvarnare 
Agera vid brand (krypa 
under rök, spruta 
vatten) 
Åka brandbil 

Fördelning 
mellan skiftlag 
och enhet dag. 
 
Särskilda 
instruktörer 
deltid? 

37/771 38/762 

5-klassare Utbildning Relationsskapande 
Förebygga olycka 
Agera vid olycka 

Enhet dag 
 
Särskilda 
instruktörer? 

34/881 38/744 
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Konsekvenser anlagd 
brand 
Praktik 
Handbrandsläckare 

Skolklasser Utbildning Relationsskapande 
Konsekvenser av 
skolbränder samt 
ungdomars eget 
handlande t.ex. ”Upp i 
rök”   

Särskilda 
instruktörer 
Genomförs som 
respons på 
inträffade 
händelser 

2/80 3/305 

8-klassare Tävling ”Camp 
Blåljus” 

Relationsskapande 
Öka ungdomars 
förmåga att hantera 
olyckor och brott 

Trygghetsrådet 
Samverkande 
blåljusmyndighe
ter 
Enhet dag 

3/375 3/355 

Gymnasie 
OP 

Teorilektioner 
Praktikvecka 
Praktikdag 

Utförande enligt avtal 
med De la Gardie 
Kurser: 
Räddningsmedicin och 
Människans säkerhet 

 10/174 10/198 

Gymnasie 
OP 

De La Gardie 
Open 

Info om kursen  1/150 1/250 

Hetarbete Utbildning Brandskyddsföreninge
ns kursplan 

Instruktörer RH 
och MB 

7/78 6/85 

Kommuna
nställda 
(företag 
och org) 

Utbildning Grund Brand 

 Brandförlopp 

 Förvalta 
brandskydd 

 Hantera 
brandrisker 

 Agera vid brand 
Rundvandring 
arbetsplats 

 Brandskydd 

 Brandrisker 
Första hjälpen 

 HLR + 
Hjärtstartare 

 LABCDE 
Släckövning 

 Handbrandsläckar
e 

 Brandfilt 

Instruktörer 61/825 72/802 

Kommuna
nställda 
(företag 
och org) 
Skolor 

Övning Utrymningsövning 
Genomförande 

Instruktörer 5/690 1/25 

Medborga
re 

Studiebesök 
Medverka 
arrangemang 
Frukostmöte 
Infoträffar 
Visa sig ute 
Etc. 

Relationsskapande 
Agera vid olycka 
Förebygga brand 
Förebygga trafikolycka 
Förebygga drunkning 
Förebygga Fall 

Alla 15/1671 30/4450 

Elever åk 8 Pryo Yrkesorientering  1/1 2/4 
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Medborga
rna 

Öppet hus Relationsskapande 
Agera vid olycka 
Förebygga brand 
Förebygga trafikolycka 
Förebygga drunkning 
Förebygga Fall 

Genomförs 
efter beslut i 
ledningsgrp 
Projektgrupp 
utses 

4/400 7/77 

Medborga
rna 

Hemsida Aktuellt/nyheter Publicister TA   

Medborga
rna 

Facebook Aktuellt/nyheter Publicister FL   

Medborga
rna 

Lokaltidningar 
Radio 
TV4 

Aktuellt/nyheter Alla 
Om man gör det 
i förvaltningens 
namn så 
kontroll av att 
förvaltningen 
står bakom. 

  

Utsatta 
grupper 

Ens 
amkommande 
flyktingbarn 
Ungdomar för 
trygghet 
Ungdomsbran
dkår 
Nyanlända 
flyktingar 

Samhällskunskap om 
säkerhet  
SOS  
Räddningstjänst,  
Sjukvård  
Polis 

 4/97  

Fixarbrand
is 

Äldresäkerhet 
Nyinflyttarträf
far 
Medverkan 
säkerhetsinfo 

  5/95 6/82 

Fixarbrand
is 

Hembesök Förhindra fallolyckor  452/1097 475/1038 

Totalt    7526 9177 

 

Förebyggande enhet 

2019 var det första hela året för den förstärka förebyggandeenhet som tillkom vid omorganisationen 
2018.  
På grund av föräldraledighet fanns dock en vakans på enheten under större delen av året. 
Resultatmässigt kan vi se att förstärkningen redan under 2019 har börjat ge effekt. Det har exempelvis 
aldrig hanterats så många förebyggandeärenden inom RVS som under 2019 och förmågan att bedriva 
tillsynsverksamhet har ökat.  
Vidare har den första utgåvan av kommunal riskanalys utifrån LSO färdigställts. Riskanalysen har 
legat till grund för det handlingsprogram som tagits fram under 2019. Enheten har också 
vidareutvecklat handläggningsrutiner och dokumentmallar utifrån de krav som ställs i 
förvaltningslagen. Nedanstående bild visar utvecklingen av hanterade förebyggandeärenden per år 
sedan 2007. 
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Tillsyn 

Enligt det nya handlingsprogrammet har RVS som målsättning att utföra 200 tillsynsbesök per år. 
Totalt utfördes 132 tillsyner utifrån LSO och LBE under 2019. Anledningen till att vi inte når upp till 200 
tillsynsbesök beror delvis på att förebyggandeenheten inte har haft full bemanning under 2019. Den 
största anledningen anses dock vara att andelen tillsyner med anmärkningar har varit stor. I princip 
fördubblas administration och handläggningstid vid varje enskilt tillsynsärende som kräver 
handläggning med beslut om föreläggande jämfört med tillsynsärende som kan avslutas efter 
distribution av tjänsteanteckningar. Antal tillsyner utan anmärkning där ärendena har kunnat avslutas 
med tjänsteanteckningar uppgick till 21 stycken. Antal tillsyner där föreläggande har eller kommer att 
meddelas uppgick till 111 stycken. De 132 tillsynerna har hittills gett upphov till totalt 289 
dokumenterade handläggningsåtgärder. Under 2019 meddelades ett förbud och två förelägganden 
har överklagats till Länsstyrelsen.  
Nedanstående bild visar utvecklingen av genomförda tillsyner per år sedan 2007. 

 

När det gäller brandskyddkontroll kan vi med nuvarande personalresurser inte helt utföra det uppdrag 
som regleras i MSB:s föreskrifter. Rekryteringprocess av ytterligare skorstensfejartekniker påbörjades 
under 2019. Vi kan dock konstatera att MSB:s nuvarande utbildningssystem och 
antagningsbehörigheter gör det mycket svårt för räddningstjänster att rekrytera egen personal för 
utförande av brandskyddskontroll. Vi kan dock med glädje konstatera att intäktssidan gällande 
brandskyddskontroll under 2019, för första gången, resulterade i ett överskott jämfört med budget. 

Enhet Trygghetscentralen 

Trygghetscentralen, som tidigare tillhörde Vård & Omsorgsförvaltning i Lidköping, flyttades den 1 
oktober till Räddningstjänsten Västra Skaraborg.  
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Trygghetscentralen utför uppdrag efter avtal med kommunerna inom RVS. Det största uppdraget är att 
verkställa beslut fattade av biståndshandläggare beträffande trygghetslarm och tillsyn med 
trygghetskamera i ordinärt boende i Lidköping och Essunga kommun.  

I uppdraget ingår:  

 Administration, installation och service på larmapparater för trygghetslarm och att besvara 
inkomna alarmeringar. Åtgärda och vid behov ringa ut alarmering till hemvård eller nattlag.  

 Administration och installation av trygghetskamera samt att utföra tillsynsbesök med 
trygghetskamera. 

 Utrusta brukare med utrustning för personpositionering (GPS) efter bedömning och 
förskrivning av arbetsterapeut. Tillhandahålla GPS:er för personpositionering. Lägga upp 
geografiska staket (geofence) samt bevaka när en GPS lämnar det överenskomna 
geografiska området. Agera efter individuella handlingsplaner när en GPS befinner sig utanför 
sitt geofence. 

 Förvaring av brukares nycklar kopplat till trygghetslarmet, förvaring av nycklar till brukare inom 
LSS, förvaring av nycklar till hemvårdens grupplokaler, förvaring av köksnycklar till intern 
service, kvittering av nycklar till nattlagen och personal inom LSS. 

 Besvara samtal från brukare, anhöriga samt sjukvård och koppla till Vård & Omsorgs personal 

Trygghetscentralen installerar ca 25 larm/månad i Lidköpings kommun och besvarar ca 5000 
larm/månad på de ca 1230 trygghetslarmsobjekten i Lidköping och Essunga kommun och utför 63 
digitala tillsyner via de 30 trygghetskameror som Trygghetscentralen installerat hos brukare. 

Åt Lidköpings kommun så besvarar Trygghetscentralen kommunens felanmälningsnummer 0510-
771100. På detta nummer så kan kommunens medborgare, dygnet runt, göra akuta felanmälningar. 
Trygghetscentralen besvarar samt prioriterar och dokumenterar händelsen samt vid ärenden som 
kräver akut åtgärdande aktiverar respektive beredskapsfunktion enligt handlingsplan. Till detta 
felanmälningsnummer är i nuläget Lidköpings Elnät anslutet.  

Nattetid samt helger bevakar Trygghetscentralen de kameror som Serviceförvaltningen installerat på 
skolor i Lidköpings kommun. Vid avvikelser från det normala agerar Trygghetscentralen enligt 
handlingsplan. 

Under hösten har Trygghetscentralen haft möten med samtliga medlemskommuner om vilka larm och 
övriga tjänster som Trygghetscentralen skull kunna vara kommunerna behjälpliga med.  

Enheten bemannas med 12 st larmoperatörer, 1 administratör samt en enhetschef. Vidare köps 20% 
vårdkompetens från Vård och Omsorg i  Lidköping 
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Ekonomiredovisning, drift 
Nettokostnad nämnd, mnkr      

  

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Budget 
2019 

Avv. mot 
budget 

Intäkter 27,2 29,5 34,5 34,3 0,2 

Kostnader -54,8 -58,6 -65,4 -63,9 -1,5 

Nettokostnad -27,6 -29,1 -31,0 -29,7 -1,3 

 

Nettokostnad per verksamhet, mnkr      

tkr 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Budget 
2019 

Avv. mot 
budget 

Räddningstjänsten -27,6 -29,1 -31,0 -29,7 1,3 

Säkerhetssamordning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Trygghetscentralen     0,5 0,5 0,0 

Summa -27,6 -29,1 -30,5 -29,2 1,3 

 

Kommentar till ekonomiskt resultat, drift 
Det ekonomiska resultatet för räddningsnämnden visar tyvärr på ett underskott om 1.309 tkr. 
Underskottet beror på främst på ökade kostnader för utryckande personal. För heltidsbrandmännen 
bedöms underskottet vara av engångskaraktär eller går att åtgärda inför 2020. De RIB-anställdas 
underskott (deltidsbrandmännen) är mer svårbedömt. Dock pekar resultaten 2018 och 2019 på en 
trend med högre kostnader. Större delen av det underskottet bedöms inte vara av engångskaraktär.  
Fordonsförsäkringar är en post som är svårbudgeterad. De har ökat från 60 tkr till 299 tkr mellan 2017 
och 2019. Utifrån resultatet 2019 bedöms budget 2020 vara trovärdig i alla delar utom kostnaderna för 
RIB-personalen.  

Ekonomiredovisning, investering 
 

Investeringar per objekt, mnkr        
  Årets investeringar Fleråriga projekt 
Objekt Utfall 

innev. år 
Budget 

innev. år 
Avv.mot 

budget 
Ack. 

utfall 
Budget 

inv. 
objekt 

Prognos 
total 
inv. 
utfall 

Avv. 
mot 

budget  

Nämnd till förfogande 1,6 1,0 -0,6 
  

      

Tankbil 2019 1,4 3,8 2,4 1,4 3,8 3,8 0,0 

Larmcentral 0,5 0,5 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 

Övningsfält 0,1 4,0 3,9 0,1 6,0 6,0 0,0 

Summa 3,6 9,3 5,7       3,0 

 

Kommentar till ekonomiskt resultat, investering 

Larmcentralen, numer Trygghetscentralen, blev färdigbyggd under 2019. 
Tankbilen är beställd och levereras i mars 2020. 
Övningsfältet är under projektering. 
Några sena investeringar under 2019 som delvis hör till tankbilsinvesteringen medförde att nämndens 
medel till förfogande avvek 600 tkr mot budet. 

 


