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Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund är ett kom-
munalförbund med ansvar för räddningstjänst i Alingsås 
och Vårgårda kommuner. Alingsås kommuns driftbidrag 
uppgår till 77,7 % av förbundet totala bidrag och därmed 
står Vårgårda kommun för resterande 22,3 % av driftbi-
draget. Räddningstjänstförbundet redovisar för 2016 ett 
positivt resultat på 1 234 tkr. Alingsås kommuns driftbidrag 
2016 till förbundet var 38 321 tkr och Vårgårda kommuns 
driftbidrag var 11 003 tkr.  

Under 2016 arbetade räddningstjänstförbundet vidare med 
de utmaningar som den stora flyktingströmmen under 2015 
förde med sig. Från de inledande provisoriska boende-
formerna arbetades det med mera permanenta lösningar 
under 2016.  

Under 2016 hanterade räddningstjänstförbundet 993 rädd-
ningsinsatser av varierande karaktär, detta är cirka hundra 
räddningsuppdrag mer än under 2015. Denna ökning 
berodde på 68 anlagda bränder i återvinningscontainrar 
samt ungefär lika många onödiga automatlarm till asylbo-
ende i Gräfsnäs. Båda dessa larmorsaker har förbundet 
arbetat intensivt med för att få bort, ett arbete som skett 
i samverkan med polisen då det gäller containrarna. På 
asylboendet har förbundet och Migrationsverket verkat för 
en förbättrad intern organisation i verksamheten. 

Medlemskommunerna aktiverade under 2016 sina kris-
ledningsfunktioner vid några tillfällen efter varningar om 
väderstörningar. Några omfattande aktiviteter har inte 
varningarna lett till, ovädren har skonat våra medlemskom-
muner från större störningar och skador.

Kommunernas fortsatta expansion och tillväxt innebar att 
ett stort antal arbetstimmar lagts på remissvar. Vi kan glädja 
oss åt att ombyggnationen av E 20 norrut från Alingsås 
påbörjats och en första etapp är invigd. Denna ombygg-
nation har lett till en betydligt säkrare vägsträcka ut från 
Alingsås. 

Räddningstjänstförbundets direktion har under 2016 intres-
serat följt planering och genomförande av en stor brandöv-
ning i Alingsås trähusstad. Denna övning är ett led i att 
skapa förutsättningar för att kunna hantera en utbruten 
brand i byggnation i trähusstaden. 

Direktionen har under 2016 tagit viktiga beslut om för-
stärkt intern kontroll och uppföljning i förbundet. 
Verksamhetsuppföljningssystemet Hypergene har tagits i 
drift för att kvalitétssäkra interkontrollen. 

Arbetsmiljöfrågor har följt direktionen under 2016 och 
beslut om en förstärkt arbetsmiljöpolicy, plan för lika rättig-
heter och möjligheter samt plan för gravida och ammande 
i utryckningstjänst har antagits. Samtliga är viktiga doku-
ment i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Utbildning för direktionen och chefer i förbundet gällande 
organisatorisk och social arbetsmiljö har genomförts under 
2016.

Vi kan se tillbaka på ett händelserikt år med ett långsiktigt, 
målinriktat olycksförebyggande arbete, där räddningsin-
satser, tillsyn, krisledningsförberedande arbete, brand-
skyddskontroll, information och utbildning utgör grunden. 
Som vanligt har skolelever varit en prioriterad grupp i vårt 
utbildnings- och informationsuppdrag. 

I Vårgårda kommun har ett ungdomsprojekt kallat Team 
Backdraft genomförts som fått goda vitsord. Fortsättning 
på detta följer i båda medlemskommunerna i form av ett 
samverkansprojekt, MBU – människan bakom uniformen, 
som syftar till ökad kunskap och förståelse om samhället 
och blåljusmyndigheterna.

Förbundet har under 2016 utöver ordinarie övningsprogram 
lagt stor energi på den tidigare nämnda stora brandöv-
ningen i Alingsås trähusstad. Vi kunde glädjas åt att de 
planer och metoder som arbetats fram visade sig fungera 
väl. Vid övningen provkördes också den fast installerade 
storpumpen i Lillån.

ÅRSREDOVISNING 2016



4

Positivt är att förbundet under 2016 kunnat driftsätta ytter-
ligare ett höjdfordon vilket nu innebär att höjdarbeten kan 
utföras på ett säkrare sätt både i Vårgårda och Alingsås. 
Vid behov i Sollebrunn kan ett av fordonen enklare förstärka 
utan att krav på livräddning via höjdfordon helt åsidosätts.
En omfattande inventering och analys av brister i den 
fysiska arbetsmiljön på brandstationen i Alingsås gjordes 
under 2015. 2016 fortsatte arbetet med att ta fram ritningar 
och åtgärdsplaner för att komma tillrätta med brister i den 
fysiska miljön. Under hösten tog direktionen sedan beslut 
om att verkställa förslaget till ombyggnation. Projektet är vid 
årets slut inne i en fas som innebär att bygglovshandlingar 
arbetas fram. 

Som en viktig del i att förstärka förbundets och medlems-
kommunernas krisledningsförmåga har den första etappen 
av en teknikomställning enligt årgärdsförslag framtaget 
i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) genomförts. Investeringsmedel för tek-
nikomställningen lämnas av MSB som täcker halva inves-
teringskostnaden. Alingsås kommun har också sin del i 
projektet som syftar till att förstärka och bistå kommunens 
ordinarie serverhall med backupfunktioner. En andra fibe-
ranslutning kommer även att ingå i projektet för att garan-
tera en redundant fiberlösning till kommunen. 

Tillsammans med Alingsås kommuns It- avdelning har en 
kontinuitetsplan för minskad sårbarhet gällande It- säkerhet 
i förbundet färdigställts efter påvisade brister vid tidigare 
granskning. Drivande i denna omställning är den i förbun-
det anställde projektledare/tekniker som även kommer att 

ansvara för den fortsatta processen gällande ombyggnation 
av brandstationen. 

En fördjupning av pågående samverkan har under året skett 
på både politisk och tjänstemannanivå mellan räddnings-
tjänsterna inom Göteborgsområdet (GR). Denna samverkan 
har lett till en gemensam avsiktsförklaring som syftar till en 
gränslös operativ räddningstjänst i Göteborgsregionen. För 
att lyckas med detta är ett av delmålen en gemensam led-
ningscentral med ansvar att hantera utlarmning och ledning 
av räddningsenheter inom GR.

Samverkan mellan räddningstjänsterna i Västra Götaland 
har framgångsrikt fortsatt i det tidigare skapade forumet 
Räddsam VG. I dagsläget finns det en gemensam samord-
nare anställd med uppdrag att samordna aktiviteter inom 
regionen. Det delområde som så här långt kommit längst 
är att gemensamt arbeta med kompetensutvecklingsfrågor. 
Utbildningsgruppen har blivit en viktig del av samverkan i 
regionen samt en aktör som arbetar för att påverka statliga 
myndigheter gällande centrala utbildningsfrågor för rädd-
ningstjänsten.

Ett stort tack till förbundsdirektionen, förbundets anställda 
och samverkande organisationer för alla genomförda insat-
ser med det gemensamma målet om att skapa ett säkrare 
och robustare samhälle.

Daniel Filipsson, Förbundsdirektionens ordförande
Börje Lindgren, Förbundsdirektör

“ Vi är öppna för, och nyfikna på det samhälle vi har 
satts att skydda och möter medborgare med empati och 
professionalism.”
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Uppdrag och strategisk inriktning
Förbundet bedriver verksamhet enligt i kommunerna anta-
get Handlingsprogram - skydd mot olyckor, på uppdrag 
av respektive medlemskommun enligt; Lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor (LSO), Lag (1988:868) om brandfarliga 
och explosiva (LBE) varor samt stöd till medlemskommu-
nerna enligt Lag (2006:554) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser (LEH) i freds-
tid och höjd beredskap, med tillhörande förordning.

Huvudprocesserna i verksamheten är olycksförebyggande 
arbete och genomförande av räddningstjänstuppdrag. 

Samhällsskyddsavdelningen ansvarar för det olycksföre-
byggande arbetet genom myndighetsutövning, remisser 
i plan- och byggprocessen, utbildning, olycksutredning, 
samordning av krisberedskap samt rådgivning och infor-
mation. 

I myndighetsutövningen ingår även brandskyddskontrol-
ler av eldstäder och förbränningsanordningar. 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 olycksförebyg-
gande 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.

Förbundets kvalitetsdeklaration anger vad den enskilde kan 
förvänta sig av oss och vad vi förväntar oss av den enskilde, 
före, under och efter en olycka.

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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Förbundsdirektion
Räddningstjänstförbundets direktion har under året haft ett
gemensamt utbildningstillfälle utöver fem sammanträden
då bland annat följande punkter behandlats:

•	 Löpande information från förbundet om genomförda 
räddningsinsatser

•	 Information om pågående komplicerade tillsynsärenden

•	 Beslut om antagande av handlingsprogram till skydd 
mot olyckor 2015-2018

•	 Delgivning av resultat och åtgärder efter Länsstyrelsens 
tillsyn av verksamheten

•	 Information om de frekventa problemen med anlagda 
bränder samt onödiga automatlarm till asylboende

•	 Beslut om godkännande av årsredovisning 2015

•	 Beslut om antagande av budget 2017-2019 samt inves-
teringsplan för 2017-2020

•	 Beslut om riktlinjer för eget kapital i förbundet

•	 Beslut om rutiner för internkontroll och uppföljning

•	 Antagande av planer gällande arbetsmiljö för anställda 
i förbundet

•	 Antagande av verksamhetsplan för 2017
 
•	 Beslut gällande ombyggnad av Alingsås brandstation 
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Marie blir räddad på en islivsräddningsövning.



Verksamheten har varit inriktad på att genom delaktighet i 
plan- och byggärenden, tillsyn, utbildning, information 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. 

Efter de stora akuta utmaningarna med att lösa boendesi-
tuationen för flyktingar som kom till medlemskommunerna 
under 2015 förändrades arbetet 2016 till att i samverkan 
med andra aktörer hitta permanenta boendelösningar för 
de nyanlända. Under 2016 fortgick ett löpande arbete 
med att försöka hitta bättre lösningar kring asylboendet i 
Gräfsnäs. Som mest bodde det cirka 250 personer sam-
tidigt i lokalerna vilket i sin tur innebar en problematik ur 
brandsäkerhetssynpunkt. Kulturella skillnader i kombina-
tion med frustration och allmän utsatthet genererade en 
stor mängd onödiga automatlarm till boendet. Ungefär 70 
utryckningar till boendet gjordes av utryckningsstyrkan i 
Sollebrunn vilket var oacceptabelt många. 

Samhällsskyddsavdelningen har under 2016 arbetat med 
att försöka skapa en bättre organisation och förbygga onö-
diga larm på boendet i samverkan med Migrationsverket. 

Medlemskommunernas starka expansion har annars präg-
lat arbetet på samhällsskyddsavdelningen, många arbets-
timmar har lagts på yttanden över plan och byggärenden 
samt olika typer av riskbedömningar.

Förbundet har i enlighet med gällande avtal bistått Alingsås 
och Vårgårda kommuner som sakkunniga rörande brand-

tekniska frågor vid hantering av bygglovsärenden samt vid 
utbildning av kommunanställda i brandkunskap.

Tillsyn
Under det gångna året har avdelningen genomfört tillsyner 
utifrån tillsynsplanen i verksamhetsplanen för 2016. Arbete 
med att särskilt tillsyna radhusbebyggelse och dess kon-
struktion gällande brandskydd fortsatte under 2016 i våra 
kommuner och under 2017 räknar vi med att all radhus-
bebyggelse ska vara tillsynad. Förslag till förbättringar har 
lämnats till fastighetsägarna som i de flesta fall ställt sig 
positiva till att vidta de föreslagna åtgärderna. Detta ger oss 
betydligt bättre möjligheter att kunna begränsa utbrutna 
bränder i radhus. 

Tillsynen har för medlemskommunerna även omfattat 
brandskyddskontroll av eldstäder vilka genomförts enligt 
plan. 

Tillsyn av brandskyddet har utförts på de äldre trähusfas-
tigheterna i Alingsås centrala stadskärna, dessa tillsyner 
har visat på vikten av att förstärka brandskyddet i fastig-
heterna. För att se till att nödvändiga förbättringar görs 
har förbundet startat arbetet med att skriva förelägganden 
till berörda fastighetsägare. Erfarenheter från andra orter 
med liknande bebyggelse är att det vid utbruten brand är 
helt avgörande med ett ordentligt fysiskt brandskydd i och 
emellan fastigheterna.

Under 2016 genomfördes den årliga tillsynen på vattennära 
anläggningar. Ett uppdrag som utförs för medlemskom-
munernas räkning eftersom det enligt lagen om skydd mot 
olyckor är en kommunal skyldighet.

SamhällSSkyDD – OlyckSföREbyGGaNDE aRbEtE

“ Som det står i vår vision så - söker vi ständigt efter bättre sätt 
att göra ditt liv tryggare.”

8
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Myndighetsutövning 2014 2015 2016

Tillsyn LSO 56 42 90

Tillsyn LBE 10 5 1

Brandskyddkontroller 1783 1896 1902

Ansökan, sota själv 15 78 49

Remisser / yttrande, totalt * 87 93

-brandfarlig/explosiv vara * 22 35

-polistillstånd * 14 6

-alkoholtillstånd 24 11 18

-planärenden 32 4 14

-byggärenden 34 36 34

Tidsåtgång remisser * 136 *

* visst problem med att få fram uppgifter på grund av byte av verksamhetssystem

Plan- och byggärenden
Som brandsakkunniga i plan- och byggfrågor har förbundet 
yttrat sig i 48 ärenden i de båda kommunerna. Det byggs 
och projekteras mycket i vårt förbundsområde vilket också 
märks på antalet remisser som räddningstjänsten svarar 
på. Ytterligare en trend är att tidsåtgången per ärende ökar. 
Komplexiten i ärendena har generellt sett ökat. 

Krisberedskapssamordning
Förbundet har sedan flera år tillbaka tagit på sig uppdraget 
att samordna krisberedskapen i medlemskommunerna. 
Detta arbete innebär bland annat att driva arbetet med 
att få till en årlig revidering av kommunernas risk- och 
sårbarhetsanalyser. Denna sammanställning ska sedan 
redovisas för Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet i 
krisberedskapsfrågor. Samordnarna håller årligen i ett antal 

träffar och utbildningar för att skapa ett robust system som 
kan klara att hantera uppkomna kriser i våra medlems-
kommuners upptagningsområde. Nätverksbyggande med 
civilsamhället har blivit en allt viktigare fråga för att kunna 
klara av ett krisarbete.

Stöd till kommuninvånare
Under 2016 har brandskyddskontrollanten fortsatt med 
den extra servicen gentemot kommuninvånarna med 
att i samband med brandskyddskontrollen i fastighe-
ter kontrollera placering och status på brandvarnare. 
Brandskyddskontrollanten har också med sig informa-
tionsmaterial och kan hjälpa fastighetsägaren med enklare 
frågor gällande brandskydd. Eftersom de allra flesta döds-
bränderna sker i det egna hemmet är detta arbetssätt ett 
effektivt sätt att göra skillnad där det verkligen behövs.

Externutbildningar / information 2014 2015 2016

Utbildade totalt 936 640 1420

Brandskydd - kommuner 475 430 436

Brandskydd - övriga 90 33 52

Heta arbeten 294 149 139

Hjärt- lungräddning 77 28 54

Brandskyddsinformation, skolor 1450 520 910

Brandskyddsinformation, övriga 3100 2969 2850

Utbildning och information
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processinriktat arbete
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larmprocessen
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Utbildning
Förbundet har under året genomfört avtalade brand-
skyddsutbildningar för medlemskommunerna samt ett fler-
tal utbildningar och informationstillfällen till privatpersoner 
och ideella föreningar. 

Förbundets mål med informations- och utbildningsaktivi-
teter är att varje år nå ut till elever i förskoleklass, årskurs 
5 samt gymnasiet, med åldersanpassad information och 
utbildning i brandskyddsfrågor och olycksförebyggande 
åtgärder.

Förskolorna i förbundsområdet har 2016 haft besök av 
räddningstjänsten som spelat teater tillsammans med bar-
nen, detta spel syftar till att lära barnen hur larmning vid en 
olycka eller brand går till. 

Vårgårda kommun har som tidigare år arrangerat säker-
hetsdagar för skolornas elever där räddningstjänstens lärt 
ut om brandsläckning. Alströmergymnasiets elever i årskurs 
1 har vid höstterminens start fått sedvanlig utrymnings- och 
brandskyddsinformation. Räddningstjänstförbundet har 
deltagit i omvårdnadsprogrammen på Alströmergymnasiet 
där eleverna fått utbildning i skydds- och säkerhetsfrågor 
samt information om brandmannayrket.

Samtliga skolelever som åker skolskjuts har 2015 fått 
utbildning av brandpersonal enligt ett koncept kallat ”säker 
skolskjuts”. Bussförare har också fått en grundläggande 
utbildning för att fortsättningsvis kunna genomföra säker 
skolskjutsutbildning löpande.

I Vårgårda kommun har det under hösten arbetats med 
projektet kallat ”Team backdraft”. Detta projekt syftar till 
att nå ut till ungdomar i tonåren och har skett i samverkan 
mellan Vårgårda kommun och personal från brandstyrkan i 
Vårgårda. Projektet syftar till att öka kunskapen och förstå-
elsen för vår verksamhet hos ungdomar och aktiviteten har 
varit uppskattad av deltagarna. 

Fortsättning följer under 2017 under benämningen MBU 
= Människan bakom uniformen, i samverkan med social-
förvaltning, polisen, ambulansverksamhet och räddnings-
tjänsten. MBU kommer att drivas i denna samverkan i både 
Vårgårda och Alingsås.

Brandskyddsplan
Brandskyddsplanen för Alingsås stadskärna, vars syfte 
är att genom förebyggande åtgärder skydda stadskärnan 
med sina unika värden från brand, har förfinats under 2016.

“ Övningarna visade att vi har fått fram både bra 
utrustning och en god organisation för att initialt 
kunna möta en uppkommen brand i innerstaden.”
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Rasmus och Anders tar ner en stege för att rädda Fredrik i fönstret.
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OpERatIV VERkSamhEt

Tema för 2016 utöver den löpande ordinarie övningsverk-
samheten har varit att arbeta med insatsplaner för Alingsås 
innerstadskärna som sedan har testats skarpt under två 
omfattande övningsdagar. Dessa övningar har engagerat 
alla förbundets anställda på något sätt. Övningarna visade 
att vi har fått fram både bra utrustning och en god orga-
nisation för att initialt kunna möta en uppkommen brand i 
innerstaden. En utbruten brand kommer utöver förbundets 
egna resurser att kräva en regional samverkan, en samver-
kan som det för närvarande arbetas fram bättre planer för. 

exempel på områden som övats 2016 är:

•	 AOSP - akut omhändertagande av självmordsnära person

•	 Övning och taktik med skärsläckare

 

•	 Släckövningar i övningscontainer

•	 Halkkörning med tunga fordon har genomförts på Kinnekulles 

övningsbana enligt plan

•	 Arbete på hög höjd

•	 Objektkännedom/studiebesök

•	 Motorsågsövning

•	 Byggnadstekniskt brandskydd

•	 Repetition av D-HLR och i väntan på ambulans (IVPA)

•	 Samverkansövning med ambulans

•	 Båtövning/vattenlivräddning

•	 Stab- och ledningsövningar för Räddningschef i beredskap

•	 Innerstadsövning träbebyggelse

•	 De obligatoriska rökövningarna, kemövningarna samt fastställ-

da momentövningarna har genomförts enligt utlagda planer 

och gällande författning



15

Olycksutredning
Enligt Lagen om skydd mot olyckor ska kommunerna 
utreda brand- och olycksorsak efter räddningsinsats, något 
som i Vårgårda och Alingsås kommun utförs av räddnings-
tjänstförbundets brand- och olycksorsaksutredare. De 
utredningar som utförs av brand- och olycksorsak uppskat-
tas av samverkande parter, den egna organisationen men 
kanske allra mest av de olycksdrabbade som får ta del av 
resultatet enligt den kvalitetsdeklaration som antagits för 
verksamheten. Brand eller olycksorsaken är i många fall 
en viktig parameter som underlättar för de drabbade för 
att kunna gå vidare efter en allvarlig händelse. Viktigt att 
poängtera är dock att räddningstjänstens utredning syftar 
till att ta fram orsak till olyckan, att utreda skuldfrågan är 
polisens uppgift. 

Utredningar åt Herrljunga kommun genomförs enligt löpan-
de avtal.

Under året har åtta olycksutredningar och tio brandorsaks-
utredningar genomförts.

Resultaten av utredningarna har delgivits berörda personer 
och organisationer för att med kunskap om olycksorsaken 
försöka förhindra framtida olyckor. 

Insatsplanering
Under året har arbetet med förberedelse för räddningsin-
satser fortsatt med insatsplanering i hela förbundsområdet, 
exempelvis genom riktade övningar och studiebesök på 
företag, bostadsområden och anläggningar. GIS (geogra-
fiskt informationssystem) har utvecklats ytterligare med fler 
uppgifter inlagda i kartstödet för att skapa så bra förutsätt-
ningar som möjligt vid räddningsinsatser.

Miljöarbete
Miljöarbetet finns med som en naturlig del i den dagliga 
verksamheten. Miljömedvetenhet är en given del i verksam-
heten såväl på brandstationerna som ute på räddningsin-
satser. Som exempel på detta har miljöskyddskontoren i 
medlemskommunerna varit ute på olycksplats där de varit 
ett stöd för räddningsledaren för att mildra konsekvenserna 
av uppkommen situation. Vid några räddningsinsatser har 
också regional miljörestvärdesledare kontaktats. 

Räddningsinsatser Alingsås Vårgårda Sollebrunn Totalt AVRF

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

Brand i byggnad 29 25 35 20 12 12 11 6 3 60 45 50

Brand, ej i byggnad 59 35 127 9 12 33 18 6 12 86 54 172

Trafikolycka 84 86 76 30 25 46 20 29 18 134 141 140

Utsläpp farligt ämne 31 25 29 5 2 9 1 1 3 37 28 41

Drunkning, tillbud 1 5 5 0 0 0 0 0 0 1 5 5

Nödställd person 3 7 7 0 0 0 0 0 2 3 3 9

Aut.larm, brand 46 35 * 7 6 * 2 2 * 55 38 *

Aut.larm, ej brand 172 168 176 41 62 53 15 32 73 228 262 302

IVPA - i väntan på 
ambulans

46 60 31 34 37 27 37 35 14 117 132 72

Övrigt 169 137 148 39 16 36 5 5 18 213 170 202

Totalt antal insatser 640 583 634 185 172 216 109 116 143 934 878 993

Räddningsinsatser
Under 2016 har följande räddningsinsatser enligt lagen om skydd mot olyckor genomförts i förbundet. 
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Arbetsmiljö
Med stöd av Samverkansavtalet har en fortsatt bra dialog 
förts gällande arbetsmiljöfrågor i förbundet. En reviderad 
arbetsmiljöpolicy med fördelning av arbetsmiljöansvaret 
har antagits av förbundsdirektionen. Denna plan verkställs 
under 2017 i samband med en arbetsmiljöutbildning. Beslut 
att bygga om och till brandstationen i Alingsås för att 
komma tillrätta med de påvisade problemen i den fysiska 
arbetsmiljön har också tagits av direktionen.     

Jämställdhet
Plan för lika rättigheter och möjligheter och plan för gravida 
och ammande i utryckningstjänst har under 2016 arbetats 
fram i samverkan. Dessa planer har sedan presenterats för 
förbundsdirektionen för formellt antagande. Förbundet har 
annars fortsatt sitt arbete med att främja ökad jämställdhet 
inom räddningstjänsterna bland annat genom deltagande 
i jämställdhetsseminarier arrangerat av Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap. Förbundet deltar aktivt i 
utvecklingsarbete inom nätverket (NJR), Nätverk för jäm-
ställda räddningstjänster. 

Vid rekryteringar bevakas extra att processen drivs korrekt 
sett ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Förbundet försöker då tillfälle bjuds att föra ut budskap om 
att kvinnor kan bli brandmän. Detta budskap är viktigt att 
få ut i tidig ålder. 

Samverkan
Samverkan inom olika delområden har löpande skett 2016. 
Nätverk finns för krisberedskapsfrågor i Sjuhäradsområdet 
och inom Göteborgsregionen. 

Älvsamordningsgrupp som drivs av Länsstyrelsen arbetar 
med åtgärder för att mildra konsekvenserna vid översväm-
ningar kring våra gemensamma vattendrag i länet. 

2016 fördjupades samverkan mellan räddningstjänsterna i 
Västra Götaland i samverkansforumet benämnt Räddsam 
VG. Denna samverkan syftar till att driva gemensam utveck-
ling for räddningstjänsterna inom olika områden. Samverkan 
mellan räddningstjänsterna har i Göteborgsregionen landat 

i ett projekt kallat ”gränslös räddningstjänst” som under 
2017 kommer innebära att det arbetas mot en lösning med 
en gemensam ledningscentral. 

Fördelar med en gemensam ledningscentral är att effektivt 
kunna bistå varandra med gränslös räddningstjänst vid 
större räddningsinsatser. En förstärkt politisk samverkan 
har också skett under 2016 med syfte att i regionen skapa 
förutsättningar för att gemensamt kunna möta nya sam-
hällsutmaningar.

Den samverkan som förbundet bedriver tillsammans med 
medlemskommunerna, dess förvaltningar och bolag är en 
grundförutsättning för att det olycksförebyggande arbetet 
skall vara framgångsrikt i våra kommuner. Samverkan 
sker bland annat inom dessa områden- POSOM-grupp 
(en kommunalt sammansatt grupp för psykiskt och socialt 
omhändertagande vid olycka eller kris), krisledningsgrupper 
och krishanteringsråd.

Styrdokument och rutiner
Styrande för räddningstjänstförbundets verksamhet är 
grundläggande lagstiftning i LSO, lag om skydd mot olyck-
or. Denna lagstiftning anger skyldighet att för varje politisk 
mandatperiod upprätta ett handlingsprogram till skydd mot 
olyckor. Utöver detta finns förbundsordningen samt regle-
menten 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 uppfölj-
ning och internkontroll i förbundet.

Information
Förbundets egen hemsida www.alivar.se används för att 
föra ut information om förbundets verksamhet samt övrig 
aktuell information till allmänheten. Under 2016 har också 
kontinuerlig information om räddningstjänstens arbete samt 
råd till allmänheten lagts ut på Facebook. Där finns det även 
möjlighet till kommunikation med våra kommuninnevånare.



Anställningsform Antal Procent

Alingsås

Tillsvidareanställda 48 100,0%

-kvinnor 7 14,6%

-män 41 85,4%

varav utryckningsstyrka 36 100,0%

-kvinnor 2 5,6%

-män 34 94,4%

Sollebrunn

Anställda RiB 21 100%

-kvinnor 1 5%

-män 20 95%

Vårgårda

Anställda RiB 23 100%

-kvinnor 2 9%

-män 21 91%

Totalt 92

Personalredovisning
Antalet anställda var den 1 november 2016, 92 personer 
fördelat på 48 personer i Alingsås, 21 personer i Sollebrunn 
samt 23 personer i Vårgårda.
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Martin har motorsågsövning.
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Total sjukfrånvaro i procent 2014 2015 2016 Diff 16-15

Total sjukfrånvaro 1,57 0,81 1,7 0,89

Långtidssjukfrånvaro >60 dagar 26,57 32,4 14,34 -18,06

Total sjukfrånvaro, åldersindelat

00-39 2,7 2,26 1,38 -0,88

40-49 1,37 0,75 2,69 1,94

50-59 0,95 1,26 1,1 -0,16

60- 0,6 1,71 1,54 -0,17

Redovisningen omfattar månadsavlönad personal. Deltidspersonal och förtroendevalda ingår inte.

Korttidssjukfrånvaro, så kallat ofta borta, brukar mätas med 
4 eller fler sjukfrånvarotillfällen per kalenderår. Under 2016 
var det 2 personer som haft 4 sjuktillfällen eller fler.

Den 1 november 2016 arbetade 4,3 % av tillsvidareanställda deltid 

vilket innebär att antalet heltider motsvarar 95,7 %.

Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron
Samtliga offentliga arbetsgivare är enligt lag skyldiga att 
i nyckeltal redovisa uppgifter om sjukfrånvaro i årsredo-
visningen. Syftet med redovisning av sjukfrånvaron är att 
skapa ett material som är jämförbart över sektorsgränser.

Medelåldern för den tillsvidareanställda personalen var för 
kvinnor 43 år och för männen 47 år. Medelåldern för tills-
vidareanställda brandmän var 41 år och motsvarande siffra 
för anställda på RiB-avtalet (deltidsbrandmän) var 46 år. 
Åldersfördelningen för samtliga anställda i förbundet enligt 
nedanstående tabell.

Åldersgrupp Kvinnor Män Totalt Procent

00-29 0 3 3 3,26%

30-39 4 21 25 27,17%

40-49 4 22 26 28,26%

50-59 1 23 24 26,09%

60- 1 13 14 15,22%

Totalt 10 82 92 100,00%
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Släckövning.
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Redovisningsprinciper
Kommunal redovisningslag styr tillsammans med kommu-
nallagens krav på god redovisningssed förbundets principer 
för redovisning.

Kundfordringar har upptagits till det belopp varmed de 
beräknas betalas. Utställda fakturor efter årsskiftet som kan 
hänföras till redovisningsåret 2016 har fordringsförts och 
ingår i 2016 årsresultat.

Skulder har upptagits till faktiska värden av kända skulder. 
Leverantörfakturor som inkommit efter årsskiftet och som 
avser redovisningsåret 2016 har skuldbokförts och belastar 
således 2016 års resultat. 

Den del av löneredovisningen som skett under januari 2017 
och som avser december 2016 har periodiserats att belasta 
2016 års resultat.

Sociala avgifter har bokförts i form av procentuell per-
sonalomkostnadspålägg med 31,42 % i lagstadgad 
arbetsgivaravgift, 0,21 % belastar avtalsförsäkringar 
enligt kommunala avtal samt 0,55 % fackliga företrädare. 
Räddningstjänstförbundet har dessutom en kollektivavtalad 
pension som är högre än normalt på grund av att brandmän 
som tjänstgjort i utryckningstjänst i 25 år av de senaste 30 
åren har rätt att gå i pension vid 58 års ålder. Detta pen-
sionspålägg uppgår till 16,59 %.

Totalt bokförs varje månad sociala avgifter om 48,77 % av 
bruttolönekostnaden.

Med anläggningstillgång avses objekt som har en ekono-
misk livslängd om mer än tre år och som uppgår till ett icke 
obetydligt värde. Anläggningstillgångar i balansräkningen 

som övertogs från medlemskommunerna har upptagits till 
det faktiska värde objekten haft i respektive medlemskom-
muns balansräkning i samband med förbundets bildande 
(värdet på övertagna objekt från Vårgårda kommun har i 
vissa fall justerats för att få samma avskrivningsperiod som 
övriga). Därefter har avskrivning påbörjats sett till objektets 
kvarvarande ekonomiska livslängd. 

Nya investeringar som gjorts har upptagits till anskaff-
ningsvärde, därefter har planenliga avskrivningar beräknats 
på de olika objektens anskaffningsvärde och avskrivits 
linjärt under objektets beräknade ekonomiska livslängd. 
Avskrivning påbörjas månaden efter objektet tas i bruk. 

Avskrivningstider:
Fordon 5/10/15/20 år
Inventarier 3/5/7/10 år
Maskiner 5/7/10 år
IT-utrustning 3 år

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 intjänande-
året 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 kort-
fristiga skulderna. 
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Utrustning för brandbegränsning testas, så kallad dimridå.
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OmbyGGNatION Ska GE fRISka bRaNDmäN

Den nuvarande lektionssalen där räddningstjänsten håller 
sina utbildningar håller inte måttet enligt åtgärdsplanen som 
togs fram 2015. 
— Vi behöver separera det operativa arbetet och dom 
allmänna utbildningarna så att vi kan ha en anpassad led-
ningscentral utan att behöva ”möblera om”, säger Claes 
Sannestål, projektledare vid Alingsås Räddningstjänst.

Just nu är om- och utbyggnationen ute på upphandling, 
någon sorts byggstart kommer ske under året. Det är det 

obyggda utrymmet mellan nuvarande entré- och kontors-
delen och gymnastkihallen som ska användas 
— I och med utbyggnationen får vi också fler kontor. 18 
stycken mot dagens 11, säger Claes Sannestål. 

Ny hantering av smutsigt material
När moderniseringen ändå är igång har även projektet 
“Friska brändmän” påbörjats.
—Man har sett att de brandmän som gått i pension har en 
förhöjd cancerrisk, säger Claes Sannestål. 

En ny lektionssal med kontor planeras vid Alingsås brandstation för att möta de nya säkerhetskra-
ven, samtidigt görs en insats för arbetsmiljön. Projekt “Friska brandmän” ska minska cancerrisken 
och förbättra inomhusluften. 

Foto och text: Angelica Edvardsson
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En följd av att smutsigt material och rökiga kläder inte 
hanterats rätt efter en insats. Förutom den dagliga expo-
neringen och klädernas kontakt med huden sprids också 
partiklarna i luften på brandstationen. 
—Förut körde man först in bilen i garaget och gick sedan 
genom stationen mot tvätthallen, säger Claes Sannestål.
Ombyggnationen kommer innebära nya rutiner. Brandbilen 
parkeras på baksidan, vid nuvarande verkstaden. Som efter 
renoveringen blir en grovtävtthall och det första stoppen för 
brandmännen efter en insats. Efter det tar man sig via en 
sluss till “fintvätten”. Där finns dusch och tvätt för exempel-
vis rökskydd. Internt kallas projektet rena brandmanstråket, 
då man fri från farliga partiklar kommer ut i de allmänna 
utrymmena.

Bättre till- och från luft
—I vagnhallen monteras en glidskena med en slang som 
fästs på brandbilens avgasrör, så avgaserna leds ut från 
hallen innan bilen stängs av, berättar Claes Sannestål. 
Till- och frånluften på stationen byts också ut. Systemet är 
från 1981 och separerar dåligt, Claes och kollegan Stefan 
Bedö berättar om bacondoft i verkstaden om någon lagar 
mat i köket.
—Vi har också mätt förhöjda avgashalter på kontoret vi 
några tillfällen. 

Renoveringen är ute på samma upphandling som utbygg-
nationen. Claes Sannestål och Stefan Bedö ser arbets-
miljön som viktigast att åtgärda, även om de erkänner att 
ledningscentral med all teknik är lite roligare.

claes sannestål; “Vi har också mätt förhöjda avgashalter på kontoret vi några tillfällen” till- och från luftsintaget 
är snart 40 år gammalt och ska rustas upp.



stefan bedö; “brandmän är inte fredade längre. antingen lever man med hoten och hoppas att de inte drabbar 
en själv, eller så förebygger man”.

Den nya ledningscentralen är det första synbara tecknet på msbs och kommunens satsning på 
räddningstjänsten i alingsås.
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Fyra datorskärmar och ett serverrum fyllt av sladdar. 
Åtgärderna för att anpassa Alingsås brandstation efter 
samhällets utveckling har börjat bockas av. 
— På sikt ska vi kunna dra upp datorernas bilder på skär-
mar under genomgångar med personalen eller vid utbild-
ningar för kommunanställda, säger insatsledare Stefan 
Bedö. 

Ledningscentralen underlättar också för de personer som 
leder en insats från brandstationen. 

Intill en karta över det drabbade området kan kommentarer 
om exempelvis väder, markförhållande, husens brandskydd 
och vattenposters placeringar läggas till. Information som 
brandmännen i utryckningsfordonen tar del av på sina 
skärmar.

Efterlängtad satsning
—Vi får också information över fordonens positioner vilket 
ger en bättre lägesbild. Vi blir en bakre ledning som kan 
skaffa de yttre resurser som behövs och stötta personalen 
på plats, säger Claes Sannestål, projektledare vid Alingsås 
räddningstjänst.

Satsningen är efterlängtad. Senast brandstationen moder-
niserades var vid milleniumskiftet då staten var orolig för 

en kollapps av datorer och elsystemen. Bland annat fick 
stationen ett dieselaggregat för att säkerställa elförsörjning. 

Under 2000- talet har samhällsklimatet hårdnat och hoten 
utifrån ökat. Det satsas åter igen på brandstationerna, de 
ska stötta kommunerna och vara dem samhället lutar sig 
mot i krissituationer.
—Vi inom räddningstjänsten är bra på att leda och jobba i 
krisförhållanden, därav valet, säger Stefan Bedö.

Förebyggande arbete
Förutom en ny ledningscentral innehåller åtgärdsprogram-
met skydd mot sabotage utifrån. Fönsterrutorna blir okross-
bara. Entrén byggs om, “vem som helst” ska inte kunna 
komma in i lokalerna obehindrat, stängslet runt deras 
kommunikationsmast kommer skyddas med högspänning.
—Vi är inte fredade längre. Antingen lever man med hoten 
och hoppas att de inte drabbar en själv, eller så förebygger 
man. Vi tittar mycket på omvärlden och försöker ligga ste-
get före, där av åtgärdsplanen, säger Stefan Bedö.

Planen togs fram under 2015 och fastställdes 2016 då 
även datorskärmarna med tillhörande infrastruktur kom på 
plats
—Nu är vi i testprocessen. Under året är målet att det nya 
ledningssystemet ska vara klart att tas i bruk och persona-
len utbildats, säger Stefan Bedö.

SatSNING pÅ RäDDNINGStjäNStEN NäR klImatEt 
hÅRDNaR

När samhällsklimatet hårdnar satsas det åter på räddningstjänsterna i landet. Hos Alingsås 
brandstation monterades 2016 en ny sambandscentral, första delen i MSBs (Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskap) arbete med att säkra förbundet som samhället ska luta sig mot i 
krissituationer.

Foto och text: Angelica Edvardsson
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fINaNSIEll aNalyS

God ekonomisk hushållning
Minimikravet för god ekonomisk hushållning är balanskravet 
vilket innebär att kostnaderna inte skall överstiga intäkterna. 
Verksamheten skall med andra ord göra ett positivt resultat 
om inte synnerliga skäl för annat finns. 
Förbundet har klarat att uppfylla de krav som ställs för att 
ha en god ekonomisk hushållning, kostnaderna är lägre än 
intäkterna. Resultatet för 2016 slutar på 1 234 tkr. Det posi-
tiva resultatet regleras med en ökning av det egna kapitalet. 
Efter ökningen uppgår det egna kapitalet till 3 266 tkr. 

Under 2016 har förbundet infört beslutsstödssystemet 
Hypergene, med modulerna Personal & Ekonomi och 
Målstyrning, för att underlätta arbete med att behålla en 
god ekonomisk hushållning. Detta arbete fortsätter under 
2017, då med modulen Budget och Prognos.

Betalningsberedskap
Lång sikt
När den långsiktiga betalningsförmågan värderas ser man 
till måttet soliditet som visar hur verksamheten klarar risker 
på lång sikt. Soliditet är ett mått som visar hur stor del av 
förbundets tillgångar som finansierats med eget kapital och 
således inte lånats upp. 

I årets bokslut blir soliditeten 9 %, vilket är en ökning jämfört 
med föregående års soliditet på 5,5 %. Eftersom soliditeten 

ökar minskar skuldsättningsgraden och blir 91 %, vilket är 
en liten förbättring i jämförelse med förra årets skuldsätt-
ningsgrad på 94,5 %.

Kort sikt
Kassalikviditet visar på organisationens kortsiktiga betal-
ningsförmåga. En kassalikviditet på 100 % eller mer innebär 
att kortfristiga skulder kan betalas direkt. Detta förutsätter 
dock att omsättningstillgångar kan användas direkt.  En 
kassalikviditet på under 100 % kan medföra att man blir 
tvingad att göra sig av med långsiktiga tillgångar som inven-
tarier och annan utrustning, eller så kan man behöva ta ett 
lån för att betala sina kortfristiga skulder. En tumregel är att 
kassalikviditeten ska ligga på ungefär 100 %.

Förbundet har en kassalikviditet som uppgår till 80 %, vilket 
innebär att förbundets tillgångar är lägre än de kortfristiga 
skulderna. En minskning mot föregående års kassalikviditet 
som var på 118 %.

Balanskravsutredning
Balanskravet är ett lagstadgat krav som kommuner 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. 
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Årets resultat
Årets resultat slutar på ett positivt resultat om 1 234 tkr, mer 
än det budgeterade finansiella målet på 496 tkr. Det positiva 
resultatet beror till stor del på en för tillfället positiv utveck-
ling av pensionskostnaderna, ca 700 tkr. Anledningen till 
denna positiva utveckling är operativ personal, med kollek-
tivavtalad pension, som slutat eller gått till annan tjänst inom 
förbundet. Under året har det varit ett stort antal larm, vilket 
har medfört att lönekostnaderna för vår deltidspersonal 
blev högre än budgeterat, ca 530 tkr. En stor del av dessa 
larm har varit automatlarm till Höglunda asylboende, vilket 
genererat intäkter motsvarande ca 380 tkr. 

Slutsats
Under 2016 hade förbundet nästan 1000 uppdrag, det 
högsta antalet uppdrag sedan förbundet bildades. Vi ser en 
trend att räddningstjänsterna blir aktiverade på händelser 
som emellanåt inte är att betrakta som räddningsinsatser 
enligt lag om skydd mot olyckor. Dessa uppdrag är ofta 
av karaktären att de förebygger en olycka eller skapar 
trygghet åt samhällsmedborgarna på något sätt vilket gör 
att det är motiverat att räddningstjänsten aktiveras. Dessa 
uppdrag är vanligtvis inte så långdragna så trots det höga 

antalet uppdrag och även om våra personalkostnader för 
vår deltidspersonal har ökat så har förbundet klarat att 
hålla budgeten. Det är troligt att dessa uppdrag som sker 
innan olyckan har blivit allvarlig leder till minskat lidande 
och minskade kostnader för långvariga räddningsinsatser 
samt samhällskostnader i stort. Vi anser att detta proaktiva 
tänk är ett framgångsrecept som minskar mänskligt lidande 
och samhällets kostnader för olyckor. Lyhördhet och aktiv 
omvärldsbevakning för att snabbt kunna agera är och kom-
mer alltmer att vara nyckelord i förbundet. Vi ser positiva 
effekter av att vi arbetar alltmer proaktivt och kommer i 
samverkan med andra organisationer i regionen vidareut-
veckla detta arbetssätt. Vi ska reagera så tidigt det bara är 
möjligt och då helst innan branden eller olyckan ägt rum. 

Att som tidigare bara räkna antal räddningsinsatser under 
året och från det dra slutsatser om kvalité i verksamheten 
håller inte. Det krävs en vidare syn på effekter av vårt sam-
lade uppdrag. 

Som det står i vår vision så - söker vi ständigt efter bättre 
sätt att göra ditt liv tryggare.
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RESultatRäkNING

balaNSRäkNING

Belopp i tkr Budget 2016 Bokslut 2016 Bokslut 2015
   
Verksamhetens intäkter, not 1 5 657 6 040 5 372
Verksamhetens kostnader, not 2 -51 337 -51 163 -49 984
Avskrivningar, not 3 -2 801 -2 672 -2 440
Verksamhetens nettokostnader -48 481 -47 795 -47 052
   
Bidrag från medlemskommunerna, not 4 49 326 49 324 47 853
Finansiella intäkter, not 5 0 3 0
Finansiella kostnader, not 6 -349 -298 -391
Resultat före extraordinära poster 496 1 234 410
   
Årets resultat 496 1 234 410

Belopp i tkr Budget 2016 Bokslut 2015 
   
Maskiner och inventarier, not 7 25 076 20 068
Långfristiga fordringar 0 0
Summa anläggningstillgångar 25 076 20 068
  
Kortfristiga fordringar, not 8 4 162 5 670
Kassa och bank, not 9 6 226 11 456
Summa omsättningstillgångar 10 358 17 126
  
Summa tillgångar 35 434 37 194

EGEt kapItal

Belopp i tkr Budget 2016 Bokslut 2016 Bokslut 2015
   
Ingående eget kapital 2 032 2 032 1 622
Årets resultat 496 1 234 410
Utgående eget kapital 2 528 3 266 2 032   

EKONOMI
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kaSSaflöDESaNalyS

Belopp i tkr  Bokslut 2016 Bokslut 2015
  
Den löpande verksamheten  
Årets resultat  1 234 410
Justering för av- och nedskrivning  2 672 2 440
Justering för gjorda avsättningar  -688 1 395
Medel fr verksamh före förändr av rörelsekapital  3 218 4 245
  
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar  1 508 -2 713
Ökning/minskning av kortfristiga skulder  -2 726 3 929
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -1 218 1 216
  
Investeringsverksamheten  
Investering i materiella anläggningstillgångar  -7 680 -2 994
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -7 680 -2 994
  
Finansieringsverksamheten  
Amortering av lån  -352 -1 187
Ökning del av långfristig skuld  800 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  448 -1 187
  
Likvida medel vid årets början  11 456 10 179
Årets kassaflöde av likvida medel  -5 232 1 280
  
Likvida medel vid årets slut  6 226 11 456 
 

  

Eget kapital -2 032 -1 622
Årets resultat -1 234 -410
Avsättningar till pensioner, not 10 -14 006 -14 694
Långfristiga skulder, not 11 -5 546 -5 933
Kortfristiga skulder, not 12 -12 616 -14 535
  
Summa skulder och eget kapital -35 434 -37 194
  
Ställda panter, not 13 0 0
Ansvarsförbindelse, not 14 0 2 000

EKONOMI
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balaNSkRaVSRESultat

Belopp i tkr  Bokslut 2016 Bokslut 2015
  
Årets resultat enligt resultaträkningen  1 234 410
Samtliga reavinster  0 0
Vissa realisationsvinster enl undantagsmöjlighet  0 0
Vissa realisationsförluster enl undantagsmöjlighet  0 0
Orealiserade förluster i värdepapper  0 0
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper  0 0
  
Årets resultat efter balanskravsjusteringar  1 234 410
  
Medel till pensionsfond  0 0
Årets balanskravsresultat  1 234 410

EKONOMI

NOt 1 VERkSamhEtENS INtäktER 

Belopp i tkr Bokslut 2016 Bokslut 2015
  
Försäljningsintäkter  
Taxor och avgifter 1 300 948
Hyror och arrenden 135 129
Bidrag 1 352 1 329
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 2 919 2 787
Övriga intäkter 334 179
  
Summa verksamhetens intäkter 6 040 5 372
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NOt 2 VERkSamhEtENS kOStNaDER

Belopp i tkr Bokslut 2016 Bokslut 2015
  
Verksamhetens kostnader  
Löner och sociala avgifter -35 050 -33 009
Pensionskostnader -1 352 -3 482
Inköp av anläggnings och underhållsmaterial -683 -757
Köp av huvudverksamhet -1 172 -870
Lokal- och markhyror -5 151 -5 156
Övriga tjänster -896 -896
Övriga kostnader -6 859 -5 814
  
Summa verksamhetens kostnader -51 163 -49 984

NOt 3 aVSkRIVNINGaR

Belopp i tkr Bokslut 2016 Bokslut 2015
  
Avskrivningar maskiner och inventarier -2 672 -2 440
Summa avskrivningar -2 672 -2 440

NOt 4 mEDlEmSbIDRaG

Belopp i tkr Bokslut 2016 Bokslut 2015
  
Alingsås kommun 38 321 37 165
Vårgårda kommun 11 003 10 688
  
Summa medlemsbidrag 49 324 47 853

NOt 5 fINaNSIElla INtäktER

EKONOMI

Belopp i tkr Bokslut 2016 Bokslut 2015
  
Ränteintäkter 3 0
Summa finansiella intäkter 3 0
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NOt 6 fINaNSIElla kOStNaDER

Belopp i tkr Bokslut 2016 Bokslut 2015
  
Räntekostnader -171 -207
Ränta på pensionsavsättningar -124 -183
Övriga finansiella kostnader -3 -1
  
Summa finansiella kostnader -298 -391

EKONOMI

NOt 7 matERIElla aNläGGNINGStIllGÅNGaR

Belopp i tkr Bokslut 2016 Bokslut 2015
  
Ingående balans 20 068 19 514
Årets nyinvesteringar 7 680 2 994
-Fordon 5 991 1 195
-Inventarier + IT 147 87
-Övriga inventarier 1 542 1 712
Avskrivningar -2 672 -2 440
-Fordon -1 896 -1 707
-Inventarier + IT -339 -360
-Maskiner -42 -42
-Övriga inventarier -395 -331
  
Redovisat värde vid årets slut 25 076 20 068

NOt 8 fORDRINGaR

Belopp i tkr Bokslut 2016 Bokslut 2015
  
Kundfordringar 1 708 1 890
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 915 962
Övriga kortfristiga fordringar 1 539 2 818
Elimineringar inom koncernen  
  
Redovisat värde vid årets slut 4 162 5 670
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EKONOMI

NOt 9 kaSSa Och baNk

Belopp i tkr Bokslut 2016 Bokslut 2015
  
Koncernkonto  6 226 11 456
  
Redovisat värde vid årets slut 6 226 11 456

NOt 10 aVSättNINGaR föR pENSIONER

Belopp i tkr Bokslut 2016 Bokslut 2015
  
Avsatt till pensioner  
Ingående avsättning 14 694 13 299
Nya förpliktelser under året -306 1 395
Varav  
Nyintjänad pension 164 1 219
Ränte och basbeloppsuppräkning 126 188
Övrig post -596 -12
Årets utbetalningar -247 -347
Förändring av löneskatt -135 347
Andra pensionsavsättningar  
Summa avsatt till pensioner 14 006 14 694

NOt 11 lÅNGfRIStIGa SkulDER

Belopp i tkr Bokslut 2016 Bokslut 2015
  
Lån i banker och kreditinstitut  
Ingående lån i banker och kreditinstitut 5 933 7 120
Amorteringar -1 187 -1 187
Utgående lån i banker och kreditinstitut 4 746 5 933
  
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år  
  
Investeringsbidrag  
Skuldförda investeringsbidrag 800 0
Utgående skuld investeringsbidrag 800 0
  
Summa långfristiga skulder 5 546 5 933
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EKONOMI

NOt 12 kORtfRIStIGa SkulDER

Belopp i tkr Bokslut 2016 Bokslut 2015
  
Skulder till kommunala bolag 1 187 1 186
Personalens skatter och avgifter 1 478 1 315
Interimsskulder 637 489
Leverantörsskulder 2 049 3 629
Semester- och övertidsskuld 1 854 2 070
Övriga skulder 5 411 5 846
  
Summa 12 616 14 535

Under året har förbundet fått ett investeringsbidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), för investe-
ringar i uppdaterad stab och ledningsteknik på Alingsås brandstation på 800 tkr. Detta bidrag täcker avskrivningskostna-
derna för teknikomställningen.

NOt 13 StällDa paNtER

Belopp i tkr Bokslut 2016 Bokslut 2015
  
Panter 0 0
  
Summa panter 0 0

NOt 14 aNSVaRSföRbINDElSE

Belopp i tkr Bokslut 2016 Bokslut 2015
  
Avtal om förprojektering med FABS för om- och  
tillbyggnad 0 2 000
  
Summa ansvarsförbindelse 0 2 000



uppföljNING aV VERkSamhEtSmÅlEN

AKTIVITET NycKELTAL UTFALL MÅLVäRDE

Tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor, ska ske enligt förbundets årligt antagna 
tillsynsplan. 

Antal genom-
förda tillsyner

 90 130

Resurser kopplat till flyktingmottagande, ökade krav på dokumentation och kvalitetssäkrad myndighetsut-
övning enligt förvaltningslagen har påverkat resultatet under året.

Förbundet ska fortsätta arbetet med invente-
ring av befintlig radhusbebyggelse samt följa 
upp eventuella brister i dess byggnadstekniska 
brandskydd.

Antal invente-
rade områden

 21  13

Förslag på åtgärder har kommunicerats och diskuterats med fastighetsägare.

Förbundet ska i samverkan med kommunerna 
revidera risk- och sårbarhetsanalys i enlighet 
med LEH.

Antal revide-
rade risk- och 
sårbarhets-
analyser

 2 2

Uppföljning av risk-och sårbarhetsanalys har skett i de förvaltningar som har samhällsviktig verksamhet.

Förbundet ska verka för en utveckling med mål 
att nyttja tekniska lösningar effektivt i samverkan 
med medlemskommunerna.

Antal genom-
förda möten

 5 4 

Regelbundna möten genomförda. Kommunens reservfiber dragen till räddningstjänsten. Fler automatiska 
brandlarm direktkopplade till räddningstjänsten. Osäkerhet kring framtida utvecklingsområden.

Förbundet ska agera remissinstans gällande 
brandfarlig vara, plan- och byggärenden samt 
alkoholtillstånd.

Antal remissä-
renden

 93 100

Inledning av året flertalet ärenden kopplat till flyktingmottagande.

Regelbundna möten med samhällsbyggnadskon-
toren i respektive kommun.

Antal genom-
förda möten

 1  4

Kan förbättras. Stabilitet på SBK är avgörande för ett bättre resultat.

AVRF ska vara en viktig aktör i medlemskommunernas proaktiva säkerhets och 
samhällsskyddsarbete.

35
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AKTIVITET NycKELTAL UTFALL MÅLVäRDE

Förbundet ska besöka medlemskommunernas 
samtliga skolor enligt fastställd årlig plan.

Antal besökta 
elever

 
726

 
650

Utbildning genomförd enligt plan.

Förbundet ska utbilda medlemskommunernas 
personal enligt fastställd årlig plan.

Antal 
utbildade

490 1 000

Svårighet att få kommunernas verksamheter att boka in sig. 
Vanligaste orsak: ansträngd bemanning.

Brandorsaks- och olycksutredningar ska göras 
efter räddningsinsatser enligt fastställd plan för 
detta.

Antal genom-
förda utred-
ningar

 18 15

Utredningar genomförda enligt plan, vilka har resulterat i förebyggande åtgärder.

Allmänhetens kunskap om och förmåga att förebygga olyckor och minska dess 
konsekvenser ska kontinuerligt öka.



AKTIVITET NycKELTAL UTFALL MÅLVäRDE

Taktisk insatsplan för brandsläckning av 
trähusstaden i Alingsås ska färdigställas och 
övas.

Andel operativ 
personal övats 
på insatsplan 

 
100% 100%

Lyckad övning med test av material och personal. Grund för insatsplan och ändrade larmplaner.

Utryckningskörning skall genomföras säkert så 
att inga olyckor sker. Rutiner för körningen ska 
under året förstärkas.

Antal olyckor 
med utryck-
ningsfordon

 1 0

En olycka med utryckningsfordon. Internutredning samt nedlagd polisutredning. 
Har lett till förbättrade rutiner.

Rökdykning med syfte brand att släcka brand får 
inte äga rum innan åtgärder vidtagits för att få en 
säker miljö i byggnaden. 

Antal avvikel-
serapporter 
kopplat till 
rökdykning

 0 0

Rutinerna kring detta farliga arbetsmoment har fungerat.

Utbildning och övning skall ske enligt fastställd 
årlig plan.

Antal övnings-
timmar

8 698 9 400

Övning har skett enligt plan.

Förbundet ska genomföra effektiva och säkra räddningsinsatser med minsta 
möjliga miljöpåverkan.
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AKTIVITET NycKELTAL UTFALL MÅLVäRDE

Övning för kvalitetsäkring av räddningsledare 
och RcB funktion genomförs 2016 både internt 
och regionalt. 

Antal övnings-
timmar

 
608 330

Systematiserad övning i stab och ledning för insatsledare och Räddningschef i beredskap.

Miljökonsekvenser vid brandsläckning ska 
minimeras.

Antal insatser 
där släck-
vatten gett 
miljökon-
sekvenser.

0 0

Rutiner för att minimera miljökonsekvenser har fungerat.

Minst en gemensam övning ska under 2016 
arrangeras där alla tre stationerna är aktiverade

Antal för-
bundsgemen-
samma 
övningar

 1 1

Övning genomförd under två dagar för samtlig operativ personal.

Under 2016 ska lokaler och rutiner justeras för 
säkert omhändertagande av röksmittad utrust-
ning efter övning eller larm.

Andel genom-
fört

60% 100%

Arbetet har påbörjats och fortsätter under 2017.

Förbundet ska genomföra effektiva och säkra räddningsinsatser med minsta möjliga 
miljöpåverkan.



AKTIVITET NycKELTAL UTFALL MÅLVäRDE

Skapande av tydliga uppföljningsdokument för 
de ekonomiskt ansvariga i förbundet.

Andel genom-
fört

 0% 100%

Inväntar implementering av modul i verksamhetssystem Hypergene.

Ett förbundsgemensamt mål- och uppföljnings-
system ska införas 2016.

Ett förbunds-
gemensamt 
mål- och 
uppföljnings-
system ska 
införas 2016.

 100% 100%

Modulerna Ekonomi, Personal och Målstyrning i Hypergene i drift.

Rutiner för diarieföring i Daedalos skapas. Andel genom-
fört

 100% 100%

Rutiner skapade och implementerade.

Förbundet ska använda Daedalos för uppfölj-
ning av handläggningstider och nedlagd tid per 
remiss.

Andel  av re-
misserna med 
svarstid under 
två veckor

35% 100%

Arbetet inlett och kommer att förfinas under 2017.

ÖVERGRIPANDE KOMMENTAR
Förbundets verksamhetsmål följs regelbundet upp under året och efter behov kan viss resursfördelning 
ske för att nå målvärdet. I de allra flesta fall har utfallet tangerat eller överträffat målvärdet. I de andra 
fallen har analys av orsak gjorts inför nästa års verksamhetsplan

Verksamhetsutvecklande aktiviteter
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ALINGSÅS OCH VÅRGÅRDA RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

POSTADRESS: 441 81 ALINGSÅS

BESÖKSADRESS: TOMASGÅRDSVÄGEN 1

TELEFON: 0322-61 60 00 FAX: 0322-198 72

E-POST: RADDNINGSTJANSTEN@ALIVAR.SE

WWW.ALIVAR.SE
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