
ÅRSREDOVISNING

2017



Årsredovisning 2017 3

Vår vision 6

Samhällsskydd - olycksförebyggande arbete 9

Operativ verksamhet 15

Alingsås räddningstjänst - En räddningstjänst i takt med tiden 24

LIA-elever 28

Finansiell analys 30

Ekonomi - 2017 års siffror 32

 

Innehåll:



3

Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund är ett kom-
munalförbund med ansvar för räddningstjänst i Alingsås 
och Vårgårda kommuner. Alingsås kommuns driftbidrag 
uppgår till 78 % av förbundet totala bidrag och därmed står 
Vårgårda kommun för resterande 22 % av driftbidraget. 
Alingsås kommuns medlemsbidrag för 2017 till förbundet 
var 39 635 tkr och Vårgårda kommuns medlemsbidrag var 
11 173 tkr.  

Räddningstjänstförbundet redovisar för 2017 ett negativt 
resultat på 513 tkr. 

Efter de stora utmaningar förbundet haft med anledning av 
flyktingströmmen 2015-2016 har 2017 varit ett år med en 
mera ordinär verksamhet. 

Under 2017 hanterade räddningstjänstförbundet 949 hän-
delser av varierande karaktär, en minskning med 50 upp-
drag jämfört med 2016.

Minskningen beror till stor del på att anlagda bränder i åter-
vinningscontainrar har minskat efter åtgärder i samverkan 
med polisen. Ytterligare skäl till det minskade antal uppdrag 
är att onödiga automatlarm till asylboendet Höglunda upp-
hört efter att Migrationsverket lagt ner verksamheten vid 
anläggningen i Gräfsnäs vid halvårsskiftet 2017. 

Medlemskommunerna aktiverade under 2017 sina krisled-
ningsfunktioner vid ett par tillfällen efter varningar om väder-
störningar. Krisledning har också aktiverats i samband 
med dricksvattenstörning i Vårgårda och efter bombhot 
i Alingsås. Åtgärder för krisledningsgrupperna har främst 
handlat om att samordna information om händelserna. 

Medlemskommunernas expansion och tillväxt har fortsatt 
inneburit att ett stort antal arbetstimmar lagts på remissvar 
gällande plan- och byggärenden.

Samverkan med samhällsbyggnadskontoren har förstärkts 
hösten 2017, med mål att hitta effektivare arbetssätt med 
start under 2018. Tätare kommunikation och regelbundna 
fysiska möten ska leda till ett effektivare arbete kring upp-
komna ärenden och projekt. 

Förbundsdirektionen har under 2017 följt upp beslut om 
förstärkt intern kontroll och uppföljning av förbundets verk-
samhet. Verksamhetsuppföljningssystemet Hypergene har 
visat sig uppfylla förväntade krav från politiker och revisorer 
på kvalitétssäkring av internkontrollen. 

En fördjupning av pågående samverkan har under året 
skett på både politisk- och tjänstemannanivå mellan rädd-
ningstjänsterna inom Göteborgsregionen (GR). Denna sam-
verkan bygger på den gemensamma avsiktsförklaring som 
tecknats mellan räddningstjänsterna i GR som syftar till en 
gränslös operativ räddningstjänst med start under 2019. 
2017 har olika arbetsgrupper från räddningstjänsterna i 
GR arbetat med inventering, analys och åtgärdsförslag 
med syfte att ledningscentralen i Storgöteborg ska kunna 
ta över utlarmningen från SOS-alarm. Efter ett omfattande 
arbete ansluter sig förbundet som nummer ett av rädd-
ningstjänsterna i GR till ledningscentralen i Storgöteborg  
2018-01-23. I detta första steg sköter ledningscentralen 
om vår utlarmning enligt samma principer som SOS-alarm 
tillämpat. Arbetsgrupperna fortsätter sitt arbete under 2018 
med mål att kunna ha en i GR gemensam gränslös operativ 
förmåga klar till halvårsskiftet 2019.

Årsredovisning 2017
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Samverkan mellan räddningstjänsterna i Västra Götaland 
har förstärkts under 2017 i det tidigare skapade samver-
kansforumet Räddsam-VG. 

Den tidsbegränsade regionala samordnartjänsten för 
Räddsam-VG utvärderades 2017 med ett mycket positivt 
resultat, vilket lett till en tillsvidareanställning på funktio-
nen. Under 2017 har det i Räddsam-VG startats upp en 
arbetsgrupp för HR frågor samt en grupp med fokus på 
förebyggande frågor. Effekten av att dela information, styr-
dokument, gemensamma remissvar och arrangera kompe-
tensutvecklingstillfällen är mycket positiv.

Arbetsmiljöfrågor har fortsatt varit centrala i förbundet 
under året. En förstärkt arbetsmiljöpolicy med fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter har 2017 implementerats i förbundet. 
Utbildningar har genomförts för de anställda på våra statio-
ner som har ett formellt arbetsmiljöansvar. 

Fortsatt arbete med jämställdhet och mångfald har skett 
genom aktiviteter i det nationella nätverket för jämställda 
räddningstjänster (NJR). 

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. 

Under året har information och utbildning för nyanlända 
kommunmedlemmar genomförts i våra medlemskommu-
ner. Aktiviteten som har skett i samverkan med migrations-
avdelningarna har upplevts som viktig och positiv. Aktiviten 
blir fortsatt ett permanent inslag i vårt förebyggande arbete. 

MBU – människan bakom uniformen, som syftar till ökad 
kunskap och förståelse om samhället och blåljusmyndig-
heterna har varit ett viktigt inslag för våra brandmän i det 
olycksförebyggande arbetet med ungdomar.

Utredning av förutsättningar för att införa civila insatsperso-
ner i kommunernas ytterområden har verkställts, resultatet 
innebär att det kommer att testas praktiskt under 2018 
efter utbildning i ett par grannsamvekansgrupper. Även 
hemtjänstpersonal i Alingsås har visat intresse för utbildning 
med syfte att kunna agera om de hamnar i en situation med 
uppkomen olycka eller brand. Civilas insatser kommer inte 
att ersätta räddningstjänsten utan ska ses som ett komple-
ment för att med enkla medel tidigt kunna bryta ett oönskat 
händelseförlopp.

Förbundet har under 2017, utöver ordinarie övningspro-
gram, på grund av samhällsutvecklingen tvingats arbeta 
med åtgärder för att kunna möta hot och våldssituationer. 
På det lokala planet har det vid räddningsinsatser också 
uppstått situationer med sprängmedel och vapen inblan-
dade. Fortsatt arbete för att höja kompetens och förmåga 
gällande hot och våld kommer att ske 2018 i samverkan 
mellan räddningstjänsterna i regionen, ambulanssjukvården 
samt polismyndigheten. 



5

Statliga myndigheter har 2017 fört en dialog med kommu-
nerna och räddningstjänsterna med budskap om en för-
ändrad syn på omvärldshot som innebär att kommunerna 
ska klara av en situation som kräver höjd beredskap i riket. 
Denna förändrade inriktning ställer krav på organisation, 
kompetens och beredskap hos kommuner och räddnings-
tjänst. Säkerhetsskyddsfrågor, krigsplacering av personal, 
förmåga till livsmedelsförsörjning och drivmedelsförsörj-
ning vid samhällsstörningar är exempel på områden som 
ska inventeras och analyseras. Analyserna ska sedan leda 
till åtgärdsplaner med syfte att skapa ett mindre sårbart 
samhälle. Detta arbete kommer att bli en stor utmaning för 
kommuner och räddningstjänst under 2018.

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 analyserade 
brister. Under hösten 2016 tog direktionen sedan beslut om 
att verkställa förslaget till ombyggnation. Efter framtagande 
av bygglovshandlingar fortsatte processen med att lämna 
ut ombyggnationen till offentlig upphandling. I juni månad 
2017 öppnades de inkomna anbuden där det visade sig att 
en ombyggnation av befintlig brandstation skulle bli mycket 
dyr. Under samma period togs det i Västra götalandsregio-
nen beslut om att ambulanssjukvården i Alingsås omgå-
ende skulle starta process för att kunna hitta en lämplig 
placering av ny ambulanscentral. Frågan ställdes då till för-
bundet om möjlighet att skapa en gemensam lokallösning. 
Efter en omgående inventering konstaterades att tillräckliga 
verksamhetsytor för ambulanssjukvården inte gick att hitta 

i anslutning till befintlig brandstation. Vid förbundsdirektio-
nens möte 2017-12-15 redogjordes det för den aktuella 
situationen. Förbundsdirektionen beslutade efter redogörel-
sen om att ge förbundsdirektören uppdraget att omgående 
verkställa start av en förstudie med syfte att utreda förut-
sättningar för en, med ambulanssjukvården gemensam, 
nybyggd räddningsstation med lämplig placering.

För  att förstärka förbundets och medlemskommuner-
nas krisledningsförmåga har en teknikomställning enligt 
årgärdsförslag framtaget i samverkan med Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB) genomförts. MSB 
har bidragit med investeringsmedel för teknikomställningen 
som täcker halva investeringskostnaden. Brandstationen 
har numera ett fungerande effektivt skalskydd samt upp-
daterade tekniska lösningar med bland annat förbättrad 
möjlighet att dela lägesbilder. Alingsås kommun har också 
fått en alternativ lösning gällande serverhall med backup-
funktioner. En andra fiberanslutning har dessutom skapat 
en redundant fiberlösning till kommunen. 

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



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.

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.

Vår Vision

“Det är ett viktigt uppdrag, därför är vi i ständig utveckling”

6
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“Vi söker ständigt bättre sätt att göra ditt liv tryggare”

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.

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

•	 Löpande	 information	 från	 förbundet	 om	 genomförda	
räddningsinsatser

•	 Information	 om	 pågående	 komplicerade	 tillsynsären-
den

•	 Information	 om	 regionala	 samverkansaktiviteter	 inom	
Göteborgsregionen och Västra Götaland.

•	 Delgivning	av	resultat	och	åtgärder	efter	Länsstyrelsens	
tillsyn av förbundets verksamhet

•	 Information	 om	 problematik	 kring	 anlagda	 bränder	
samt hot och våldssituationer

•	 Beslut	om	godkännande	av	årsredovisning	2016

•	 Beslut	 om	 antagande	 av	 budget	 2018-2020	 samt	
investeringsplan för 2018-2021

•	 Uppföljning	av	rutiner	för	internkontroll	

•	 Antagande	av	verksamhetsplan	för	2018
 
•	 Beslut	gällande	start	av	förstudie	för	eventuell	nybygg-

nation av räddningsstation
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 Petra pratar med skolelever om brandyrket.
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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. 

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 2017. Arbete 
med att särskilt tillsyna radhusbebyggelse och dess kon-

struktion gällande brandskydd fortsatte under 2017 i våra 
kommuner och under 2018 räknar vi med att föreslagna 
åtgärdsförslag ska var pågående eller genomförda. Efter 
genomförda förbättringar kommer förbundet att ha betyd-
ligt bättre möjligheter för begränsning vid radhusbränder. 

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

Efter tillsyn av brandskyddet på de äldre trähusfastighe-
terna i Alingsås centrala stadskärna, pågår nu förbättringar 
i vissa fastigheter. Fortsatt arbete med syfte att stärka 
brandskyddet i denna känsliga bebyggelse fortsätter 2018. 
Erfarenheter från andra orter med liknande bebyggelse 
är att det vid utbruten brand är helt avgörande med ett 
ordentligt fysiskt brandskydd i och mellan fastigheterna.

Under 2017 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

”Erfarenheter från andra orter med liknande bebyggelse 
är att det vid utbruten brand är helt avgörande med ett 
ordentligt fysiskt brandskydd i och mellan fastigheterna.”



Plan- och byggärenden
Som sakkunniga 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. 

Kommunernas fortsatta expansion och tillväxt har inneburit 
att ett stort antal arbetstimmar lagts på remissvar gällande 
plan och byggärenden. Samverkan med samhällsbygg-
nadskontoren i medlemskommunerna har förstärkts för att 
kunna hitta effektivare arbetssätt med start under 2018. 
Tätare kommunikation och regelbundna fysiska möten ska 
leda till ett effektivare arbete kring uppkomna ärenden och 
projekt. 

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.

Länsstyrelsens tillsyn av krisberedskapsarbetet har gett 
medlemskommunerna ett generellt gott betyg gällande 
organisation och planering. Områden att förstärka är 
löpande utbildning och övning för kommunernas krisled-
ningsgrupper. Detta förs in i övningsplanering 2018.

Stöd till kommuninvånare
Under 2017 har brandskyddskontrollanten fortsatt med den 
extra servicen gentemot kommuninvånarna att i samband 
med brandskyddskontrollen i fastigheter kontrollera place-
ring och status på brandvarnare. Brandskyddskontrollanten 
har också med sig informationsmaterial och kan hjälpa 
fastighetsägaren med enklare frågor gällande brandskydd. 
Eftersom de allra flesta dödsbränderna sker i det egna 
hemmet är detta arbetssätt ett effektivt sätt att göra skillnad 
där det verkligen behövs.

10

MyndIgHeTSUTövnIng 2015 2016 2017

Tillsyn LSO 42 90 83

Tillsyn LBE 5 1 8

Brandskyddkontroller 1896 1902 1823

Ansökan, sota själv 78 49 57

ReMISSeR / yTTRande, 
ToTalT

87 93 109

-brandfarlig/explosiv vara 22 35

-polistillstånd 14 6

-alkoholtillstånd 11 18

-planärenden 4 14

-byggärenden 36 34
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processinriktat arbete
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Utbildning
Brandskyddsutbildningar för medlemskommunerna, vil-
ket framförallt berott på svårigheter för verksamheterna 
att kunna frigöra personal för de utbildningstillfällen som 
förbundet erbjudit. Förändringsarbete genomfördes med 
testutbildningar under hösten 2017 med gott resultat. 
Förändringen innebär att den teoretiska delen utförs web-
ben, vilket sedan kompletteras av ett besök av räddnings-
tjänsten ute i verksamheten. Denna modell kommer att 
erbjudas under 2018 som ett komplement till den traditio-
nella brandskyddsutbildningen som erbjuds på brandsta-
tionerna. Utbildningar och informationstillfällen till privatper-
soner och ideella föreningar har som vanligt genomförts i 
medlemskommunerna.

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 2017 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 
informerat om brandmannayrket för gymnasieungdomar 
på omvårdnadsprogrammet.

Förbundet ansvarar för att skolskjutsförare får utbildning 
för att kunna utbilda eleverna enligt konceptet ”säker skol-
skjuts”. 

Människan bakom uniformen (MBU) - en samverkan mellan 
socialförvaltning, polisen, ambulansverksamhet och rädd-
ningstjänsten - har framgångrikt bedrivits I Alingsås kom-
mun under året. Förbundet har för avsikt att kunna delta i 
motsvarande aktivitet även i Vårgårda kommun.

exTeRnUTbIldnIngaR / 
InFoRMaTIon

2015 2016 2017

Utbildade totalt 640 1420 1076

Brandskydd - kommuner 430 436 601

Brandskydd - övriga 33 52 382

Heta arbeten 149 139 73

Hjärt- och lungräddning 28 54 20

Brandskyddsinformation, skolor 520 910 997

Brandskyddsinformation, övriga 2969 2850 1902

Utbildning och information
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Ett grenrör.
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operativ verksamhet

Fokus för 2017 utöver löpande ordinarie övningsverksam-
heten har varit förberdelser för den kommande gränslösa 
räddningstjänsten inom Göteborgsregionen. I samverkan 
med de andra räddningstjänsterna i regionen har ett omfat-
tande arbete lagts ned inom områdena – teknik, ledning, 
utbildning och drift. Arbetsgrupperna har skapat förutsätt-
ningar för övergången från SOS-alarm till ledningscentralen 
i Storgöteborg 2018-01-23. Arbetsgrupperna forsätter 
sedan ytterligare ett år med att skapa förutsättningar för 
gemensam ledning i regionen från och med halvårsskiftet 
2019. 

Exempel på områden som övats 2017 är:

•		 AOSP	-	akut	omhändertagande	av	självmordsnära	per-
son

•	 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

•	 Rökdykning	i	hög	riskmiljö

•	 Hot-	och	våldshantering

•	 Livräddning	via	höjdfordon

•	 De	 obligatoriska	 rökövningarna,	 kemövningarna	 samt	
fastställda momentövningarna har genomförts enligt 
utlagda planer och gällande författning

övningar/utbildning
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RäddnIngS-
InSaTSeR

alIngSÅS vÅRgÅRda SollebRUnn Totalt avRF

 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Annan händelse utan 
risk för skada

21 32 6 5 1 5 28 42

Automatlarm utan 
brandtillbud

177 203 53 52 74 32 304 287

Brand fordon/fartyg 16 16 11 9 3 5 30 30

Brand i avfall/återvin-
ning

74 10 7 2 3 1 84 13

Brand i byggnad 35 44 11 19 4 5 50 68

Brand i skog eller mark 24 28 8 11 5 7 37 46

Brand övrigt 13 18 10 6 1 2 24 26

Drunkning/tillbud 6 7 1 6 8

Hjälp till ambulans 13 7 3 2 1 1 17 10

Hjälp till polis 3 1 3 1

IVPA 36 44 28 8 14 10 78 62

Lyfthjälp 27 44 4 10 4 16 35 70

Läckage/vattenskada 7 7 2 1 3 9 11

Naturolycka 1 2 1 2 2

Nödställt djur 3 1 1 4 1

Nödställd person 12 7 5 2 1 14 13

Självmord/försök 8 4 3 4 11 8

Trafikolycka 78 114 52 56 23 29 153 199

Undersökning 5 2 5 2

Utsläpp av farligt ämne 31 13 10 8 3 1 44 22

Övrig	räddning 41 19 4 8 9 1 54 28

ToTalT anTal 
InSaTSeR 

631 623 214 206 147 120 992 949

Händelser
Under 2017 har följande händelser aktiverat förbundet:
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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 i för-
bundet. 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 tre olycksutredningar och åtta 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 övningar och studiebesök på företag, 
bostadsområden och anläggningar. GIS (geografiskt infor-
mationssystem) 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.

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. 

arbetsmiljö
Med stöd av Samverkansavtalet har en fortsatt bra dialog 
förts gällande arbetsmiljöfrågor i förbundet. En reviderad 
arbetsmiljöpolicy med fördelning av arbetsmiljöansvaret 
har implementerats i samband med utbildningsinsatser för 
berörda. 

Akuta åtgärder för att komma till rätta med problemen i den 
fysiska arbetsmiljön på brandstationen i Alingsås startades 
under hösten 2017. Dessa åtgärder som är att beteckna 
som provisoriska är nödvändiga i avvaktan på beslut om 
eventuell nybyggnation av räddningsstation efter genom-
förd förstudie.
   
Jämställdhet
Förbundet har 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 Nätverk för jämställda 
räddningstjänster (NJR). 

Förbundet arbetar i sin kommunikation med att moderni-
sera bilden av räddningstjänsten och vilka som kan arbeta 
som brandmän. Vid rekryteringar bevakas extra att proces-
sen drivs korrekt sett ur ett jämställdhetsperspektiv 

Samverkan
Samverkan inom olika delområden har skett löpande 
under 2017. 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. 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 översvämnings-
risk. 

2017 fortsatte samverkan mellan räddningstjänsterna i 
Västra Götaland i samverkansforumet benämnt Räddsam-
VG. Denna samverkan syftar till att driva gemensam utveck-
ling för räddningstjänsterna inom olika områden. 
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Samverkan mellan räddningstjänsterna har i 
Göteborgsregionen landat i ett projekt kallat ”gränslös rädd-
ningstjänst” som under 2017 kom att innebära arbete mot 
en lösning med en gemensam ledningscentral. Förbundet 
blir först ut av räddningstjänsterna i Göteborgsregionen att 
ansluta till Storgöteborgs ledningscentral.

Den samverkan som förbundet bedriver tillsammans med 
medlemskommunerna, dess förvaltningar och bolag är en 
grundförutsättning för att det olycksförebyggande arbe-
tet skall vara framgångsrikt i våra medlemskommuner. 
Samverkan sker bland annat inom POSOM-gruppen (en 
kommunalt sammansatt grupp för psykiskt och socialt 
omhändertagande vid olycka eller kris), brottförebyggande 
rådet, 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.avrf.se används för att 
föra ut information om förbundets verksamhet samt övrig 
aktuell information till allmänheten. Under 2017 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.

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



Test av värmekamera.



Medelåldern för den tillsvidareanställda personalen var för kvinnor 43 år och för männen 48 år. Medelåldern för tills-
vidareanställda brandmän var 43 år och motsvarande siffra för anställda på RIB-avtalet (deltidsbrandmän) var 50 år. 
Åldersfördelningen för samtliga anställda i förbundet enligt nedanstående tabell.

ÅldeRSgRUPP KvInnoR Män ToTalT PRocenT

00-29 0 2 2 2,13%

30-39 4 18 22 23,40%

40-49 4 24 28 29,79%

50-59 2 25 27 28,72%

60- 1 14 15 15,96%

ToTalT 11 83 94 100,00%

anSTällnIngSFoRM anTal PRocenT

alIngSÅS

Tillsvidareanställda 51 100,0%

-kvinnor 8 15,7%

-män 43 84,3%

varav utryckningsstyrka 39 100,0%

-kvinnor 3 7,7%

-män 36 92,3%

SollebRUnn

anställda Rib 22 100%

-kvinnor 1 5%

-män 21 95%

vÅRgÅRda

anställda Rib 21 100%

-kvinnor 2 10%

-män 19 90%

ToTalT 94

Personalredovisning
Antalet tillsvidare anställda var den 1 november 2017, 94 personer fördelat på 51 personer i Alingsås, 22 personer i 
Sollebrunn samt 21 personer i Vårgårda.fördelat på 48 personer i Alingsås, 21 personer i Sollebrunn samt 23 personer i 
Vårgårda.

Den 1 november 2017 arbetade 5,9 % av tillsvidareanställda deltid vilket innebär att antalet heltider motsvarar 94,1 %.



ToTal SJUKFRÅnvaRo 
I PRocenT

2015 2016 2017 diff 17-16

Total sjukfrånvaro 0,81 1,7 3,41 1,71

0

Långtidssjukfrånvaro >60 dagar 32,4 14,34 38,29 23,95

0

Total sjukfrånvaro, åldersindelat 0

00-39 2,26 1,38 2,6 1,22

40-49 0,75 2,69 5,53 2,84

50-59 1,26 1,1 1,99 0,89

60- 1,71 1,54 6,93 5,39

Korttidssjukfrånvaro, så kallat ofta borta, brukar mätas med 4 eller fler sjukfrånvarotillfällen per kalenderår. 
Under 2017 var det 3 personer som haft 4 sjuktillfällen eller fler.

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

Redovisningen omfattar månadsavlönad personal. Deltidspersonal och förtroendevalda ingår inte.

Slutsats
Under 2017 hade förbundet 950 uppdrag, vilket får beteck-
nas som ett normalvärde med tanke på storlek på kommu-
ner och riskbild. Det finns dock en avvikelse gällande antal 
trafikolyckor, 199, som är jämförelsevis många till antalet. 
Det krävs god samverkan och gemensamma satsningar 
i våra medlemskommuner för att försöka få ner det höga 
antalet olyckor. Förbättrat vägnät är ett område att arbeta 
med men ett antal olyckor beror också på felaktiga attityder 
hos förare. 

Förbundet som sedan flera år tillbaka har haft en tydlig 
proaktiv inriktning fortsätter detta arbete vilket leder till 

minskat mänskligt lidande och minskade samhällskostna-
der för olyckor. Lyhördhet och aktiv omvärldsbevakning för 
att snabbt kunna agera är fortsatt nyckelord i förbundet.  Vi 
ska reagera så tidigt det bara är möjligt och då helst innan 
branden eller olyckan ägt rum. 

Att 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 samlade uppdrag. 

Som det står i vår vision så - söker vi ständigt efter bättre 
sätt att göra ditt liv tryggare.
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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 2017 har fordringsförts och 
ingår i 2017 års resultat.

Skulder har upptagits till faktiska värden av kända skulder. 
Leverantörfakturor som inkommit efter årsskiftet och som 
avser redovisningsåret 2017 har skuldbokförts och belastar 
således 2017 års resultat. 

Den del av löneredovisningen som skett under januari 2018 
och som avser december 2017 har periodiserats att belasta 
2017 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 anskaffnings-
värde, 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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Släckövning.

En släckt markbrand och släckövning med skärsläckare.
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alingsås räddningstjänst- 
en räddningstjänst i takt med tiden

Människan och elden
Det är 300 000år sedan som människan tog elden i sin 
tjänst. När den var bunden gav den värme, ljus och skydd 
men tidigt fick vi erfara att om den kom fri förgjorde den allt 
under sin burdusa framfart. Kejsar Augustus i Rom skapade 
år 6 de första kända formerna av ett brandväsen. I Sverige 
kom sannolikt vårt första brandskydd när vi blev mer bofas-
ta och flyttade samman i byar under vikingatiden omkring 
900-talet. 500 år senare kom de första föreskrifterna om 
brandväsendets släckningsskyldigheter.

alingsås stad och den obundna elden
1619 grundades Alingsås stad men 1749 brann det i vår 
bäst bebyggda del. Under bara tre timmar så hade bety-
dande verksamheter i Alingsås förvandlats till aska. Detta 
trots att vi hade brandförordningar som bestod av: Fyllda 
vattentunnor på var tomt, eld och ljus skulle vara släckta 
efter en viss tid på kvällen och nattvakter skulle patrullera 
gatorna. Brandvaktssyssla var dessvärre något som slarva-
des med av männen i Alingsås som skulle axla rollen. 

Alingsås stad återuppbyggdes. Än en gång i trä enligt 
begäran från Jonas Alströmer och 1766 försågs staden 
med brandsprutor. De centrala delarna av Alingsås brann 
flera gånger, framförallt under sista delen på 1800-talet, 
trots att man 1829 beslutade att anställa och avlöna en 
patrullerande nattvakt. Dock tog det ytterligare 50år innan 
männen i Alingsås skulle axla den rollen.

alingsås fasta brandkår
År 1900 föreslog Alfred Hedén, brandchef för den allmänna 
brandkåren som bildats under 1800-talets slut, för stads-
fullmäktige att vi skulle ha en fast brandkår som alltid höll 
beredskap och kunde rycka ut. Utöver uniform hade man 
en årslön om 75kr. 

Staden antager en fast aflönad brandkår som i tillämpliga 
delar ordnas på ett militäriskt sätt. Bestående af en brand-
chef, en vice brandchef samt 20 man, brandsoldaterna, 
som bör vara i en ålder mellan 20 á 30 år, tillhöra hufudsak-
ligen handelskåren, industrin och handelsyrket samt öfvas 
minst 2 ggr om året.

Redan 1898 låg vi i framkant och var nummer två av Svea rikes städer i släckningseffektivitet. 
detta kom sig av att 1898 uppfördes ett pumphus och vattentorn på Häradsberget, samt nedlagda 
vattenledningar. Utifrån ledningsnätet anlades brandposter vilket gjorde att man fick bra tryck i 
vattenslangarna. 
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”Under bara tre timmar så hade betydande 
verksamheter i Alingsås förvandlats till aska”

Alingsås 1:a brandbil.
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När Alingsås fasta brandkår bildades år 1900 och brand-
stationen stod färdig fanns en brandtelegraf och brandskåp 
uppsatta i staden. Denna brandtelegraf sköttes av polis-
vakten under1899-1962. Brandtelegrafen var ansluten till 
fjorton skåp fördelade på fyra distrikt i staden.

Den fasta brandkårens första larm kom år 1901 kl.07,30 
eftermiddag från brandskåp i första distriktet. Eld utbrutit 
i en svårtillgänglig vindsskrubb i stadshotellet. Det tog 
brandväsendet 1,5 timma att bli herre över elden. Fem 
slangledningar om tillsammans 35 slangar utdragna från tre 
brandposter hade tagits i bruk. 

Med häst och hästkrafter
1912 köptes den första redskapsvagnen för häst in, enligt 
bifallande av stadsfullmäktige till en kostnad av 1200kr. På 
vagnen fanns sjukbår, fem steglängder, tre lyktor, signalhorn 
och tre slangrullar. Dock tillkom det kostnader för häst, 
foder och stallbygge. 

Inför anspänningen vid utryckning hängdes selarna upp i 
taket ovanför platsen för påselningen. Dessvärre visade det 
sig vid första utryckningen (som var en övning) att vagnen 
var för tung för hästarna och brandchefen var tvungen att 
byta ut dem mot en större ras.

1921 köpte Alingsås brandförsvar in sin första brandbil. Det 
var en automatiserad motorspruta av märket Tidaholm. Till 
bilen flyttades kårens befintliga maskinstege, inköpt 1918. 
Detta arbetet och bilen kostade 45000kr. Staden bekos-
tade detta med medel som man erhållit vid försäljning av en 
tomt vid stora torget där kungliga telegrafverket senare kom 
att uppföra en post- och telegrafstation.

1948 köptes en Volvotankbil med en vattentank på 2000L 
in av Alingsås brandkår.1953 införskaffades till brandkåren 
en livräddningsbåt med utrustning samt en ambulans. 

vi har ett viktigt uppdrag, 
därför är vi i ständig utveckling
Alingsås stad var som sagt tidigt ute med att organisera 
sig för att kunna hantera uppkommen brand. Detta arv 
finner vi i dagens arbete i räddningstjänst- förbundet där 
stora ansträngningar görs för att med moderna tekniker 
och metoder förhindra skadeverkningarna vid bränder. De 
historiska beskrivningarna kring bränderna i staden berättar 
om svårighet att få fram tillräckligt med vatten för att kunna 
släcka utbrutna bränder i trähusen. Samma utmaningar 
med att få fram tillräckligt med brandvatten har vi även idag.



Utbildning i att bekämpa brand.



”Jag vill bara jobba och bli världens bästa brandman,” 
säger Petter och rycker på axlarna, när jag frågar dem om 
vad de har för framtidsdrömmar. Camille nickar och hål-
lare med. ”Fast jag skulle vilja ha en hund också,” säger 
Camille. ”Gärna en Tållare.” Båda två läser tredje terminen 
på utbildningen Skydd mot olyckor. De är hos oss för att 
göra sin LIA-period och lära sig arbetet i praktiken. Det är 
just det som LIA står för, Lärande I Arbete.

Camille pluggar på plats uppe i Norrländska Sandö och 
Petter läser via distans. När jag frågar dem hur det fungerar 
är de eniga om att det är en bra första grund mot att bli 
världens bästa brandman. ”Fast jag är inte så bra på struk-
tur.” Petter skrattar. ”Vi har redan fått alla uppgifter men 
jag kommer att få plugga dygnet runt i slutet på terminen.”

”varför valde ni att läsa till brandman?” 
Camille och Petter sitter tysta i väntan på att den andra 
ska börja. ”Jag sökte till polis först med siktet inställt på 
hundförare,” säger Camille. ”Men det ville sig inte riktigt och 
då fick jag upp ögonen för brandman.” Jag vänder mig till 
Petter. ”Jag har arbetat som ställningsbyggare tidigare och 
gillar att arbeta praktiskt men jag kände att jag ville arbeta 
med något där jag samtidigt kan göra något gott för andra 
människor.”

”vilka delar av brandmansyrket tycker ni verkar 
roligast?” 
Camille reser sig och går och drar för gardinen då solen 
än en gång kommit fram till hennes ansikte. ”Jag gillar alla 
bitar med räddning,” säger Camille en det kryper fram att 

lIa-elever

eleverna Petter Hellqvist och camille Wellgraf sjunker ner i en stol på var sin sida om bordet. 
camille flyttar ett steg åt vänster för att slippa få vårsolens glittrande strålar rakt i ögonen. Utan 
att tala väntar de på att jag ska få ordning på mina frågor. 

Camille Wellgraf.
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hon har en bakgrund med djur. Både en naturbruksgym-
nasietutbildning och arbete på en grisgård. ”Jag är en 
stadstjej med stort djurintresse.” Jag vänder mig till Petter. 
”Sjukvårdsbiten,” svarar han direkt. ”Jag uppfattar det som 
att jag har goda sociala skills och jag har familjemedlem-
mar som arbetar inom sjukvården. Jag tror att jag kommer 
passa inom det här yrket. Praktiskt arbete och sjukvård.”
 
”Så hur trivs ni hos oss då,” frågar jag. 
”är det något som ni saknar?”
”LARMEN!” Utbrister de samtidigt och vi börjar skratta. 
”Det där känner jag igen från min egen tid som LIA-elev,” 
säger jag. ”Och stor del av min tid som brandman också, 
men det måste betyda att förebyggande avdelningen har 
lyckats bra med sitt arbete.” Petter och Camille nickar. 
”Men om jag nu ska kunna göra ett så bra sommarjobb 
som möjligt i Borås, så vore det bra om jag fick chansen att 
träna lite,” suckar Camille. ”Ja.” Petter nickar medhållande. 
”Det är svårt att bli världens bästa brandman bara genom 
att öva på dockor och skådespelande kollegor.”

”Så hur är en kompetent brandman? Hur vet ni 
när ni blivit världens bästa brandmän?”
Båda två ler. ”En duktig brandman tycker om att arbeta i 
lag, är nyfiken och lösningsfokuserad.” Petter nickar. ”Jag 
tror också det är väldigt viktigt att vara kreativ, hyfsat hän-
dig och ha en god social kompetens. Både för att kunna 
fungera bra i laget och för att kunna möta tredje man vid 
en olycka eller bara ute i samhället. Det tror jag är viktigare 
egenskaper än att vara stark och snabb.” ”Även om vi 
naturligtvis måste vara i god fysisk form,” fyller Camille i. 
Jag känner mig lugn under hela intervjun. De verkar vara 
två trygga unga människor och jag tror de har goda chan-
ser att nå sin dröm om att bli världens bästa brandman. I 
alla fall skulle jag känna mig trygg om de kom och hjälpte 
mig ifall olyckan var framme.  

”En duktig brandman 
tycker om att arbeta i lag, är 

nyfiken och lösningsfokuserad.”
Petter Hellqvist
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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 inte klarat att uppfylla de krav som ställs för 
att ha en god ekonomisk hushållning, kostnaderna är högre 
än intäkterna. Resultatet för 2017 slutar på -513 tkr. Det 
negativa resultatet regleras med en minskning av det egna 
kapitalet. Efter minskningen uppgår det egna kapitalet till 2 
754 tkr. 

Under 2017 har arbetet med införandet av beslutsstöds-
systemet Hypergene, med modulen Budget införts. Under 
2017 har även modulen Förebyggande aktiviteter införts. 
Under 2018 kommer det införas ytterligare en modul infö-
ras, 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 8 %, vilket är en minskning 
jämfört med föregående års soliditet på 9 %. Eftersom soli-
diteten minskar ökar skuldsättningsgraden och blir 12,16 

ggr, vilket är en försämring i jämförelse med förra årets 
skuldsättningsgrad på 9,85 ggr.

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 83 %, vilket 
innebär att förbundets tillgångar är högre än de kortfristiga 
skulderna. En ökning mot föregående års kassalikviditet 
som var på 82 %.

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
Resultatet för 2017 landar på ett underskott på 513 tkr. 
Resultatet beror på kostnader i samband med rekrytering 
av ett flertal funktioner under 2017 efter uppkomna vakan-
ser och den ganska omfattande introduktion som krävs för 
operativ personal. 

Dessutom fungerar pensionssystemet så att tidigare pen-
sionsavsättningar för operativ personal förs med som en 
kostnad in i den nya anställningen. Ju längre tid den nyan-
ställde har arbetat inom en annan räddningstjänst ju högre 
kostnad tar denne med sig till vårt förbund. För oss inne-
bär det att vi efter rekrytering av ny personal fått en ökad 
kostnad i förbundet gällande intjänad pension från tidigare 
arbetsgivare på cirka 700 tkr. 

I investeringsbudgeten fanns det med en kostnad på 4800 
tkr för en ny släckbil. Leveransen av släckbilen blev förse-
nad och kommer att levereras under 2018. Anledningen till 

förseningen var att det var chassibyte hos lastbilsleverantö-
ren. Med anledningen till den försenade leveransen föreslås 
det att föra över investeringsbudgeten på 4800 tkr till 2018 
investeringsbudget.  

Under året har förbundet fått ett investeringsbidrag på 1 
000 tkr från Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap (MSB), för investeringar i uppdaterad stab och 
ledningsteknik på Alingsås brandstation. Under 2016 fick 
förbundet 800 tkr för samma projekt. Dessa bidrag täcker 
en del av avskrivningskostnaderna för teknikomställningen. 
Förbundet har bidragit med samma summa som MSB har 
gjort. Den totala investeringskostnaden för projektet under 
tiden 2016-2017 slutade på en summa på 3 629 tkr.
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ReSUlTaTRäKnIng

balanSRäKnIng

Belopp i tkr budget 2017 bokslut 2017 bokslut 2016
 
Verksamhetens intäkter, not 1 5 312 6 071 6 040
Verksamhetens kostnader, not 2 -52 502 -54 281 -51 163
Avskrivningar, not 3 -2 901 -2 700 -2 672
Verksamhetens nettokostnader -50 091 -50 910 -47 795
   
bidrag från medlemskommunerna, 
not 4 50 809 50 808 49 324
Finansiella intäkter, not 5 0 2 3
Finansiella kostnader, not 6 -468 -413 -298
Resultat före extraordinära poster 250 -513 1 234
   
Årets resultat 250 -513 1 234

Belopp i tkr budget 2017 bokslut 2016 
   
Maskiner och inventarier, not 7 26 008 25 076
Långfristiga fordringar 0 0
Summa anläggningstillgångar 26 008 25 076
  
Kortfristiga fordringar, not 8 4 988 4 133
Kassa och bank, not 9 4 759 6 226
Summa omsättningstillgångar 9 747 10 359
  
Summa tillgångar 35 755 35 435

egeT KaPITal
Belopp i tkr bokslut 2017 bokslut 2016  
   
Ingående eget kapital 3 267 2 032 
Årets resultat
 -513 1 234 
Utgående eget kapital 2 754 3 266    

eKonoMI eKonoMI
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KaSSaFlödeSanalyS
Belopp i tkr  bokslut 2017 bokslut 2016
  
den löpande verksamheten  
Årets resultat  -513 1 234
Justering för av- och nedskrivning  2 700 2 672
Justering för gjorda avsättningar  1 907 -688
Medel fr verksamh före förändr av rörelsekapital  4 094 3 218
  
Ökning/minskning	av	kortfristiga	fordringar	 	 -854	 1 508
Ökning/minskning	av	kortfristiga	skulder	 	 -888	 -2 726
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -1 742 -1 218
  
Investeringsverksamheten  
Investering i materiella anläggningstillgångar  -3 632 -7 680
Försäljning av materialla anläggningstillgångar  0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -3 632 -7 680
  
Finansieringsverksamheten  
Nyupptagna lån  
Amortering av lån  -1 187 -352
Kortfristig del av långfristig skuld  
Ökning	del	av	långfristig	skuld	 	 1 000	 800
Minskning av långfristig fordringar  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -187 448
  
likvida medel vid årets början  6 226 11 456
Årets kassaflöde av likvida medel  -1 467 -5 232
  
Likvida medel vid årets slut  4 759 6 226 
 

Eget kapital -3 267 -2 032
Årets resultat 513 -1 235
Avsättningar till pensioner, not 10 -15 913 -14 006
Långfristiga skulder, not 11 -5 360 -5 546
Kortfristiga skulder, not 12 -11 728 -12 616
  
Summa skulder och eget kapital -35 755 -35 435
  
Ställda panter, not 13 0 0
Ansvarsförbindelse, not 14 2 000 2 000

eKonoMI
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balanSKRavSReSUlTaT

Belopp i tkr  bokslut 2017 bokslut 2016
  
Årets resultat enligt resultaträkningen  -513 1 234
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  -513 1 234
  
Medel till pensionsfond  0 0
Årets balanskravsresultat  -513 1 234

eKonoMI

noT 1 veRKSaMHeTenS InTäKTeR 

Belopp i tkr bokslut 2017 bokslut 2016
  
Taxor och avgifter 1 271 1 300
Försäljningsintäkter 3 054 3 054
Bidrag 1 387 1 352
Övriga	intäkter	 359	 344
  
Summa verksamhetens intäkter 6 071 6 050
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noT 2 veRKSaMHeTenS KoSTnadeR

Belopp i tkr bokslut 2017 bokslut 2016
  
Löner och sociala avgifter -35 752 -35 050
Pensionskostnader -3 832 -1 352
Reparationer och underhåll -697 -683
Bränsle energi och vatten -411 -474
Köp av huvudverksamhet -1 208 -1 172
Lokal- och markhyror -5 210 -5 151
Övriga	tjänster	 -737	 -896
Övriga	kostnader	 -6 434	 -6 385
  
Summa verksamhetens kostnader -54 281 -51 163

noT 3 avSKRIvnIngaR

Belopp i tkr bokslut 2017 bokslut 2016
  
Avskrivningar maskiner och inventarier -2 700 -2 672
Summa avskrivningar -2 700 -2 672

noT 4 MedleMSbIdRag

Belopp i tkr bokslut 2017 bokslut 2016
  
Alingsås kommun 39 635 38 321
Vårgårda kommun 11 173 11 003
  
Summa medlemsbidrag 50 808 49 324

noT 5 FInanSIella InTäKTeR

eKonoMI

Belopp i tkr bokslut 2017 bokslut 2016
  
Ränteintäkter 2 3
Summa finansiella intäkter 2 3



36

noT 6 FInanSIella KoSTnadeR

Belopp i tkr bokslut 2017 bokslut 2016
  
Räntekostnader -106 -171
Ränta på pensionsavsättningar -304 -124
Övriga	finansiella	kostnader	 -3	 -3
  
Summa finansiella kostnader -413 -298

eKonoMI

noT 7 MaTeRIella anläggnIngSTIllgÅngaR

Belopp i tkr bokslut 2017 bokslut 2016
  
Ingående balans 25 076 20 068
Årets nyinvesteringar 3 632 7 680
-Fordon 0 5 991
-Inventarier + IT 233 147
-Övriga	inventarier	 3 399	 1 542
avskrivningar -2 700 -2 672
-Fordon -1 914 -1 896
-Inventarier + IT -335 -339
-Maskiner -42 -42
-Övriga	inventarier	 -409	 -395
  
Redovisat värde vid årets slut 26 008 25 076

noT 8 FoRdRIngaR

Belopp i tkr bokslut 2017 bokslut 2016
  
Kundfordringar 1 553 1 708
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 1 272 915
Övriga	kortfristiga	fordringar	 2 163	 1 539
  
Redovisat värde vid årets slut 4 988 4 162
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eKonoMI

noT 9 KaSSa ocH banK

Belopp i tkr bokslut 2017 bokslut 2016
  
Kassa, bank övrigt 4 759 6 226
Redovisat värde vid årets slut 4 759 6 226

noT 10 avSäTTnIngaR FöR PenSIoneR

Belopp i tkr bokslut 2017 bokslut 2016
  
Avsatt till pensioner  
Ingående avsättning 14 006 14 694
Nya förpliktelser under året 1 653 -306
Varav  
Nyintjänad pension 1 361 164
Ränte och basbeloppsuppräkning 304 126
Övrig	post	 -12	 -596
Årets utbetalningar -119 -247
Förändring av löneskatt 373 -135
Andra pensionsavsättningar  
Summa avsatt till pensioner 15 913 14 006

noT 11 lÅngFRISTIga SKUldeR

Belopp i tkr bokslut 2017 bokslut 2016
  
Lån i banker och kreditinstitut  
Ingående lån i banker och kreditinstitut  
Förändring lån under året 4 747 5 933
Amorteringar -1 187 -1 187
Utgående lån i banker och kreditinstitut 3 560 4 746
  
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år  
  
Investeringsbidrag  
Skuldförda investeringsbidrag 1 800 800
Ackumulerade upplösningar av investeringsbidrag 0 0
Utgående skuld investeringsbidrag 1 800 800
  
Summa långfristiga skulder 5 360 5 546
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eKonoMI

noT 12 KoRTFRISTIga SKUldeR

Belopp i tkr bokslut 2017 bokslut 2016
  
Skulder till kom. bolag 1 187 1 187
Personalens skatter och avgifter 3 109 1 478
Interimsskulder 2 735 3 315
Leverantörsskulder 1 555 2 049
Semester- och övertidsskuld 3 055 1 854
Övriga	skulder	 87	 2 733
  
Summa kortfristiga skulder 11 728 12 616

Under året har förbundet fått ett investeringsbidrag på 1 000 tkr från Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB), för investeringar i uppdaterad stab och ledningsteknik på Alingsås brandsta-
tion. Under 2016 fick förbundet 800 tkr för samma projekt. Dessa bidrag täcker avskrivningskostna-
derna för teknikomställningen. Förbundet har bidragit med samma summa som MSB har gjort. Den 
totala investeringskostnaden för projektet under tiden 2016-2017 slutade på en summa på 3 629 tkr

noT 13 STällda PanTeR

Belopp i tkr bokslut 2017 bokslut 2016
  
Panter 0 0
Summa panter 0 0

noT 14 anSvaRSFöRbIndelSe

Belopp i tkr bokslut 2017 bokslut 2016

Avtal om förprojektering med FABS för om- och 2 000 2 000
tillbyggnad  
Summa ansvarsförbindelse 2 000 2 000
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Alingsås och Vårdgårda räddningstjänstförbund

Postadress: 441 81 Alingsås 

Besöksadress: Tomasgårdsvägen 1

Telefon: 0322-61 60 00

E-post: raddningstjansten@avrf.se

www.avrf.se
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