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 NÄMNDREDOVISNING 

1 SAMMANFATTNING  
Räddningsnämnden visar ett överskott på 0,5 mnkr på grund av lösningen med Tf Räddningschef som är ersatt 
av personal inom organisationen som en temporär lösning, minskade personalkostnader på förebyggande sidan 
då två personer är föräldralediga större del av året. Räddningstjänsten har fått ökad administrativ hjälp i form av 
ekonom, hr-person samt nämndssekreterare, kostnader för dessa är cirka 75 procent av en tjänst och har inte 
belastat räddningstjänstens budget än. 

Larmfrekvens är nu åter på samma nivåer som innan Corona startade att påverka förhållningssätt i samhället. 

Corona påverkar intäkter negativt gällande myndighetsutövning i form av tillsyner LSO, LBE samt brandskydds-
kontroller. Även extern utbildning tappar intäkter. 

Trygghetscentralen visar ett bättre resultat och larm ansluts från alla kommuner under 2021, detta är sista året 
som trygghetscentralen får bidrag i form av uppstartskostnader på 1 miljon kr. 

Under 2021 har två insatser varit av stor karaktär vilket varit kostnadsdrivande och påverkar resultatet negativt. 

2 Sammanfattning per verksamhet 

2.1 Övergripande 

2021 har fortsatt varit ett år av prövningar för RVS framför allt på grund av Corona. Denna påverkan har framför 
allt varit på myndighetsutövning, extern utbildning, fixarbrandis men även övningar, arbetssätt mm. Under en 
period i början av 2021 var myndighetsutövning, extern utbildning samt fixarbrandis helt stängda. 

Ny lagstiftning Lagen om skydd mot olyckor antogs 2020-10-21 vilket innebär att nytt handlingsprogram skall tas 
fram till 2022-01-01, krav på enhetligt ledningssystem för alla räddningstjänster. För att möta nya krav i ny 
lagstiftning skall ett samarbete med Räddningstjänsten Östra Skaraborg startas från 2022-01-01, vilket innebär ett 
gemensamt ledningssystem med gemensam Räddningschef i beredskap, Inre befäl i gemensam ledningscentral 
placerad i Skövde samt gemensam regional insatsledare. Ökade kostnader för detta är kommunicerad med 
samtliga kommuner. 

Även kommunal tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor samt Lagen om brandfarliga och explosiva varor 
kommer att påverkas av ny lagstiftning- ny lag sätter nya krav på hur detta skall genomföras vilket innebär högre 
krav framöver. 

Anslutning av larm till trygghetscentralen ser positivt ut då alla fyra kommuner anslutit sig dock något senare än 
enligt ursprunglig plan. 

Under 2021 har ett arbete startats upp för att ta fram beslutsunderlag för ett eventuellt samgående mellan 
Räddningstjänsten Västra Skaraborg och Räddningstjänsten Östra Skaraborg. Under våren 2022 skall ett 
underlag presenteras för kommunchefer som beslutsunderlag för att ev. ansöka om medlemskap i 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg. Målet för startdatum för en ny organisation är 2023-01-01. 

2.2 Verksamhet Allmänhet Operativ enhet 

Under 2021 har RVS deltagit i ett projekt med virtuell simulering tillsammans med Räddningstjänsten östra 
Skaraborg och Samhällsskydd mellersta Skaraborg. Detta är ett projekt som bedrivits med högskolan i Skövde 
och syftar till att utbilda brandbefäl i en virtuell miljö. Målet är att gemensamt fortsätta bedriva dessa övningar i 
framtiden. 

Rekryteringsläget bland RIB-personal är fortfarande en utmaning speciellt i Nossebro. Under 2021 har två 
rekryteringsomgångar genomförts till Rib stationer med behov. 

Utbildningar mot skolor, kommuner osv, har under 2021 varit kraftigt påverkade av Corona och till stor del legat 
helt nere första halvåret. Detta innebär även att bokningar framåt är betydligt mindre och ett arbete behövs att 
starta upp igen då läget normaliserats. 
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Insatser att notera under 2021 är regnovädret som drabbade framför allt Grästorp och Lidköping i augusti. Denna 
insats pågick i princip tre dygn och involverade hela organisationen c:a 200 adresser larmade om vattenskador. 
Insatsen krävde mycket personal och var kostnadsdrivande. 

I oktober drabbades Lantmännen i Lidköping av brand i siloanläggningen. Denna insats var komplicerad och 
utdragen över flera dygn vilket gjorde att stora delar av organisationen var inblandad på olika vis. Även denna 
insats var krävande på personal vilket blir kostnadsdrivande. 

2.3 Förebyggande enheten 

Den förebyggande enhetens arbete påverkades inledningsvis av restriktioner till följd av Covid-19. Beslut fattades 
om ett tillfälligt stopp för besökande verksamhet under den höga smittspridningen vid årsskiftet. Detta medförde 
att brandskyddskontroll och tillsynsverksamhet stod helt stilla under början av 2021. I övrigt har enhetens 
personalstyrka varit reducerad med två personer till följd av föräldraledighet och till följd av att en medarbetare 
sagt upp sig för att gå vidare till annan anställning. Rekrytering av enhetens vakanser har skjutits upp med 
anledning av det pågående utredningsuppdraget gällande ansökan om medlemskap i RÖS. 

Resultatmässigt har enheten under 2021 hanterat fler ärenden än under 2020. Den ökade ärendevolymen 
tillsammans med reducerad personalbemanning och ökat behov av internt förändringsarbete med anledning av 
ändringarna i LSO har dock lett till att genomförande av tillsyn har fått minskas. Trots detta har lämnad prognos 
för intäkter gällande myndighetsutövning kunnat följas. 

2.4 Enheten Allmänhet 

Planerad utbildning, information och relationsskapande insatser har under 2021 på grund av Covid-19 endast 
kunnat genomföras fysiskt under perioderna oktober till mitten av december samt på videolänk övriga delar av 
året. 

Fixarbrandis har under pandemin hanterat akuta insatser innefattande ljudande brandvarnare och bortfall av lyse i 
toaletter och andra utrymmen under januari-september. Under oktober-december har fixartjänsten öppnat upp 
och verkat som vanligt. 

2.5 Enheten Säkerhetssamordning 

Under 2021 har fortsatt arbetet handlat mycket om corona arbete. För att komma till rätta med arbetsbelastningen 
har en rekryteringsomgång genomförts vilket lett till en nyrekrytering. Från v34 utökades bemanningen till 4 
tjänster, framtida organisation, arbetssätt mm utreds och kommer att ändras från 2023-01-01. Tillsyn av 
krisberedskap av Länsstyrelsen har genomförts för Essunga och Grästorps kommun. 

2.6 Enhet Trygghetscentralen 

Under 2021 har ca 500 trygghetslarm i Vara kommun och ca 200 i Grästorps kommun anslutits till 
Trygghetscentralen. I Lidköpings kommun har ett utbyte skett av samtliga ca 1150 larmapparater då det 
upphandlats en ny leverantör. 

I Lidköpings kommun så har ca 40 stycken nya automatiska brandlarm anslutits till Trygghetscentralen. Det 
innebär att Trygghetscentralen hanterar automatiska brandlarm från 55 anläggningar i nuläget. Detta arbete har 
påbörjats i Vara kommun. 

3 STYRKORT 
Lidköpings kommun har en vision och tre strategiska mål. De strategiska målen pekar ut riktningen för att närma 
sig visionen. Dessa mål gäller fram till 2030. Lidköpings kommun har även verksamhetsmål för mandatperioden. 
Dessa är uppdelade i två perspektiv: Kunden/brukaren i fokus och En organisation i framkant. 

Verksamhetsmålen följs upp genom en bedömning och beskrivning av om det sker en progression mot målet 
under aktuell uppföljningsperiod. Indikatorerna och nyckeltalen ligger till grund för den samlade bedömningen. 
Nyckeltalen speglar områden där kommunfullmäktige vill följa utvecklingen för Lidköping som ort, även om 
kommunen har begränsade möjligheter att påverka utfallet. 

Den förkortning som står före mål och indikatorer visar vilken nämnd som antagit målet, nyckeltalet eller 
indikatorn. Står det KF har den antagits av kommunfullmäktige (KF). 
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Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 

Strategiska mål 

Lidköping 2030 - Erkänt god livskvalitet, hälsosam miljö och bra service för alla gör att fler flyttar till Lidköping och vi är minst 45 000 
Lidköpingsbor.  

Lidköping 2030 - Lidköping är en mötesplats som har fördubblat antalet besökare.  

Lidköping 2030 - Det ska finnas jobb inom räckhåll för alla som vill bo i Lidköping och kommunikationer till och från Lidköping så man kan ta 
sig till och från utbildning och arbete. 

 

Kunden/brukaren i fokus 

KF Lidköpings kommun är en föregångare inom miljöområdet   

Trend 

Inget värde angivet 

 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Trend 

KF Medborgarnas nöjdhet med kommunens 
insatser för att kommuninvånarna ska kunna 
leva miljövänligt 

  Inget värde angivet 

Kommentar: 

Inget utfall finns ännu för varken 2020 eller 2021 i Kolada. 

KF Insamling av avfall i minst fem fraktioner i 
kommunens verksamhet, % 

  Inget värde angivet 

Kommentar: 

Vi har i dagsläget inte någon metod för att mäta detta. Implementering av insamling av avfall i enlighet med detta mål pågår i alla 
verksamheter. 

KF Utsläpp av växthusgaser som livsmedel, 
som har inhandlats till verksamheterna i 
Lidköpings kommun, har gett upphov till, kg 
CO2-ekvivalenter per kg livsmedel 

2.0  Inget värde angivet 

Kommentar: 

Utfall läggs in per nämnd om möjligt. 

En organisation i framkant 

KF Lidköpings kommun använder resurserna ansvarsfullt och levererar tjänster med hög kvalitet och 
servicegrad  

Trend 

Inget värde angivet 

 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Trend 

KF Andel verksamhetsmål med positiv 
utveckling, % 

  Inget värde angivet 

Kommentar: 

Utfall läggs in per nämnd. 

KF Budgetföljsamhet +/-, % -1.1% 1.4% Förbättrad 

Kommentar: 

Utfall läggs in per nämnd. 

KF Medarbetarengagemang, HME 82  Inget värde angivet 

Kommentar: 

Ingen medarbetarundersökning har genomförts under 2021. 
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Könsindelad Kön Utfall 2020 Utfall 2021 Trend 

KF Sjukfrånvaro, % Alla 3.4% 4.2% Försämrad 

Kommentar: 

Sjukfrånvaron har under 2020 samt 2021 varit högre än närmast föregående år. Ökningen gäller såväl korttid som långtidssjukfrånvaro och 
beror sannolikt såväl på restriktioner i samband med Covid samt den ökade arbetsbelastning som skett bl.a. för säkerhetssamordnarna. 

Åtgärder är vidtagna för att stärka bemanningen. 

KF Sjukfrånvaro, % Kvinnor 6.3% 8.5% Inget värde angivet 

Kommentar: 

En ökning har skett av sjukfrånvaron för kvinnor. 

KF Sjukfrånvaro, % Män 2.3% 2.5% Oförändrad 

Kommentar: 

En marginell ökning har skett för männens sjukfrånvaro under 2021. 

KF Lidköpings kommuns kompetensförsörjning möter verksamhetens behov  

Trend 

Inget värde angivet 

 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Trend 

KF Möjligheter till kompetensutveckling för 
medarbetarna (index 0-5) 

4.0  Inget värde angivet 

Kommentar: 

Ingen medarbetarundersökning har genomförts under 2021. 

4 EKONOMI 

4.1 Driftredovisning 
Nettokostnad, nämnd 

mnkr Utfall 2021 Budget 2021 Avv. mot budget Utfall 2020 Utfall 2019 

Intäkter 45,4 46,4 -0,9 43,6 34,5 

Kostnader -78,6 -80,1 1,4 -76,6 -65,9 

Nettokostnad -33,2 -33,7 0,5 -33,0 -31,5 

 

Nettokostnad per verksamhet 
mnkr Utfall 2021 Budget 2021 Avv. mot budget Utfall 2020 Utfall 2019 

Räddningstjänst -31,8 -32,2 0,3 -30,6 -31,0 

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

Trygghetscentral -1,4 -1,5 0,1 -2,4 -0,5 

Summa -33,2 -33,7 0,5 -33,0 -31,5 

 

Kommentarer driftredovisning 

Räddningsnämndens resultat 2021 är ett överskott med 0,5 mnkr. Överskottet på kostnadssidan kommer till 
största delen från personalkostnader, vilket dels beror på att räddningschefstjänsten är tillsatt med en person 
internt i organisationen vars tjänst inte tillsatts under tiden, dels på två föräldraledigheter inom den förebyggande 
verksamheten under större delen av 2021. 

Underskottet på intäktssidan förklaras av att intäkterna påverkas av Coronapandemin på så sätt att den 
utåtriktade verksamheten såsom extern utbildning, tillsyn och brandskyddskontroll får planeras på annat sätt eller 
helt ställas in. Intäktsminskning på grund av Corona uppgår till 1,3 mnkr. 

Verksamheten Räddningstjänst visar ett överskott om 0,3 mnkr framförallt på grund av lägre personalkostnader 
enligt ovanstående. 
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Säkerhetssamordning ger ett nollresultat, överskjutande intäkter från 2021 har förts över till 2022. Totalt uppgår 
balanserat överskott till 4,1 mnkr för krisberedskap och civilt försvar. 

Verksamheten Trygghetscentralen är fortfarande under uppbyggnad vilket påverkar ekonomin. Fler larm ansluts 
nu från samarbetskommunerna och för att installera ny larmutrustning har fler timanställda fått anlitas. Det har 
även skett ett byte av leverantör av larmutrustning där abonnemangskostnaderna i övergången blev högre än vad 
som beräknades tidigare i år. Trygghetscentralen ger ett överskott på 0,1 mnkr. 

4.2 Investeringsredovisning 
Investeringar per objekt 

mnkr Årets investeringar, 2021 Fleråriga projekt 

Objekt Utfall Budget Avv. mot 
budget 

Ack. utfall Budget inv. 
objekt 

Prognos total 
inv. utfall 

Avv. mot 
budget 

Räddningsutrustning 0,9 1,0 0,1     

Släck- och räddningsbil 1,4 2,5 1,1 1,4 5,5 5,5 0,0 

Övningshus 0,0 6,4 6,4 0,0 6,4 6,4 0,0 

Summa 2,2 9,9 7,6 1,4 11,9 11,9 0,0 

 

Kommentarer investeringsredovisning 

Utfallet för investeringar i räddningsutrustning samt i släck- och räddningsbil följer i stort budget, släck och 
räddningsbilen har delbetalats under 2021. 

Vad gäller investering i övningshus så kan den påbörjas först när pågående undersökning av föroreningar i 
marken är klar. Vad det slutar med eller vilka åtgärder som måste vidtas är väldigt svårt att förutse. 

4.3 Volymer 
Kommentarer volymutveckling 

Larmfrekvens 2021 är c:a 15% högre än för 2020 vilket troligtvis är coronarelaterat. I tabellen är inte alla insatser 
medräknande utan endast de vanligaste, räknar med alla är det 865 st för 2021. 

Volymutveckling 
Totalt antal insatser Utfall 2021 Utfall 2020 Utfall 2019 

Automatiskt brandlarm ej brand 241 219 265 

Brand i byggnad 112 63 91 

Brand ej i byggnad 87 80 90 

Drunkning/Tillbud 1 0 3 

IVPA 75 76 83 

Nödställd person 8 3 4 

Nödställt djur 2 1 5 

Trafikolycka 151 149 166 

Utsläpp farligt ämne 15 14 20 

Vattenskada 29 19 12 

Summa 721 624 739 

4.4 Konsekvenser Coronapandemin 

Räddningstjänsten påverkas av Coronas framfart på så sätt att den utåtriktade verksamheten såsom, extern 
utbildning, tillsyn, och brandskyddskontroll får planeras på annat sätt eller helt ställas in. Intäktsminskning på 
grund av Corona beräknas till 1 310 tkr. 

5 UPPFÖLJNING HANDLINGSPROGRAM 
Nedan följer en uppföljning av säkerhets- och prestationsmålen i räddningsnämndens handlingsprogram. 

5.1 Säkerhetsmål 
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Relationsskapande åtgärder 
Målgrupp Aktivitet Budskap Genomförare Kurser/ 

utbildade 
2020 

Kurser/ 
utbildade 
2021 

6-åringar Utbildning/ 
studiebesök 

Relationsskapande Op skift                 
Särskilda instruktörer RIB 

18/456 Inställt 

5-klassare Utbildning Relationsskapande Op skift dag 18/550 25/512 

Skolklasser Utbildning Relationsskapande Op skift 3/145 9/780 

8-klassare  Relationsskapande Särskilda instruktörer Inställt Inställt 

Gymnasie OP Utbildning Enligt avtal Särskilda instruktörer 14/32 14/36 

Gymnasie OP Information DeLaGardie open Särskilda instruktörer Inställt 60 

Hetarbeten Utbildning Brandskyddsf.kursplan Särskilda instruktörer 6/44 3/32 

Kommuner, företag och 
org. 

Utbildning Brandskyddsutb. HLR Särskilda instruktörer 41/538 26/260 

Kommuner, företag, 
skolor och org. 

Utbildning/övning Utrymning Särskilda instruktörer   

Medborgare Studiebesök, 
medverkan 

Relationsskapande, info Alla 9/92 6/103 

Praktikanter, LIA Pryo Yrkesorientering  2 1 

Medborgare Öppet hus Relationsskapande   1/400 

Medborgare Hemsida Aktuellt/nyheter Publicister TA Deltagit Deltagit 

Medborgare Sociala medier Information Publicister JR 18 34 Deltagit Deltagit 

Medborgare Nyhetsmedia Aktuellt/nyheter Alla Deltagit Deltagit 

Utsatta grupper Ensamkommande 
mfl. 

Utbildning information    

Fixarbrandis Äldresäkerhet   4/55 2/52 

Fixarbrandis Hembesök Förhindra fallolyckor  530 518 

Totalt    2604 2750 

 

Ärendestatistik 
Benämning 2020 2021 

Tillsynsärenden 95 48 

Ärenden brandskyddskontroll 2248 2234 

Tillståndsärenden 91 79 

Remissärenden 288 330 

Övriga externa ärenden 244 611 

Övriga interna ärenden 14 23 

Summa 2980 3325 
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Kommentar ärendestatistik 

Lättnader gällande restriktioner till följd av Covid-19 har medfört att antalet remissärenden har ökat jämfört med 
2020. Remissärendena ligger dock fortfarande på en lägre nivå än före pandemin. Detta beror främst på färre 
remisser från Polisen i samband med tillståndsgivning vid offentliga tillställningar, allmänna sammankomster etc. 
Under 2021 har vi sett en markant ökning av inkomna förebyggandefrågor från privatpersoner, företag och 
organisationer. Vad denna ökning beror på har ännu inte kartlagts. Vidare har en ny ärendetyp tillkommit under 
2021 då anmälan om eldning fr.o.m. i år kan göras via självserviceportalen. 

Uppföljning av brand i byggnad jämfört med nationella mål LSO 

Målsättning i handlingsprogrammet är att utifrån RVS ansats, om begränsning av skadeutfall vid brand i byggnad, 
så ska uppfyllnad öka till 85 % och därefter bibehållas över denna nivå. 

 2018 2019 2020 2021 

Antal brand i byggnad 106 91 63 108 

Andel insatser som uppfyller ansats 84% 82% 83% 79% 

Kommentar till årets siffror 

Under 2021 genomförde RVS totalt 112 insatser mot brand i byggnad. Två insatser avser dock samma brand vid 
Värmeverket i Lidköping och fyra insatser avser samma brand vid Lantmännens foderfabrik i Lidköping. Detta 
innebär att antalet unika händelser gällande brand i byggnad var 108 stycken. Tyvärr hade vi under 2021 två 
dödsbränder och flera anlagda bränder. Detta har påverkat resultatet gällande måluppfyllnad. 

Skadeutfall Antal 

Branden självslocknat före vår ankomst 25 st. 

Branden släckt innan vår ankomst 25 st. 

Branden släcks i antändningsobjektet 18 st. 

Branden släcks i startutrymmet 17 st. 

Branden omfattar slutligen flera utrymmen i samma brandcell 6 st. 

Branden omfattar slutligen hela byggnaden 9 st. 

Branden omfattar slutligen flera byggnader 1 st. 

Branden resulterar i vårdbehov med personer avtransporterade 5 st. 

Branden resulterar i dödsfall 2 st. 

Ovanstående innebär att 85 av de 108 händelserna uppfyller kriterierna om begränsat skadeutfall. 
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Rekrytering 

RVS har genomfört rekryteringsomgångar både till Rib personal samt till heltidsorganisation under 2021. Detta 
har lett till nyanställningar av både Rib personal samt heltidspersonal. För att rekrytera används nu våra sociala 
medier på ett nytt sätt. Rekrytering av personal till förebyggande enhet kommer att behövas framöver. 

5.2 Prestationsmål 
Tid från larm till ankomst brandplats 

De insatser som har granskats är de larm som vid ankomst har klassats som ”Brand i byggnad”. Vid 
utlarmningstillfället så kan SOS Alarm ha klassat det som annan händelsetyp såsom ”Röklukt” eller att det 
inkommit som Automatiskt brandlarm. 

Under perioden 20210101 – 20211231 har 109 stycken larm klassats som ”Brand i byggnad” vid ankomst. I 102 
av dessa 109 (94%) har styrkan anlänt till skadeplatsen inom utlovad tid. Vid de tillfällen då ankomst inte skett 
inom utlovad tid är anledningarna dessa: 

 I ett fall är det angivit i händelserapporten att det var mycket halt väglag som fördröjt insatsen 

 Bistå anläggningsägaren med hjälp igen på ett objekt där vi varit tidigare under dagen. Var inte akut vid 
detta utlarmningstillfälle utan lugn framkörning till platsen. 

 Automatlarm från en anläggning som ligger precis på gränsen mellan 20 och 30 minuters området. 
Under framkörning får vi information om att det inte rör sig om någon brand och vi kan köra lugnare till 
objektet. 

 I ett fall kom larmet in under tiden återställning efter en brand gjordes på släckbilen och försenad 
anspänningstiden något. 

 I övriga händelser finns ingen orsak angiven till varför man blivit fördröjd. I samtliga fall handlar det om 
tider som ligger under minuten i fördröjning. 

Under perioden är det tre (3) larm där tiden från larm till ankomst skadeplats överstigit 20 minuter. Anledningen till 
detta är: 

 Samtliga larm ligger i de område som vi har lång framkörningsväg. 

Under perioden var det 68 stycken larm som borde genererat förlarm från SOS Alarm. I 60 stycken av larmen har 
detta levererats. Det innebär att de skickat förlarm i 88% av larmen. Medelvärdet för sparad tid är 43 sekunder 
och mediantiden är 35 sekunder på de larm där även förlarm skickats. 

Uppföljning tillsyn 

Målsättning i nuvarande handlingsprogram är att utföra totalt 200 tillsyner per år. Vid planering för 2021 gjordes 
bedömningen att denna målsättning inte kommer att nås på grund av pågående Covid-19 pandemi, reducerad 
bemanning och övriga omständigheter. I tillsynsplanen för 2021 som antogs av nämnden anges att cirka 60-70 
tillsyner kommer att kunna genomföras. 

Under 2021 har tillsynsbesök genomförts enligt följande: 

Tillsyn LSO (Lagen om skydd mot olyckor): brandskydd 38 

Tillsyn 2:4, farlig verksamhet 0 

Tillsyn LBE, (Lagen om brandfarlig och explosiv vara): brandfarlig vara 10 

Tillsyn LBE, (Lagen om brandfarlig och explosiv vara): explosiv vara 0 

Totalt 48 

Kommentar tillsyn 

Målsättningen i tillsynsplanen om att utföra 60-70 tillsyner har inte uppnåtts. Detta beror dels på att 
personalbemanningen varit lägre än planerat då en medarbetare under året sagt upp sig för att gå vidare till 
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annan anställning. Bidragande är också att den totala ärendevolymen ökat och att tid har fått läggas på internt 
arbete med anledning av ändringarna i LSO. Tyvärr är tillsynsverksamheten vår enda regulator och tillgängliga 
personalresurser i förhållande till den totala arbetsmängden blir därför helt avgörande för vår förmåga att utföra 
tillsyn. 

Uppföljning kontroll av brandvarnare 

Målsättning i nuvarande handlingsprogram är att genomföra minst 2700 kontroller i bostäder för att se till att 
fungerande brandvarnare finns. Om brandvarnare saknas eller inte fungerar ska fungerande sådan installeras. 

Kontroll av brandvarnare i bostäder sker i samband med utförande av brandskyddskontroll och 
fixarbrandisuppdrag. Båda dessa verksamheter har under 2021 varit påverkade av restriktioner till följd av Covid-
19. Detta innebär att målsättningen i handlingsprogrammet inte har uppnåtts. Under 2021 genomfördes 1818 
kontroller av brandvarnare i enskilda bostäder. Vi har vid dessa kontroller installerat 162 fungerande 
brandvarnare. 

Uppföljning samarbete med respektive byggenhet 

Målsättning i nuvarande handlingsprogram är att bibehålla och stärka samverkan med byggenheten i respektive 
kommun för att på så sätt säkerställa att brandskyddsfrågor hanteras genom bygglov och bygganmälan, att 
brandteknisk kompetens finns med i byggprojekten, att utförandet av brandskyddet i färdiga byggnader verifieras 
och att relationshandlingar gällande brandskyddet upprättas. 

Utöver befintlig samverkan i enskilda byggärenden har inga särskilda aktiviteter genomförts under 2021. 

Statistik samverkan byggärenden 
 2017 2018 2019 2020 2021 

Antal ärenden 40 84 134 152 140 

Under 2021 har 85 brandskyddsbeskrivningar granskats vid samverkade byggärenden, 32 yttrande med 
synpunkter har avgivits och 10 relationshandlingar gällande brandskyddsdokumentationer har inkommit. 

Uppföljning individanpassat brandskydd 

Under hösten 2021 har kontakt etablerats med Social Välfärd i Lidköping. Möte har inplanerats för att 
förutsättningslöst se över möjligheterna att samverka och utveckla ett systematiskt arbete kring individanpassat 
brandskydd. 

Metodval 

För att få tillgång till skärsläckare inom hela det geografiska området finns en skärsläckarbil placerad i Järpås 
som åker i hela det geografiska området.. Detta för att få en centralt placerad enhet som kan bistå vid brand i 
byggnad. Ytterligare skärsläckare finns i Vara och Lidköping. Insatser utvärderas i efterhand för att säkerställa att 
rätt metodval används. Målsättningen är att uppmuntra och använda detta metodval oftare som alternativ till 
rökdykning 

Sociala medier 

Närvaron på sociala medier består av Facebook, Twitter och Instagram två personer har detta som 
ansvarsområde och utveckla detta framöver. Intresset för att följa RVS på sociala medier ökar stadigt. En ny 
hemsida togs i bruk under början av 2021. Dessa medier används nu för att sprida information, rekrytering, 
marknadsföring av räddningstjänsten m,m. 

Attraktiv arbetsplats 

En medarbetarundersökning genomfördes 2020 för anställda i Lidköpings kommun. Resultatet visar på en tydlig 
förbättring jämfört med 2016 och 2018 gällande alla områden. En tydlig förbättring gällande ledarskap finns mot 
tidigare två undersökningar. Under 2021 har arbetsgivare och arbetstagarsidan tagit fram förslag på åtgärder att 
jobba med utifrån resultaten från undersökningen. Ett antal åtgärder att jobba vidare med har fastställts av 
arbetsgivare och arbetstagarsidan dessa skall följas upp under 2022. 

Information och kontakt med allmänheten 

Uppföljning av detta prestationsmål finns redovisad i tabell kopplad till säkerhetsmål Utbildning, rådgivning, och 
information. 


