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Ägardirektiv till Räddningstjänsten Väst
Enligt § 2 sista stycket i förbundsordningen ska förbundets ändamål beskrivas närmare i ett
ägardirektiv som fastställs för varje mandatperiod genom samstämmiga beslut i
medlemmarnas fullmäktige.

Syfte
Genom att samla det övergripande ansvaret för att förebygga och avhjälpa oönskade
händelser ska det uppstå färre oönskade händelser och lägre skadekostnader i kommunerna.
Tryggheten ska öka genom att främja kunskap och insikt, förebygga oönskade händelser
samt hantera och begränsa konsekvenser av oönskade händelser.
Förbundet ska vara en aktiv samhällsaktör som effektivt driver, leder och utvecklar det
samlade skyddet mot oönskade händelser. Verksamheten ska bedrivas effektivare än när
ansvaret var fördelat på flera händer och i två kommuner.
Kommunernas totala samordnings- och stödresurser inom ägardirektivets ram enligt
tabellen nedan ska tillhandahållas av förbundet. Några andra samordnings- och stödresurser
ska kommunerna inte behöva hålla själva.
Fördelningen av ansvaret mellan kommunernas linjeorganisation och förbundet framgår av
nedanstående tabell. Även om ett väsentligt ansvar läggs på förbundet kvarstår ett inte
obetydligt ansvar i kommunernas förvaltningar och bolag.
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Inriktning
Ägarnas beskrivning av inriktningen är långsiktig och beskrivs så att kundperspektivet lyfts
fram. Hur inriktningen ska åstadkommas är direktionens angelägenhet.

Den enskildes förmåga att förebygga och hantera oönskade händelser ska öka
Det samlade skyddet mot oönskade händelser skapas av den enskilde tillsammans med
kommunen. För att optimera den samlade skyddsförmågan ska förbundet se till att den
enskilde har riktiga förväntningar på kommunen.
Förbundet ska stärka den enskildes förmåga att själv förebygga risken för och
konsekvenserna av samt minska effekterna av oönskade händelser. Målet är att vid varje
räddningsinsats har någon påbörjat skadeavhjälpande åtgärder innan räddningstjänsten
anländer till olycksplatsen. Kommunerna vill följa hur den enskildes insatser vid olyckor
utvecklas.
Antalet oönskade händelser ska minska
Det yttersta målet med den förebyggande verksamheten är att antalet oönskade händelser
ska minska och att skadekostnader som trots allt ändå uppstår ska minska. Kommunerna
vill följa hur antalet och konsekvenserna av oönskade händelser minskar över tid så att
både förbundet och kommunerna kan prioritera åtgärder över hela skalan av olika typer av
oönskade händelser.
Ett exempel på indikatorer av detta mål är SKL:s Öppna Jämförelser 2011 ur vilka följande
mått är särskilt intressanta för att belysa kundperspektivet. Det ligger i sakens natur att
dessa indikatorer utvecklas över tid och att tabellen nedan ska ses som ett exempel på
uppföljning.

Responstiderna ska minska
En avgörande faktor för en effektiv insats är den tid det tar från larm till att
skadeavhjälpande insats påbörjas. Förbundet ska förkorta nuvarande responstider både vad
avser räddningstjänst och avtalad ambulanssjukvård. Kommunerna vill följa hur
responstiderna minskar över tid. För att beakta hela perspektivet förebyggande åtgärder,
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enskildas insatser och kommunens/landstingets insatser kan nedanstående graf vara ett
exempel att visa på hur responstider utvecklas.

Ekonomi
Förbundet ska ha en god ekonomisk hushållning på kort och på lång sikt med ett rimligt
överskott i både budget och bokslut.
Investeringar ska täckas av egna medel.
Det årliga resultatet efter avskrivningar och finansiella kostnader ska vara > 0 kr. Det egna
kapitalet ska vara >0 kr. Prognosavvikelsen ska vara <1 %.

Policy
De policydokument som gäller för Falkenbergs och Varbergs kommuner skall i relevanta
delar tillämpas av förbundet.

_____________________

Ägardirektiven antogs av Falkenbergs kommunfullmäktige 2012-04-24 § 76 (KS 2012128) och av Varbergs kommunfullmäktige 2012-05-15 § 79 (KS 2012-0167).
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