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Årsredovisning 2019 
 
Utöver ordinarie löpande verksamhet har förbundet arbetat med förberedelser för 
kommande nybyggnation av en med ambulanssjukvården gemensam 
räddningsstation. Arbetet har skett i projektform. En omfattande behovsinventering är 
genomförd i samverkan med Alingsåshem och representanter från regionen. 
Alingsåshem har våren 2019 genomfört en upphandling av byggentreprenör för den 
nya stationen, ett uppdrag som tilldelades TB-gruppen under hösten. 
 
En inventering av behov för att säkerställa förbundets förmåga vid höjd beredskap i 
enlighet med statliga krav har genomförts under året. Arbetet har genererat en 
åtgärdsplan för att förbättra förbundets förmåga och organisering vid de tillfällen då 
höjd beredskap gäller. En säkerhetsskyddsanalys har också genomförts som 
beskriver förbundets kompetens inom område säkerhetsskydd, detta arbete har 
delvis skett i samverkan med våra medlemskommuners säkerhetsfunktioner. 
 
Efter de omfattande bränderna i Sverige under 2018 har två statliga utredningar 
tagits fram som underlag för kommande lagförändringar för svensk räddningstjänst, 
förändringar som bland annat kommer att ställa krav på kraftfulla och uthålliga 
operativa ledningsorganisationer. För att uppfylla de kommande kraven har 
räddningstjänsterna i Göteborgsregionen skapat en operativ ledningsorganisation 
med gemensam ledningscentral som började fungera fullt ut 1/10 2019. Detta kunde 
verkställas efter ett två år långt förberedelsearbete som skett i samverkan mellan de 
fem räddningstjänstorganisationerna i Göteborgsregionen. Förberedelserna har 
handlat om allt från skapande av gemensamma tekniska lösningar till att vara 
överens om vilka principer för ledning som ska gälla vid räddningsinsatser inom 
området. En större volym utbildningsaktiviteter har under året genomförts ör att den 
gemensamma ledningsorganisationen ska fungera på ett så effektivt sätt som möjligt. 
 
Ett stort tack till förbundsdirektionen, förbundets anställda och samverkande 
organisationer för alla genomförda insatser med det gemensamma målet om att 
skapa ett säkrare och robustare samhälle. 
 
 
 
Daniel Filipsson, Förbundsdirektionens ordförande  
 
Börje Lindgren, Förbundsdirektör 
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Uppdrag, styrdokument och rutiner 
 
Förbundet bedriver verksamhet enligt antaget Handlingsprogram enligt Lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). På uppdrag av respektive medlemskommun 
utför förbundet även de åtaganden som styrs av Lag (1988:868) om brandfarliga och 
explosiva (LBE) varor samt stödjer medlemskommunerna enligt Lag (2006:554) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser (LEH) i 
fredstid och höjd beredskap, med tillhörande förordning. Utöver detta finns 
förbundsordningen samt reglementen för förbundsdirektionen och revisorer.  
 
Den av direktionen årligt antagna verksamhetsplanen är det dokument som styr 
processer och aktiviteter i förbundet under året. Planer finns dessutom för 
regelbunden uppföljning och internkontroll i förbundet. 
 
 

Förbundsdirektion 
 
Räddningstjänstförbundets direktion har under året haft fem sammanträden samt en 
arbetsdag där bland annat följande punkter behandlats: 
 

 Information om pågående komplicerade tillsynsärenden 
 

 Information om regionala samverkansaktiviteter inom Göteborgsregionen och 
Västra Götaland 

 

 Tertial- och delårsuppföljning 

Vår vision   
Vi söker ständigt bättre sätt att göra ditt liv tryggare 

 
Varje dag arbetar vi aktivt och innovativt för att förhindra olyckor. Vi är 

öppna för, och nyfikna på det samhälle vi har satts att skydda och 
möter medborgare med empati och professionalism. När det trots allt 

krävs en räddningsinsats, jobbar vi med modern utrustning och 
effektiva metoder. Vi lär oss av våra erfarenheter och blir ännu lite 

bättre nästa gång. 
En förutsättning för framgång är att vi har en kultur där vi vågar 

ifrågasätta, diskutera och prova nya tankar. Det krävs att vi har ett 
klimat där alla känner sig trygga, där vi hissar istället för att dissar, där 

vi lyssnar på och respekterar varandra. 
 

Det är ett viktigt uppdrag, därför är vi i ständig utveckling 
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 Delgivning av resultat och åtgärder efter Länsstyrelsens tillsyn av förbundets 
verksamhet 

 

 Delgivning av revision och åtgärder efter grundläggande årlig granskning 
 

 Revidering av delegations- och förbundsordning 
 

 Beslut om godkännande av årsredovisning 2018 
 

 Beslut om taxor och avgifter 
 

 Beslut om antagande av budget 2020 samt ramar för 2021-2022 
 

 Antagande av verksamhetsplan för 2020 
 

 Workshop inför skapande av Handlingsprogram enligt LSO 
 

 Beslut om externremiss av Handlingsprogram enligt LSO 
 

 

Jämställdhet och mångfald 
 
Fortsatt arbete med jämställdhet och mångfald har skett genom aktiviteter i det 
nationella nätverket för jämställda räddningstjänster (NJR).  
 
Förbundet arbetar i sin kommunikation med att modernisera bilden av 
räddningstjänsten och vilka som kan arbeta som brandmän. Förbundet har 
marknadsfört brandmannayrket på ett bra sätt vilket glädjande nog lett till 
nyanställning av totalt nio kvinnor och män till RIB-stationerna i Vårgårda och 
Sollebrunn. 
 
Under 2019 har heltidsanställda i förbundet arbetat med ett värdegrundsspel samt 
deltagit på nationella och regionala konferenser. 
 

 

Arbetsmiljö 
 

Räddningsstationen 
Efter tidigare påvisade arbetsmiljöbrister på brandstationen i Alingsås och önskemål 
från ambulanssjukvården att hitta nya lokaler beslutade förbundsdirektionen 2017 att 
ge förbundsdirektören uppdraget att omgående verkställa start av en förstudie med 
syfte att utreda förutsättningar för en, med ambulanssjukvården gemensam, nybyggd 
räddningsstation med lämplig placering. Resultatet av förstudien som blev klar 
hösten 2018 innebar ett förslag på att bygga låta Alingsåshem bygga en ny 
Räddningsstation på område Tokebacka som ambulanssjukvården och 
räddningstjänsten. 
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Västra Götalandsregionens styrelse och förbundsdirektionen beslutade enligt 
förstudiens förslag om att gå vidare i planerna och låta Alingsåshem upphandla en 
byggentreprenör. Resultatet att denna upphandling blev en tilldelning av uppdraget 
till TB-gruppen som startat projektering under hösten 2019. 
Förbundet har 2019 haft en intern projektledare som lett  arbetsgrupper som arbetat 
vidare med räddningsstationens utformning. 
 
 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
Förbundsdirektionen har ett övergripande ansvar för att det finns ett fungerande 
arbetsmiljöarbete i räddningstjänstförbundet. Arbetsmiljöuppgifter är fördelade till 
förbundsdirektören och vidare i organisationen. I förbundets arbetsmiljöpolicy 
beskrivs vad uppgiftsfördelningen av arbetsmiljöansvar innebär för respektive chef 
och funktion i organisationen samt hur dessa returneras. En översyn av 
uppgiftsfördelningen kommer att ske med hänsyn till det övergripande operativa 
ledningssystemet i Göteborgsregionen. 
 
 

Skyddskommitté 
Den centrala samverkansgruppen är tillika förbundets skyddskommitté. Här 
behandlas övergripande arbetsmiljöfrågor och löpande uppföljning av 
tillbudsrapportering. Sammanträden sker i samband med fackliga 
kommunikationsmöten, vilket skett fem gånger under året. 
 

 
Medarbetarenkät 
Räddningstjänstförbundet har under 2019 fortsatt systematiken i det psykosociala 
arbetsmiljöarbetet. En medarbetarenkät skickades under hösten 2019 ut till 
förbundets samtliga anställda som sedan gav en svarsfrekvens på 88,9 procent en 
ökning från 79,8 procent föregående år. Utifrån inkomna svar ska handlingsplaner 
med förbättringsförslag upprättas under våren 2020 för respektive organisationsnivå. 
 

 

Åtgärder 
Efter genomförd medarbetarenkät föregående år skapades handlingsplaner på 
respektive organisationsnivå. Dessa genomfördes under 2019, där organisationen 
bland annat har  

-arbetat med att förtydliga individuella kompetensutvecklingsplaner vid   
medarbetarsamtal 
-genomfört värdegrundsspelet ”Räddningsvärk” 
-deltagit på nationella och regionala konferenser 
-infört ”värdegrund” som en fast punkt på arbetsplatsträff 
-genomfört ledarskapsutbildning. 

 
I vissa områden kan vi se att åtgärder gett resultat i form av högre värden i 
efterföljande medarbetarenkät. 



5 

 

 

Skyddsrond 
En skyddsrond ska göras på varje arbetsställe årligen. Arbetsgivarrepresentant och 
skyddsombud på arbetsstället gör detta tillsammans. Resultatet av skyddsronden ska 
leda till omedelbara åtgärder eller förs in kommande åtgärdsplaner. Under året har 
skyddsrond genomförts i Sollebrunn och Vårgårda. Alingsås är planerad i början av 
2020. 
 
 

Tillbuds- och olycksrapportering 
Arbetsskador, tillbud och avvikelser rapporteras i förbundets web-baserade 
rapporteringssystem.  Delgivning sker till ansvarig chef, skyddsombudet samt 
personer med utredningsansvar.  
En skriftlig sammanställning redovisas i samband med den årliga 
verksamhetsuppföljningen. Löpande uppföljning av rapporter redovisas i 
skyddskommitté och nödvändiga åtgärder vidtas i verksamheten vid behov. 
Avvikelserapporteringen redovisas även vid respektive arbetsgrupps arbetsplatsträff. 
 

 
Antal avvikelse-, tillbud- och olycksrapporter 2017-2019. 

 
 
 
Avvikelserna handlar i de flesta fall om den fysiska arbetsmiljön såsom trasig materiel 
eller tekniska fel. 
 

Internkontroll 

Den interna kontrollen syftar till att säkerställa att verksamhetens mål uppfylls och 
grundas verksamhetens huvudprocesser samt på faktorer för effektiv och 
framgångsrik styrning. Internkontrollen omfattar de mest väsentliga riskerna i 
förhållande till förbundets strategiska styrdokument och efter bedömning om vilka 
risker som måste hanteras sätts nödvändiga kontrollåtgärder (internkontroller) och 
etableras nödvändiga rutiner i styrningen av verksamheten. Den kan ske genom 
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löpande uppföljning av nyckeltal eller periodiserad kontroll av exempelvis 
styrdokument eller kompetensnivåer. 
 
Under året har förbundet genomfört detta arbete löpande varvid följande brister har 
påvisats i den interna kontrollen: 
  

 Försämrad redundans i vissa av förbundets funktioner 

 Vissa styrdokument och riktlinjer i behov av revidering 
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Förvaltningsberättelse 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samhällsskydd – olycksförebyggande arbete 
 

Verksamheten har 2019 varit inriktad på att genom delaktighet i plan- och 
byggärenden, tillsyn, utbildning, informations- och rådgivningskampanjer samt 
brandskyddskontroll av eldstäder ge människor, egendom och miljö ett 
tillfredsställande skydd mot i första hand bränder men även andra olyckor. Arbetet 
har också gått ut på att stärka samhällets och den enskildes förmåga att förebygga 
och hantera bränder eller andra olyckor.  
 
Medlemskommunernas starka expansion har annars präglat arbetet på 
samhällsskyddsavdelningen, många arbetstimmar har lagts på yttranden över 
inkomna remisser. I första hand rör detta plan och byggärenden samt olika typer av 
riskbedömningar. 
 
 

Huvudprocesserna i verksamheten är olycksförebyggande 
arbete och genomförande av räddningstjänstuppdrag.  
 
Samhällsskyddsavdelningen ansvarar för det olycksförebyggande arbetet 
genom myndighetsutövning – såsom brandskyddskontroller av eldstäder 
och förbränningsanordningar samt tillsyn enligt LSO och LBE. 
Avdelningen besvarar inkomna remisser i plan- och byggprocessen, LBE 
tillstånd, alkohollagen, ordningslagen m.fl. Avdelningen genomför även 
fördjupade undersökningar, utbildning, samordning av krisberedskap samt 
rådgivning och information. 
Syftet med det förebyggande arbetet är att ge människor, egendom och 
miljö ett tillfredställande skydd mot olyckor genom att stärka den enskildes 
förmåga att förhindra och begränsa olyckor. 
 
Operativa avdelningen ansvarar för räddningsinsatsernas genomförande 
men deltar även aktivt i det olycksförebyggande arbetet. Målet för 
verksamheten är enligt gällande lagstiftning att räddningsinsatser skall 
planeras så att de kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett 
effektivt sätt. 
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Myndighetsutövning 2017 2018 2019

Tillsyn LSO 83 34 2

Tillsyn LBE 8 1 5

Brandskyddkontroller 1823 1823 1705

Ansökan, sota själv 57 49 63

Remisser / yttrande, totalt 109 114 107

-brandfarlig/explosiv vara 40 27

-polistillstånd 2 18

-alkoholtillstånd 16 18

-planärenden 18 8

-byggärenden 33 34

-övriga remisser 5 2  
 
 
Stärkt brandskydd 
Förbundet har under 2019 arbetat aktivt för att stärka den enskildes förmåga att 
förebygga bränder samt deras förmåga att hantera inträffade olyckor. Detta arbete 
har framför allt genomförts genom informations- och rådgivningskampanjer. Under 
året har vi riktat kampanjerna mot våra campingplatser samt brandskydd vid juletid. 
Mot våra campingplatser har vi genomfört en gedigen kampanj för att stärka 
brandskyddet på campingplatserna. Riskinventeringen visar på att det historiskt har 
varit ett bristande brandskydd och att inte gällande riktlinjer har efterlevts. Framför allt 
har det handlat om att avståndet mellan husvagnar/husbilar/ tält mm. inte efterlevs. 
Förbundet har genom möten fått campingägarna att förstå att de har tydliga krav på 
sig gällande brandskyddet. Vi har sedan stöttad dem vid möten med campinggäster 
med flera för att kraven ska kunna efterlevas. 
Kampanjerna för brandskydd i juletid har varit riktade mot butikerna i våra tre tätorter 
samt allmänheten. Förbundet har besökt ca 150 butiker inför julhandeln för att 
säkerställa att brandskyddet inte är eftersatt då detta är en kännslig period med ökad 
mängd besökare, mer varor och ofta i kombination med levande ljus. Förbundet 
genomförde en informationskampanj till allmänheten i början av december för att 
stärka deras förståelse kring brandskydd under juletid. Detta genomfördes då 
statistiken visar på en ökad frekvens av bränder i bostadsmiljö under denna tid på 
året. Kampanjen genomfördes i Vimpeln och förbundets medarbetare träffade ca 
3 000 personer vid detta tillfälle. 
Under 2019 har det genomförts betydligt färre tillsyner i jämförelse med tidigare år. 
Detta beror framför allt på personalbortfall samt att andra uppdrag prioriterats. 
Brandskyddskontrollerna i respektive kommun har genomförts enligt fastställd plan. 
Vid brandskyddskontrollen genomför även en informations- och rådgivningskampanj 
till ägare/ boende kring brandskydd i hemmamiljö för att stärka deras förmåga. 
 
Stöd till våra medlemskommuner 
Medlemskommunernas fortsatta expansion och tillväxt har även 2019 inneburit att ett 
stort antal arbetstimmar lagts på dialog och remissvar gällande plan- och 
byggärenden. Komplexiteten i ärendena har generellt sett ökat vilket innebär att 
tidsåtgången för att besvara inkomna remisser ökar. 
 
Ett ärende som sticker ut från mängden är Vårgårda Bostäders ansökan om att få 
använda vätgas som energikälla. Detta är ett ärende som väckt stort intresse såväl 
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nationellt som internationellt. Förbundet har haft ett nära samarbete med såväl 
Länsstyrelsen som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för att stötta 
Vårgårda kommun i detta ärende.  
 
 
Civil Insatsperson 
Utredningen av förutsättningar för att införa civila insatspersoner (CIP) i 
kommunernas ytterområden gjordes klar i början av 2018. Under våren 2018 
initierades ett testområde för CIP i Hemsjö. Detta innebar att de som anmält sig som 
frivilliga har utbildats för att kunna hantera enklare bränder och primär livräddning. De 
har sedan försetts med utrustning för första hjälpen och brandsläckning, en 
hjärtstartare har också införskaffats i Hemsjö. Konceptet fungerar väl och CIP-
insatserna kommer kunna göra skillnad för dem som drabbats av brand eller olycka. 
Möjlighet finns också att införa konceptet i fler områden som ligger långt från 
brandstationerna i förbundet.  
 
Hemtjänstpersonal i medlemskommunerna har också visat intresse för utbildning 
med syfte att kunna agera om de hamnar i en situation med uppkomen olycka eller 
brand. Dialogen med hemtjänsten samt andra strategiska områden där CIP ses som 
en viktig aktör kommer fortsätta under 2020. 

 
 
Utbildning 

2017 2018 2019

Brandskydd - kommuner 601 375 209

Brandskydd - övriga 382 15 109

Heta arbeten 73 58 0

Hjärt- och lungräddning 20 14 86

Brandskyddsinformation - skolor 997 1377 1302

Brandskyddsinformation - övriga 1902 673 882  
 
 
Förbundet har under 2019 påbörjat arbetet med att ta fram ett nytt utbildningskoncept 
för brandskyddsutbildningar. Förändringen innebär att den teoretiska delen utförs på 
webben, vilket sedan kompletteras av ett besök av räddningstjänsten ute i 
verksamheten. Planen var att den webbaserade utbildningen skulle vara i drift under 
2019 men detta har tyvärr blivit framskjutet till början av 2020 på grund av tekniska 
bekymmer med IT-plattformen.  
 
Förbundets mål med utbildningsaktiviteter är att varje år nå ut till elever i 
förskoleklass, årskurs 5 samt gymnasiet, med åldersanpassad information och 
utbildning i brandskyddsfrågor och olycksförebyggande åtgärder. Detta har 
genomförts med gott resultat under 2019. 
 
 
Undersökning LSO 3 kap. 10§ 
Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO), har kommunen skyldighet att genomföra 
efterföljande åtgärder kopplat till räddningsinsatser. 3 kap 10§ i LSO anger att ”när 
en räddningsinsats är avslutad skall kommunen se till att olyckan undersöks för att i 
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skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen 
har genomförts”. Detta lagkrav tillgodoses på en grundläggande nivå genom 
upprättande av händelserapport efter en räddningsinsats. Utöver grundläggande nivå 
har räddningstjänsten möjlighet att komplettera händelserapporten med en fördjupad 
undersökning. Syftet med utredningarna är att bidra med analys, utvärdering och 
lärande till egen organisation och externa intressenter så som berörda myndigheter, 
försäkringsbolag, media samt enskilda medborgare. Utredningen kan också komma 
med förslag på åtgärder som ska förhindra att ytterligare olyckor av liknande karaktär 
uppstår. 
 
Under början av 2019 skapades en processbeskrivning för undersökningar enligt 
LSO 3 kap. 10§. Denna processbeskrivning kompletterades under våren med en 
intern utbildning. Det har genomförts 1 fördjupad utredning under 2019. I december 
påbörjades ytterligare en fördjupad utredning som ska vara klar i början av 2020. 
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Operativ verksamhet 
 
Fokus för 2019 har varit förberdelser och utbildning för verkställande av gränslös 
räddningstjänst inom Göteborgsregionen (GR). I samverkan med de andra 
räddningstjänsterna i GR har ett omfattande arbete lagts ned inom områdena – 
teknik, ledning, utbildning och drift med målet att skapa förutsättningar för gemensam 
ledning i GR från och med oktober 2019. 
Förbundet har under 2019, utöver ordinarie övningsprogram, på grund av 
samhällsutvecklingen tvingats arbeta med åtgärder och utbildning av brandpersonal 
för att kunna möta hot och våldssituationer. På det lokala planet har det vid några 
räddningsinsatser också uppstått situationer med sprängmedel och vapen 
inblandade. Fortsatt arbete för att höja kompetens och förmåga gällande hot och våld 
kommer att ske i samverkan mellan räddningstjänsterna i regionen, 
ambulanssjukvården samt polismyndigheten.  

 
 

Händelser 
Under 2019 har följande händelser inträffat i förbundet: 
 

 

 

 
Under 2019 hade förbundet 833 uppdrag. Sett till respektive händelsetyp och 
totalsumman är året i stort jämförbart med tidigare år. Fortfarande har förbundet ett 
alltför stort antal trafikolyckor, 151 stycken under 2019, och stora krav ställs på god 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Annan brand 17 19 8 2 3 6 6 3 27 17 11

Annan hjälp till ambulans 6 8 11 1 1 1 2 2 10 14 13

Annan händelse utan risk för skada 32 23 18 5 1 2 5 3 1 33 22 21

Annan naturolycka 1 2 1 0 2 3

Annan nödställd person 5 6 2 1 4 2 3 11 4 5

Annan olycka/tillbud 14 19 19 1 1 3 7 3 7 27 23 29

Annan vattenskada 2 3 3 2 1 1 6 4 3

Annat sjukvårdslarm 1 1 1 2 1 1 2

Annat uppdrag 1 1 1 1 1 2 2 1

Automatlarm utan brandtillbud 202 165 170 33 30 26 51 49 52 249 249 248

Begränsat läckage av drivmedel/olja 10 21 20 1 3 1 6 7 4 28 30 25

Brand fordon/fartyg 16 5 13 5 1 2 8 1 1 18 15 16

Brand i avfall/återvinning 10 13 23 1 1 2 3 3 16 26 27

Brand i byggnad 44 42 36 5 3 10 17 17 21 64 56 67

Brand i skog eller mark 27 34 23 7 7 4 11 8 6 52 38 33

Drunkning/tillbud 6 1 2 1 2 2

Fastklämd person 1 2 2 1 1 2 2 5

Hiss, risk för personskada 4 1 4 1 1

Hiss, utan risk för personskada 1 1 0 1 1

Hjälp till polis 1 1 1 0 0

Hjärtstoppslarm 1 1 1 1 0 1

IVPA 41 46 29 10 10 4 6 11 19 62 50 52

Lyfthjälp 44 40 17 16 9 2 10 11 2 66 37 21

Läckage från vattenledning 5 4 5 1 1 1 5 5 7

Nödställt djur 1 2 1 1 2 1 2

Ras i byggnad/konstruktion 1 1 0 1 0

Självmord/försök 3 6 18 1 4 4 3 10 22 22

Stormskada 1 3 6 4 4 2 3 10 12

Trafikolycka 99 100 104 24 11 13 48 43 34 172 158 151

Undersökning 2 1 1 0 2 1

Utsläpp av farligt ämne 2 3 4 1 2 2 3 5 7 7

Återkallades, innan framkomst 25 35 30 4 6 2 13 6 7 52 42 39

Översvämning dagvatten/avlopp 2 1 3 2 1 4

Översvämning vattendrag 1 1

Totalsumma 621 608 572 119 94 81 205 180 180 932 846 833

Alingsås Sollebrunn Vårgårda AVRF Total
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samverkan och gemensamma satsningar i våra medlemskommuner för att antal 
olyckor i trafiken ska minska.  
 
 

 
Antal händelser per månad i förbundet. 
 
 

 
Antal händelser per klockslag i förbundet. 

 
 
Insatsplanering 
Under året har arbetet med förberedelse för räddningsinsatser fortsatt med 
insatsplanering i hela förbundsområdet, exempelvis genom övningar och studiebesök 
på företag, bostadsområden och anläggningar. GIS (geografiskt informationssystem) 
har utvecklats ytterligare med fler uppgifter inlagda i kartstödet för att skapa så bra 
förutsättningar som möjligt vid räddningsinsatser. Extra fokus har lagts på att 
inventera uppställningsplatser för höjdfordon. 
 
 
Samverkan 
Samverkan inom olika delområden har skett löpande under 2019. Deltagande har 
löpande skett i de nätverk som finns för krisberedskapsfrågor i Sjuhäradsområdet 
och inom Göteborgsregionen (GR). Där har en del energi lagts på förberedelser inför 
den stora totalförsvarsövningen (Tfö 2020) som genomförs under 2020. 
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Älvsamordningsgrupp som drivs av Länsstyrelsen arbetar med åtgärder för att mildra 
konsekvenserna vid översvämningar kring våra gemensamma vattendrag i länet. 
Denna samverkan får betecknas som ytterst angelägen med anledning av att Säveån 
vid Alingsås har klassificerats som ett av 25 områden i riket med betydande 
översvämningsrisk.  
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Uppföljning av verksamhetsmålen 

 
Måluppfyllelse 
 

Förbundets verksamhetsmål följs regelbundet upp under året och efter behov kan 
viss resursfördelning ske för att nå de uppsatta målen. De prioriterade målen i 
verksamhetsplanen är vid årets slut helt eller i hög grad uppfyllda. Merparten av 
förbundets åtaganden har fullgjorts och i de fall där så inte skett har orsaken 
analyserats inför nästa års verksamhetsplan.  
 

 
Prioriterade mål 
 
Organisering av förebyggande verksamhet 
För att skapa ökad effekt av förbundets förebyggande arbete ska verksamheten 
styras så att vi utifrån målgrupp och riskbild agerar på rätt arena och med rätt 
aktiviteter. På så sätt stärker vi den enskildes - såväl privatpersoners som företags - 
förmåga att förhindra att olyckor och bränder uppstår samt förmågan att agera vid 
olycka. 

 

Bedömning 

Helt uppfyllt 

 

Kommentar: 
En tydligare organisering av den förebyggande verksamheten har prioriterats och 
genomförts under året. Individer har tilldelats samordningsansvar för avdelningens 
delområden och rekrytering för ökad volym tillsyn (kommande år) har genomförts. En 
övergripande plan för det förebyggande arbetet har skapats och kommunicerats. 
Förebyggandeplanen beskriver vilka områden som ska prioriteras utifrån riskbild 
samt vilka metoder som ska användas för att öka skyddet i samhället. 

 

Titel Beskrivning Status Färdiggrad 

Förebyggandeplan Förbundet ska skapa en helomfattande 
Förebyggandeplan utifrån intentionen om ett nationellt 
mål kopplat till det förebyggande arbetet och den 
nationella visionen att ”ingen ska omkomma eller skadas 
allvarligt till följd av brand”. 

Färdig 100% 

Kommentar: Förebyggandeplanen är färdigställd. Under början av 2020 kommer den uppdateras 
med 2020 års mål för den förebyggande verksamheten. 

Organisering Förbundet ska planera och organisera det förebyggande 
arbetet så att det effektivt bidrar till att förhindra och 
begränsa skador till följd av bränder och andra olyckor. 
Inom ramen för extern utbildning ska en 
processbeskrivning skapas för hur vi arbetar samt vilka vi 
ska möta och när. 

Färdig 100% 

Kommentar: Som en del i förebyggandeplanen har personliga ansvarsområden fördelats på 
personalen. Under hösten 2019 blev det även klart att vi förstärker organisationen med ytterligare en 
medarbetare som kommer arbeta med tillsynsärenden under 2020. 
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Resursstark operativ samverkan 
Den statliga räddningstjänstutredningen pekar tydligt på behovet att utveckla 
resursstarkare samverkansstrukturer i räddningstjänstverksamheten med förmågan 
att dygnet runt utöva gemensam övergripande ledning. Förbundet och övriga 
räddningstjänster i Göteborgsregionen har ingått avtal med Räddningstjänsten 
Storgöteborg om utlarmning från deras ledningscentral. Nästa steg för att möta den 
statliga intentionen är att under 2019 även övergå till gemensam ledning och 
gränslös räddningstjänst. 

 

Bedömning 

Helt uppfyllt 

 

Kommentar: 
Efter införande av en i GR gemensam operativ ledning har det skapats 
förutsättningar och organisation för att klara av komplicerade eller i tid omfattande 
räddningsinsatser. Utveckling av ledningssystemet sker kontinuerligt. 

 

Titel Beskrivning Status Färdiggrad 

Gränslös 
räddningstjänst 

Förbundet ska aktivt bidra till utveckling av den regionala 
operativa förmågan och skapa förutsättningar för att under 
2019 verkställa gränslös räddningstjänst i 
Göteborgsregionen med ett gemensamt operativt 
ledningssystem. För att nå dit ska förbundet   
- delta i de av projektledningen sammansatta 
arbetsgrupperna 
- utföra intern utbildning med syfte att stärka förståelsen    
för regionsövergripande operativ samverkan 
- genomföra intern stabsövning. 

Färdig 100% 

Kommentar: AVRF har under 2019 utbildat och förberett de operativa styrkorna och planerna för att 
kunna fullt ut införa den gemensamma operativa ledningsorganisationen inom GR fr.o.m. 1/10. 
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Arbetsmiljö 

I en verksamhet som räddningstjänsten där riskbedömningar och säkerhetstänk ofta 
behöver tillämpas för att minimera de risker vi utsätts för är arbetsmiljö en ständigt 
närvarande och central fråga. För att skapa en önskvärd säkerhetsnivå integreras det 
systematiska arbetsmiljöarbetet som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Att 
förebygga ohälsa eller olycksfall omfattar såväl fysiska som psykologiska och sociala 
förhållanden. 

 

Bedömning 

I hög grad uppfyllt 

 

Kommentar: 
Arbetsmiljöfrågor behandlas löpande på ett ansvarsfullt sätt av samtliga anställda i 
förbundet. Oavsett befattning arbetas det löpande med förbättringar inom förbundets 
arbetsområde. Arbetet behöver fortsätta i samma anda. 

 

Titel Beskrivning Status Färdiggrad 

Systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

Förbundet ska systematiskt planera, styra och följa 
upp verksamheten på ett sätt som leder till att 
verksamheten uppfyller föreskrivna krav på en god 
arbetsmiljö. Detta sker genom att under året 
- analysera genomförd medarbetarenkät 
- skapa handlingsplan för åtgärder inom 
prioriterade områden 
- ta fram konkreta arbetsmiljömål. 

Färdig 100% 

Kommentar: Medarbetarenkät genomförd med 88,9% svarsfrekvens. Handlingsplaner har skapats 
efter föregående års medarbetarenkät på samtliga organisationsnivåer och åtgärder i dessa har 
genomförts under året. 

Ledarskapsutveckling Stödja verksamhetens chefer i det fortsatta 
värdegrundsarbetet och på så sätt bidra till 
förbättrad organisatorisk och psykosocial 
arbetsmiljö. Följande aktiviteter ska genomföras 
under året: 
- ledarskapsutbildning för heltidsanställda 
styrkeledare 
- värdegrundsutbildning för förbundets anställda. 

Påbörjad 50% 

Kommentar: Pågående arbete som under 2019 resulterat i ytterligare anställningar av kvinnliga 
brandmän i förbundet. 
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Åtaganden 
 

 

Tillsyn 

 

Status Färdiggrad 

Påbörjad 30% 

 

Kommentar: 
Förbundet har under 2019 prioriterat andra förebyggande åtgärder framför formella 
tillsyner. Detta har dels att göra med bemanningsgraden men framför allt då vi ser att 
andra förebyggande åtgärder, så som information och rådgivning, har större 
påverkan och nytta i våra medlemskommuner. 
 

 
Sambruk 

 

Status Färdiggrad 

Färdig 100% 

 

Kommentar: 
AVRF har genomfört planerade aktiviteter i samverkan med medlemskommunerna 
samt varit ledande i arbete med åtgärder för höjd beredskap och säkerhetsskydd. 
 

 
Remissinstans 

 

Status Färdiggrad 

Färdig 100% 

 

Kommentar: 
Förbundet har under 2019 besvarat inkomna remisser inom skälig tid. 
 

 
Brandskyddskontroll 

 

Status Färdiggrad 

Färdig 100% 

 
Kommentar: 

Förbundet har under 2019 genomfört brandskyddskontroller enligt gällande plan 
(frister). 
 

 
Krisberedskap 

 

Status Färdiggrad 

Färdig 100% 

 

Kommentar: 
Förbundet har under 2019 stöttat medlemskommunerna i krisberedskapsfrågor. 
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Boendesprinkler 

 

Status Färdiggrad 

Påbörjad 40% 

 

Kommentar: 
Sedan tidigare har flertalet objekt fått krav på sig att installera boendesprinkler. 
Flertalet av dessa objekt är kommunala boenden och där pågår en upphandling. 
Förbundet har under 2019 inte följt upp detta till fullo utan fortsätter med detta under 
2020 för att säkerställa installationen. 
 

 
Innerstaden 

 

Status Färdiggrad 

Påbörjad 50% 

 

Kommentar: 
Förbundet har under 2019 inte haft personella resurser för att arbeta med 
brandskyddet i innerstaden i önskvärd utsträckning. Det som prioriterats är 
information och rådgivningskampanjer, med fokus på butiker under julhandeln. 
 

 
Skolor 

 

Status Färdiggrad 

Färdig 100% 

 

Kommentar: 
Förbundet har under 2019 genomfört informations- och utbildningsmöten med våra 
skolor enligt fastställd plan. 
 

 
BKA 

 

Status Färdiggrad 

Färdig 100% 

 

Kommentar: 
Förbundet har under 2019 genomfört brandkunskapsutbildningar enligt fastställd 
plan. Tyvärr har införandet av den webb-baserade utbildningen blivit förskjuten i tid 
på grund av tekniska bekymmer med utbildningsplattformen. 
 

 
Brandorsaks- och olycksutredning 

 

Status Färdiggrad 

Färdig 100% 

 

Kommentar: 
Brandorsaks- och olycksutredningar har genomförts enligt fastställda rutiner. 
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HLR 

 

Status Färdiggrad 

Färdig 100% 

 

Kommentar: 
Förbundet har under 2019 utbildat kommunala instruktörer enligt fastställd plan. 
 

 
Heta arbeten 

 

Status Färdiggrad 

Färdig 100% 

 
Kommentar: 
Förbundet har genomfört utbildningar i Brandskyddsföreningens regi. 
 

 
Utbildning nyanlända 

 

Status Färdiggrad 

Färdig 100% 

 

Kommentar: 
Förbundet genomför utbildningar för nyanlända vid förfrågan. Under 2019 har det 
varit ett begränsat behov av utbildningar. Anledningen till detta är att Alingsås 
kommuns nyanlända utbildas i GR:s regi och Vårgårda kommuns nyanlända utbildas 
i Sjuhäradskommunernas regi. 
 

 
Information och rådgivning 

 

Status Färdiggrad 

Färdig 100% 

 

Kommentar: 
Förbundet har under 2019 prioriterat informations- och rådgivningskampanjer för att 
förebygga brand. Detta har visats sig ge ett gott resultat och kommer att utvecklas 
ytterligare under 2020. Under 2019 har fokus legat på campingplatser, julhandeln i 
innerstaden (ca 150 butiker), privatpersoner inför jul (ca 3000 personer) samt 
bostadsrättsföreningar. Utöver detta deltar förbundet på diverse arrangemang till 
exempel Lights in Alingsås och skyltsöndag. 
 

 
Utbildning och övning 

 

Status Färdiggrad 

Färdig 100% 

 

Kommentar: 
Alla övningar enligt årligt övningsprogram är genomförda. 
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Kvalitetsäkring räddningsledare 

 

Status Färdiggrad 

Färdig 100% 

 

Kommentar: 
Befälsövningar har genomförts av typ firestudio och kader för att 
kvalitetssäkra räddningsledare. 6 st samverkansövningar tillsammans med polis och 
ambulans med tema stor skadeplats med många skadade har genomförts för att 
säkerställa att räddningsledare agerar bra vid större händelser. Alla insatsledare har 
gått en 2-dagars utbildning tillsammans med polis och ambulans för att bättre kunna 
hantera en händelse med pågående dödligt våld. 
 

 
Regional operativ samverkan 

 

Status Färdiggrad 

Färdig 100% 

 

Kommentar: 
Gränslös räddningstjänst inom GR genomförd från 1/10. Ett antal insatser har 
inträffat där vi fått hjälp av andra förbund och ett antal insatser där vi hjälpt andra 
förbund inom GR. 
 

 
Mervärde vid insats 

 

Status Färdiggrad 

Färdig 100% 

 

Kommentar: 
Drabbade har kontaktats om det funnits behov och det varit möjligt. 
 

 
Lärande efter insats 

 

Status Färdiggrad 

Påbörjad 70% 

 
Kommentar: 
Utvärdering sker i händelserapport och i vissa fall i utökad form. 
Fortfarande svårt att få ut informationen till alla men en rutin är på väg att skapas. 
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Förmåga vid förändrad hotbild 

 

Status Färdiggrad 

Påbörjad 70% 

 

Kommentar: 
Utbildning av insatsledare för att kunna hantera en PDV-händelse (pågående dödligt 
våld) har slutförts under hösten. En större övning kommer att ske under mars 2020. 
En inventering och analysering av förbundets förmåga vid höjd beredskap samt 
förslag på åtgärder har genomförts. Samverkan med medlemskommunerna sker för 
att bättre kunna hantera en händelse vid höjd beredskap. 
 

 
MBU (Människan bakom uniformen) 

 

Status Färdiggrad 

Färdig 100% 

 

Kommentar: 
MBU har genomförts enligt fastslagen plan för 2019. 
 

 
Jämställdhet och mångfald 

 

Status Färdiggrad 

Påbörjad 60% 

 

Kommentar: 
Deltagande i konferenser och utbildning i nationellt nätverk har skett enligt plan. 
Specifika utbildningar för ledare planeras in 2020. 
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Personalredovisning 
 

 

Antalet tillsvidareanställda per den 1 november 2019 var 92 personer fördelat på 49 

personer i Alingsås, 24 personer i Sollebrunn och 19 personer i Vårgårda. Det är en 

minskning med fem personer i jämförelse mot föregående år. Minskningen är dock 

inte reell eftersom det pågår en generationsväxling inom förbundet. Under 2019 har 

det anställts ytterligare brandpersonal på deltid för att vara i fas då personer går i 

pension under de kommande åren. De nyanställda är aspiranter vilket innebär att de 

inte redovisas i statistiken.  

Anställda Antal Procent 

      

Alingsås     

Tillsvidareanställda 49 100% 

-kvinnor 7 14% 

-män 42 86% 

varav utryckningsstyrka 36 100% 

-kvinnor 3 8% 

-män 33 92% 

Sollebrunn     

Anställda RiB 24 100% 

-kvinnor 2 8% 

-män 22 92% 

Vårgårda     

Anställda RiB 19 100% 

-kvinnor 1 5% 

-män 18 95% 

      

Totalt 92   
-kvinnor 
-män 

10 
82  

 

Medelåldern för den tillsvidareanställda personalen var för kvinnor 44 år och för 

männen 48 år. Medelåldern för brandpersonal heltid var 45 år och motsvarande siffra 

för anställda på RIB-avtalet (brandpersonal deltid) var 49 år. Åldersfördelning för 

samtliga anställda i förbundet enligt nedanstående tabell.  

 

Åldersgrupp Kvinnor Män Totalt 

00-29 0 5 5 

30-39 3 17 20 

40-49 5 24 29 

50-59 1 20 21 

60- 1 16 17 

Totalt 10 82 92 
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Sjukfrånvaro 2019 
 
Redovisningen omfattar månadsavlönad personal. Deltidspersonal och 
förtroendevalda ingår inte. 
 

Total sjukfrånvaro i procent 2019 2018 2017 

        

Total sjukfrånvaro, % 1,25 1,15 3,41 

- kvinnor, % 1,17     

- män, % 1,26     

        

Total sjukfrånvaro, åldersindelat       

00-39 0,6 2,08 2,6 

40-49 2,46 0,44 5,53 

50-59 1,09 1,06 1,99 

60- 0,32 1,3 6,93 

 
Långtidssjukfrånvaro, 
procent av totalt antal dagar 

2019 2018 2017 

 
>60 dagar, % 

  
10,99 

  
0 

  
38,29 

 
 
Förbundet mäter upprepad korttidsfrånvaro med fyra eller fler sjukfrånvarotillfällen 
per kalenderår. Under 2019 var det ingen medarbetare i förbundet som hade fyra 
sjuktillfällen eller fler under 12 månader.  
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Ekonomisk redovisning 
 

 

God ekonomisk hushållning och balanskrav 
Enligt kommunallagen ska kommunalförbund ha en god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet. Lagen anger att det för förbundens verksamhet ska finnas mål och 
riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. 
 
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund har ett mål om att ekonomiskt 
resultat ska uppgå till minst 1 procent av budgeterad omsättning. 2019 motsvarade 
det ett positivt resultat om 586 tkr. Utfall blev ett negativt resultat om -258 tkr. Målet 
bedöms därmed ej vara uppnått. 
 
I enlighet med kommunallagen fastställer förbundet även verksamhetsmål som är av 
betydelse för god ekonomisk hushållning. För 2019 ska 
 

 3 prioriterade mål vilka samtliga ska som lägst ha uppnått 75% färdiggrad vid 
årets slut 

 
samt 

 

 22 åtaganden av vilka minst 13 ska uppnått 100% färdiggrad och minst 5 ha 
uppnått 50% färdiggrad vid årets slut. 

 
Verksamhetens prioriterade mål är vid årets slut helt eller i hög grad uppfyllda. 
Merparten av förbundets åtaganden har fullgjorts. Den verksamhetsmässiga målet 
bedöms därmed vara uppnått. 
 
Balanskravet är ytterligare ett lagstadgat krav som kommunen måste uppfylla enligt 
kommunallagen. Det trädde i kraft år 2000 och utgör en undre gräns för vilket resultat 
som är tillåtet att budgetera och redovisa. Balanskravet innebär att direktion och 
medlemskommunernas fullmäktige inte får besluta om en budget där kostnaderna 
överstiger intäkterna. Om resultatet ändå skulle bli negativt måste Alingsås och 
Vårgårda Räddningstjänstförbund återställa detta inom tre år. Sedan 2017 har 
förbundet ett negativt resultat att återställa vilket beräknas att återställas 2020 och 
2021 beräknas det negativa resultatet från 2019 att vara återställt. 
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Balanskravsresultat, tkr Bokslut Bokslut Bokslut

2019 2018 2017

Årets resultat enligt resultaträkningen -258 36 -513

Samtliga reavinster 0 0 0

Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0 0 0

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0 0 0

Återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar -258 36 -513

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 0 0

Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 0 0

Årets balanskravsresultat -258 36 -513

 

 
 
 
 

Ekonomisk ställning 

 
Förbundets betalningsberedskap följs upp genom nyckeltalen soliditet och 
kassalikviditet. Det föregående för att ge en indikation på lång sikt och det senare för 
att ge en indikation på kort sikt. 
 
Soliditet visar hur stor del av förbundets tillgångar som finansierats med eget kapital 
och således inte har lånats upp. 2019 uppgick soliditeten till 6,0 procent vilket är en 
minskning sedan 2018. Minskningen förklaras genom en kombination av 
investeringar med nyupptagna lån och ett negativt resultat för 2019. 
 
Kassalikviditet visar hur stor del av de kortfristiga skulderna som täcks av likvida 
omsättningstillgångar. Om kassalikviditeten uppgår eller överstiger 100 procent 
innebär det att de kortfristiga skulderna kan betalas direkt. Om kassalikviditeten 
understiger 100 procent kan det medföra att nya lån behöver tas upp eller att 
anläggningstillgångar behöver avyttras för att klara den kortsiktiga 
betalningsförmågan. 2019 uppgick kassalikviditeten till 99,2 procent vilket är en 
ökning från 2018. Anledningen till att kassalikviditeten ökar kan främst härledas till 
nyupptagna lån under 2019. 

Procent 2019 2018

Soliditet 6,0 6,4

Kassalikviditet 99,2 83,9

Självfinansieringsgrad 38,2 92,4
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Även förbundets självfinansieringsgrad av årets investeringar följs upp för att se hur 
stor del av årets investeringar som har finansierats med internt tillförda medel. Det vill 
säga årets resultat och avskrivningar genom anskaffningsvärdet för årets 
investeringar. Om nyckeltalet understiger 100 procent innebär det ofta att likviditeten 
minskar eller att nya lån behövs tas upp. 2019 uppgick självfinansieringsgraden till 
38,2 procent vilket är en lägre självfinansieringsgrad än 2018. Anledningen till att 
självfinansieringsgraden endast uppgår till 38,2 procent är att förbundet införskaffade 
två släckbilar under året och att finansieringen till största del skedde genom 
upptagande av nya lån. 
 
 

Resultaträkning 
tkr Budget Bokslut Avvikelse Bokslut

2019 2019 budget/bokslut 2018

Verksamhetens intäkter, not 1 4 419 4 870 451 7 652

Verksamhetens kostnader, not 2 -54 239 -55 948 -1 709 -57 353

Avskrivningar, not 3 -3 560 -3 165 395 -2 821

Verksamhetens nettokostnader -53 380 -54 244 -864 -52 522

Bidrag från medlemskommunerna, not 4 54 456 54 456 0 52 970

Verksamhetens resultat 1 076 212 -864 448

Finansiella intäkter, not 5 0 3 3 1

Finansiella kostnader, not 6 -490 -472 18 -413

Resultat efter finansiella poster 586 -258 -844 36

Extraordinära poster 0 0 0 0

Årets resultat 586 -258 -844 36

 

 
Årets resultat uppgår till -258 tkr vilket motsvarar en negativ budgetavvikelse om 844 
tkr. Verksamheten inom Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund finansieras 
till största del av bidrag från medlemskommunerna och till viss del av taxor och 
avgifter. 
  
Jämfört med motsvarande period föregående år har nettokostnaden ökat med drygt 3 
procent och medlemsbidraget med knappt 3 procent. Både intäkterna och 
kostnaderna har minskat. Intäktsminskningen är främst kopplad till att uppdraget för 
krisberedskap – och därmed statsbidraget från MSB – har återgått till 
medlemskommunerna samt att det har varit färre uppdrag som har utförts för andra 
räddningstjänstförbund. 
 
Kostnadsminskningen är kopplad till intäktsminskningen och det är framförallt 
personalkostnaderna som har minskat jämfört med 2018, dock inte i samma takt. 
Räddningstjänstförbundet har även utökat köp av tjänster och ersatt vissa 
administrativa funktioner som tidigare fanns inom organisationen med externa 
utförare. 
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Kassaflödesanalys 
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Balansräkning 
tkr Bokslut Bokslut

2019 2018

Maskiner och inventarier, not 7 30 730 26 277

Långfristiga fordringar 0 0

Summa anläggningstillgångar 30 730 26 277

Kortfristiga fordringar, not 8 4 686 10 785

Kassa och bank, not 9 6 663 6 244

Summa omsättningstillgångar 11 349 17 029

Summa tillgångar 42 079 43 306

Eget kapital, not 10 2 791 2 754

Årets resultat -258 36

Summa eget kapital 2 533 2 791

Avsättningar till pensioner, not 11 16 454 15 981

Långfristiga skulder, not 12 11 654 4 247

Kortfristiga skulder, not 13 11 438 20 288

Summa skulder 39 546 40 516

Summa skulder och eget kapital 42 079 43 306

Ställda panter, not 14 0 0

Ansvarsförbindelse, not 15 1 000 1 000
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Investeringsredovisning 

Investeringar, tkr Budget Bokslut Avvikelse Bokslut

2019 2019 2019 2018

Inventarier -50 -8 42 -126

Fordon -7 020 -7 074 -54 -1 209

IT-utrustning -80 -66 14 -219

Räddningsmaterial -935 -469 466 -1 269

Stab- och ledning/MSB 0 0 0 -268

Totaler -8 085 -7 618 467 -3 091

 
 

Kostnaden för investeringar uppgick till 7 618 tkr, budgeterad kostnad var 8 085 tkr. 
Det är investeringar i fordon som utgör största del av totala investeringar under året. 
Att det finns en positiv budgetavvikelse beror på en omprioritering under året för att 
inte förbruka mer likvida medel. Nedan följer en kort beskrivning per 
investeringsprojekt. 
 
Inventarier 
Utfallet för perioden uppgick till 8 tkr. 
 
Fordon 
Utfallet för perioden är 7 074 tkr och budget är 7 020 tkr. Under året levererades två 
släckbilar, projektet är avslutat och leveransen skedde senare än beräknat vilket har 
resulterat i att avskrivningarna har påbörjats senare än budgeterat, detta har gett en 
positiv effekt i resultatet. 
 
IT-utrustning 
Under året införskaffades nya IT-inventarier till en kostnad av 67 tkr. 
 
Räddningsmaterial 
Utfallet för perioden är 469 tkr. Posten innefattar både räddningsmaterial och 
larmkläder. Det är främst denna typ av investering som avviker gentemot budget. 
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Noter 
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Upplysningar om redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är till stor del upprättad i enlighet med lagen om kommunal 
bokföring och redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal 
redovisning vilket bland annat innebär att:  
• Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna 
kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt.  
• Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.  
• Skulder har upptagits till de belopp varmed de beräknas flöda ut.  
• Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.  
• Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.  
 
Förändrade redovisningsprinciper under året 
Det har inte skett några förändringar av redovisningsprinciper sedan årsbokslut 2018. 
 
Jämförelsestörande poster 
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i egen not. För att en 
post ska betraktas som jämförelsestörande, ska posten uppgå till ett väsentligt 
belopp samt vara av sådant slag att den inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet. 
 
Kostnader och intäkter 
Kundfordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas att betalas. Utställda 
fakturor efter årsskiftet som kan hänföras till redovisningsåret 2019 har fordringsförts 
och ingår i 2019 års resultat. 
 
Skulder har upptagits till faktiska värden av kända skulder. Leverantörsfakturor som 
inkommit efter årsskiftet och som avser redovisningsåret 2019 har skuldbokförts och 
belastar således 2019 års resultat.  
 
Den del av löneredovisningen som skett under januari 2020 och som avser 
december 2019 har periodiserats att belasta 2019 års resultat. 
 

Avskrivningstider 
Typ av anläggningstillgång Avskrivningstid

Fordon 5/10/15/20 år

Inventarier 3/5/7/10 år

Maskiner 5/7/10 år

IT-utrustning 3 år  
 

Pensioner 
Pensionsavsättningar gjorda före förbundets bildande ligger kvar inom respektive 
medlemskommun och belastar inte förbundet.  
 
De pensioner som upparbetats efter förbundets bildande redovisas som en 
verksamhetskostnad under intjänandeåret och som en avsättning i balansräkningen. 
Här ingår även löneskatten.  
 
Utbetalningen av den individuella delen av pensionerna sker året efter intjänandet. 
Den individuella delen redovisas därför inte som en avsättning utan återfinns bland 
de kortfristiga skulderna.  


