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Årsredovisning 2018

Året 2018 kom att präglas av en extremt torr och varm våren och sommaren, vilket
innebar stora påfrestningar för oss inom svensk räddningstjänst. Vi har i vårt område
under hela torrperioden på olika sätt arbetat med att förebygga bränder och olyckor.
Tidigt infördes eldningsförbud vilket i sig alltid skapar debatt och många
gränsdragningsfrågor. Mest olyckliga var nog deltagarna vid det stora scoutlägret i
Långared som inte kunde elda som planerat men de överlevde även utan öppen eld.
Vi hade under juni några skogsbränder i förbundet som vi kunde få stopp på genom
tidiga och omfattande insatser med egna och externa resurser. Brandflyget var till
stor nytta för oss vid flera tillfällen både med att tidigt upptäcka bränder och med att
kunna lotsa oss rätt ute i terrängen.
De evenemang som ägt rum under 2018 i vårt område genomfördes utan att det
krävdes några större räddningsinsatser. Vid evenemang av olika slag har vi alltid
utmaningar av varierande art ofta gällande framkomlighet men efter dialog med
arrangörer brukar vi oftast kunna få till acceptabla lösningar.
Politikerveckan och Cykelfesten i Vårgårda samt Gothia cup i Alingsås har varit de
evenemang som krävt mest arbete av oss med säkerställande av boendelösningar
för ungdomarna och framkomlighet för våra fordon. Vi var också kommunen
behjälpliga med att bemanna med badvakter vid Playa Mjörn under Gothia cup.
Under juli månad startade flera omfattande skogsbränder i landet och ganska snart
kom en formell begäran om att få hjälp med material, fordon och brandpersonal från
Västra Götaland (VG).
Räddsam-VG samordningen kom här att testas ordentligt. Glädjande nog fungerade
våra planer utmärkt och vi kunde i samverkan från VG bidra med 60 personer/vecka
för brandsläckning eller stabsarbete i främst Dalarna.
Vi hade under hela sommaren i olika omfattning igång ett internt stabsarbete på
brandstationen Alingsås för att lösa förbundets utmaningar med beredskap för egna
räddningsinsatser samt för att kunna skicka personal till skogsbränderna längre upp i
landet. Förbundets anställda ställde på ett föredömligt sätt upp genom att bryta
ledigheter för att resa till bränderna eller genom att på hemmaplan gå in och täcka
uppkomna luckor i bemanningen.
En delregional stab för räddningstjänst på brandstationen i Gårda arbetade under
sommaren med fokus på samordning för att skapa förmåga och uthållighet för
räddningsinsatser i Göteborgsregionen.
Ett stort tack till alla som ställt upp på olika sätt denna sommar både på hemmaplan
och på bortaplan. Det har varit att mycket imponerande att se den inställning och
lösningsfokusering som funnits i förbundet!
Daniel Filipsson, Förbundsdirektionens ordförande
Börje Lindgren, Förbundsdirektör

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

Uppdrag, styrdokument och rutiner
Förbundet bedriver verksamhet enligt antaget Handlingsprogram enligt Lag
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). På uppdrag av respektive medlemskommun
utför förbundet även de åtaganden som styrs av Lag (1988:868) om brandfarliga och
explosiva (LBE) varor samt stödjer medlemskommunerna enligt Lag (2006:554) om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser (LEH) i
fredstid och höjd beredskap, med tillhörande förordning. Utöver detta finns
förbundsordningen samt reglementen för förbundsdirektionen och revisorer.
Den av direktionen årligt antagna verksamhetsplanen är det dokument som styr
processer och aktiviteter i förbundet under året. Planer finns dessutom för
regelbunden uppföljning och internkontroll i förbundet.

Förbundsdirektion
Räddningstjänstförbundets direktion har under året haft sex sammanträden där bland
annat följande punkter behandlats:


Löpande information från förbundet om genomförda räddningsinsatser och
hjälp till de omfattande skogsbränderna i Dalarna



Information om pågående komplicerade tillsynsärenden



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 2017



Beslut om antagande av budget 2019-2021 samt investeringsplan för 20192022



Uppföljning av rutiner för internkontroll



Antagande av verksamhetsplan för 2019



Beslut om prolongering ett år av nuvarande handlingsprogram till skydd mot
olyckor



Beslut gällande projekteringsstart för nybyggnation av en med ambulansen
gemensam räddningsstation.

Jämställdhet och mångfald
Fortsatt arbete med jämställdhet och mångfald har skett genom aktiviteter i det
nationella nätverket för jämställda räddningstjänster (NJR).
Förbundet arbetar i sin kommunikation med att modernisera bilden av
räddningstjänsten och vilka som kan arbeta som brandmän. Vid rekryteringar
bevakas extra att processen drivs korrekt sett ur ett jämställdhetsperspektiv. Ett nytt
digitalt material och broschyr har tagits fram för att kunna marknadsföra
brandmannayrket på ett dagsaktuellt sätt.
Under 2018 har heltidsanställda i förbundet arbetat med värdegrundsaktiviteter under
ett par dagar på Hållö, vilket sedan följts upp med ett värdegrundsspel och
föreläsning på temat.

Arbetsmiljö
Efter tidigare påvisade arbetsmiljöbrister på brandstationen i Alingsås och önskemål
från ambulanssjukvården att hitta nya lokaler beslutade förbundsdirektionen 2017 att
ge förbundsdirektören uppdraget att omgående verkställa start av en förstudie med
syfte att utreda förutsättningar för en, med ambulanssjukvården gemensam, nybyggd
räddningsstation med lämplig placering. Resultatet av förstudien som blev klar
hösten 2018 innebar ett förslag på att bygga låta Fabs bygga en ny Räddningsstation

på område Tokebacka som ambulanssjukvården och räddningstjänsten sedan skulle
hyra. Västra Götalandsregionens styrelse och förbundsdirektionen beslutade enligt
förstudiens förslag om att gå vidare i planerna och låta Fabs starta byggprojektering.
Under året har förbundet ökat systematiken i det psykosociala arbetsmiljöarbetet. En
medarbetarenkät skickades under hösten 2018 ut till förbundets samtliga anställda
som sedan gav en svarsfrekvens på 79,8%. Utifrån inkomna svar ska
handlingsplaner med förbättringsförslag upprättas under våren 2019 för respektive
organisationsnivå.

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

Samhällsskydd – olycksförebyggande arbete
Verksamheten har 2018 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 präglat arbetet på
samhällsskyddsavdelningen, många arbetstimmar har lagts på yttranden över
inkomna remisser. I första hand rör detta plan och byggärenden samt olika typer av
riskbedömningar.

Myndighetsutövning

2016

2017

2018

Tillsyn LSO
Tillsyn LBE
Brandskyddkontroller
Ansökan, sota själv

90
1
1902
49
93
35
6
18
14
34

83
8
1823
57
109

34
1
1823
49
114
40
2
16
18
33
5

Remisser / yttrande, totalt
-brandfarlig/explosiv vara
-polistillstånd
-alkoholtillstånd
-planärenden
-byggärenden
-övriga remisser

Tillsyn
Under det gångna året har avdelningen genomfört tillsyner utifrån tillsynsplanen i
verksamhetsplanen för 2018. Mängden tillsyner har inte uppnått utsatta mål på grund
av att en medarbetare bytt arbetsgivare samt att de två brandingenjörer
räddningstjänsten haft som timanställda för att bedriva tillsyner, har fått prioritera
arbetet hos sin huvudarbetsgivare. Under hösten 2018 genomfördes en lyckad
rekrytering vilket efter introduktion kommer innebära att antalet genomförda tillsyner
åter ska följa utsatt plan. Förhoppningen är även att de två timanställda
brandingenjörerna som arbetat med tillsyner ska kunna återgå till detta arbete i
förbundet under våren 2019.
Tillsynen har för Alingsås kommun även omfattat brandskyddskontroll av eldstäder
vilka genomförts enligt plan. Från och med 2019 kommer även brandskyddskontroller
genomföras i räddningstjänstens regi i Vårgårda kommun.

Plan- och byggärenden
Medlemskommunernas fortsatta expansion och tillväxt har även 2018 inneburit att ett
stort antal arbetstimmar lagts på dialog och remissvar gällande plan- och
byggärenden. Komplexiteten i ärendena har generellt sett ökat vilket innebär att
tidsåtgången för att besvara inkomna remisser ökar.

Samverkan med samhällsbyggnadskontoren har förstärkts under året där förbättrad
kommunikation och regelbundna fysiska möten har skapat bättre förutsättningar för
en effektiv samvekan.
Under 2018 besvarades 51 remisser. Utöver detta har Räddningstjänsten medverkat
vid de plansamråd som kommunerna kallat till.
Räddningstjänsten har som målsättning att besvara inkomna remisser inom 2
arbetsveckor. Detta mål har förbundet klarat med undantag för något enskilt ärende.

Krisberedskapssamordning
Förbundet har sedan flera år tillbaka tilldelats uppdraget att samordna
krisberedskapen i medlemskommunerna. Ett uppdrag som bland annat inneburit att
driva arbetet med att få till en årlig revidering av kommunernas risk- och
sårbarhetsanalyser. Denna sammanställning redovisas sedan årligen 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 medlemskommuners upptagningsområde.
Nätverksbyggande med civilsamhället har också blivit en allt viktigare fråga för
samordnarna att driva för att samhället ska kunna klara av ett krisarbete.
Länsstyrelsens tillsyn av krisberedskapsarbetet har gett medlemskommunerna ett
generellt gott betyg gällande organisation och planering.
Under 2018 tog förbundets medlemskommuner beslut om att lyfta tillbaka
krisberedskapssamordningen till respektive kommun. Detta övertagande skedde
gradvis efter sommaren och vid årets slut låg uppdraget helt hos
medlemskommunerna. Räddningstjänstens formella uppdrag som samordnare för
krisberedskapen har därmed upphört.

Stöd till kommuninvånare
Under 2017 har brandskyddskontrollanten fortsatt med den extra servicen gentemot
kommuninvånarna att i samband med brandskyddskontrollen i fastigheter kontrollera
placering 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.

Civil Insatsperson
Utredningen av förutsättningar för att införa civila insatspersoner (CIP) i
kommunernas ytterområden gjordes klar i början av 2018. Under våren 2018
initierades ett testområde för CIP i Hemsjö. Detta innebar att de som anmält sig som
frivilliga har utbildats för att kunna hantera enklare bränder och primär livräddning. De
har sedan försetts med utrustning för första hjälpen och brandsläckning, en
hjärtstartare har också införskaffats i Hemsjö. Under hösten 2018 har CIP larmats på
ett fåtal händelser. Konceptet fungerar väl och CIP-insatserna kommer kunna göra
skillnad för dem som drabbats av brand eller olycka. Möjlighet finns också att införa
konceptet i fler områden som ligger långt från brandstationerna i förbundet.
Hemtjänstpersonal i förbundet har också visat intresse för utbildning med syfte att
kunna agera om de hamnar i en situation med uppkomen olycka eller brand.

Dialogen med Hemtjänsten samt andra strategiska områden där CIP ses som en
viktig aktör kommer fortsätta under 2019.

Höjd beredskap och säkerhetsskydd
Efter direktiv från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har förbundet under
2018 tillsatt ett projekt med mål att genomföra en intern säkerhetsskyddsanalys.
Resultatet av analysen kommer att innebära krav på förbättrade rutiner samt
förstärkning av påvisade brister säkerhetsbrister. Förbättringarna kommer också att
behöva göras för att stärka förbundets förmåga att möta de krav som ställs vid ett
läge där höjd beredskap beordras. Parallellt med detta arbete har det arbetats med
förberedelser för att under 2019 kunna krigsplacera förbundet anställda vid
räddningstjänsten.

Utbildning och information
Brandskydd - kommuner
Brandskydd - övriga
Heta arbeten
Hjärt- och lungräddning
Brandskyddsinformation - skolor
Brandskyddsinformation - övriga

2016
436
52
139
54
910
2850

2017
601
382
73
20
997
1902

2018
375
15
58
14
1377
673

Sk
Förbundet har under 2018 påbörjat arbetet med ett nytt utbildningskoncept för
brandskyddsutbildningar. Förändringen innebär att den teoretiska delen utförs på
webben, vilket sedan kompletteras av ett besök av räddningstjänsten ute i
verksamheten. Utbildningar och informationstillfällen har genomförts enligt våra
åtaganden till privatpersoner och ideella föreningar i medlemskommunerna.
Förbundets mål med informations- och utbildningsaktiviteter är att varje år nå ut till
elever i förskoleklass, årskurs 5 samt gymnasiet, med åldersanpassad information
och utbildning i brandskyddsfrågor och olycksförebyggande åtgärder. Detta har
genomförts med gott resultat 2018.
Under året har information och utbildning för nyanlända kommunmedlemmar
genomförts i våra medlemskommuner. Aktiviteten som har skett i samverkan med
migrationsavdelningarna har upplevts som viktig och positiv. Aktiviten blir fortsatt ett
permanent inslag i vårt förebyggande arbete.
Förskolorna i förbundsområdet har 2018 haft besök av räddningstjänsten som spelat
teater tillsammans med barnen, detta spel syftar till att lära barnen hur larmning vid
en olycka eller brand går till.

Vårgårda kommun har som tidigare år arrangerat säkerhetsdagar för skolornas
elever där räddningstjänstens personal 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 medlemskommunernas skolskjutsförare får utbildning för
att kunna utbilda bussåkande elever enligt konceptet ”säker skolskjuts”.
Förbundets egen hemsida www.avrf.se används för att föra ut information om
förbundets verksamhet samt övrig aktuell säkerhetsinformation till allmänheten.
Under 2018 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.

Undersökning LSO 3 kap. 10§
Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO), har kommunen skyldighet att genomföra
efterföljande åtgärder kopplat till räddningsinsatser. 3 kap 10§ i LSO anger att ”när
en räddningsinsats är avslutad skall kommunen se till att olyckan undersöks för att i
skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen
har genomförts”. Detta lagkrav tillgodoses på en grundläggande nivå genom
upprättande av händelserapport efter en räddningsinsats. Utöver grundläggande nivå
har räddningstjänsten möjlighet att komplettera händelserapporten med en fördjupad
undersökning. Syftet med utredningarna är att bidra med analys, utvärdering och
lärande till egen organisation och externa intressenter så som berörda myndigheter,
försäkringsbolag, media samt enskilda medborgare. Utredningen kan också komma
med förslag på åtgärder som ska förhindra att ytterligare olyckor av liknande karaktär
uppstår.
Under december 2018 påbörjades ett arbete med skapa en processbeskrivning för
undersökningar enligt LSO 3 kap. 10§. Denna processbeskrivning ska under början
av 2019 följas upp med intern utbildning.

Operativ verksamhet
Fokus för 2018 har precis som under föregående år varit förberdelser för den
kommande gränslösa räddningstjänsten inom Göteborgsregionen (GR). I samverkan
med de andra räddningstjänsterna i GR har ett omfattande arbete lagts ned inom
områdena – teknik, ledning, utbildning och drift med målet att skapa förutsättningar
för gemensam ledning i GR från och med oktober 2019.
Förbundet har under 2018, utöver ordinarie övningsprogram, på grund av
samhällsutvecklingen tvingats arbeta med åtgärder och utbildning av brandpersonal
för att kunna möta hot och våldssituationer. På det lokala planet har det vid några
räddningsinsatser också uppstått situationer med sprängmedel och vapen
inblandade. Fortsatt arbete för att höja kompetens och förmåga gällande hot och våld
kommer att ske 2019 i samverkan mellan räddningstjänsterna i regionen,
ambulanssjukvården samt polismyndigheten.

Händelser
Under 2018 har följande händelser lett till räddningsinsatser i förbundet:

*2016 års statistik utelämnar händelser mellan 1-12/1 på grund av förändrad databas.

Under 2018 hade förbundet 882 uppdrag, vilket får betecknas som ett normalvärde
med tanke på storlek på våra medlemskommuner och deras riskbild. Fortfarande har
förbundet ett alltför stort antal trafikolyckor, 154 stycken under 2018 vilket ställer
stora krav på god samverkan och gemensamma satsningar i våra
medlemskommuner för att försöka få ner antalet olyckor.
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Antal händelser per månad i förbundet.
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Insatsplanering
Under året har arbetet med förberedelse för räddningsinsatser fortsatt med
insatsplanering i hela förbundsområdet, exempelvis genom övningar och studiebesök
på företag, bostadsområden och anläggningar. GIS (geografiskt informationssystem)
har utvecklats ytterligare med fler uppgifter inlagda i kartstödet för att skapa så bra
förutsättningar som möjligt vid räddningsinsatser. Extra fokus har lagts på att
inventera uppställningsplatser för höjdfordon.

Samverkan
Samverkan inom olika delområden har skett löpande under 2018. Nätverk finns för
krisberedskapsfrågor i Sjuhäradsområdet och inom Göteborgsregionen (GR).
Älvsamordningsgrupp som drivs av Länsstyrelsen arbetar med åtgärder för att mildra
konsekvenserna vid översvämningar kring våra gemensamma vattendrag i länet.
Denna samverkan får betecknas som ytterst angelägen med anledning av att Säveån
vid Alingsås har klassificerats som ett av 25 områden i riket med betydande
översvämningsrisk.
En fortsättning av projektet ”gränslös räddningstjänst i Göteborgsregionen” har ägt
rum under 2018. Denna samverkan bygger på den gemensamma avsiktsförklaring
som tecknats mellan räddningstjänsterna i GR som syftar till en gränslös operativ
räddningstjänst med start hösten 2019. Arbetsgrupper har fortsatt sina arbeten under
2018 med mål att kunna ha en i GR gemensam gränslös operativ förmåga klar under
senare delen av 2019.
Förbundet anslöt sig till ledningscentralen i Storgöteborg 2018-01-23 som ett första
steg mot den gränslösa räddningstjänsten i GR. I detta första steg sköter
ledningscentralen om förbundets utlarmning enligt samma principer som SOS-alarm
tillämpat. Under resterande del av året har sedan Bohus räddningstjänstförbund,
Södra Bohusläns räddningstjänstförbund samt Räddningstjänsten Öckerö med några
månaders mellanrum också anslutit sig till ledningscentralen på Gårda.
I stort fungerar utlarmningen bra men som alltid vid större förändringar finns det en
del detaljer som går att förfina. Säkerställande av att brister omhändertas görs av en
kvalitetsgrupp med representanter från de olika räddningstjänsterna i GR.
För att förstärka förbundets och medlemskommunernas krisledningsförmåga har en
teknikomställning enligt åtgärdsförslag framtaget i samverkan med Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) slutförts 2018. MSB har bidragit med
investeringsmedel för teknikomställningen som täcker halva investeringskostnaden.
Brandstationen har numera ett fungerande effektivt skalskydd samt uppdaterade
tekniska lösningar med bland annat förbättrad möjlighet att dela lägesbilder
2018 fortsatte samverkan mellan räddningstjänsterna i Västra Götaland i
samverkansforumet benämnt Räddsam-VG. Denna samverkan syftar till att driva
gemensam utveckling för räddningstjänsterna inom olika områden.
Ett stort tack till förbundsdirektionen, förbundets anställda och samverkande
organisationer för alla genomförda insatser med det gemensamma målet om att
skapa ett säkrare och robustare samhälle.

Personalredovisning
Antalet tillsvidare anställda var den 1 november 2018, 97 personer fördelat på 50
personer i Alingsås, 25 personer i Sollebrunn samt 22 personer i Vårgårda.
Anställda

Antal

Procent

Alingsås
Tillsvidareanställda

50

100,0%

-kvinnor
-män

7
43

14,0%
86,0%

varav utryckningsstyrka

38

100,0%

-kvinnor
-män

3
35

7,9%
92,1%

Anställda RiB

25

100%

-kvinnor
-män

2
23

8%
92%

Anställda RiB

22

100%

-kvinnor
-män

2
20

9%
91%

Totalt

97

Sollebrunn

Vårgårda

Medelåldern för den tillsvidareanställda personalen var för kvinnor 43 år och för
männen 48 år. Medelåldern för tillsvidareanställda 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

5

5

5,15%

30-39

3

16

19

19,59%

40-49

5

28

33

34,02%

50-59

2

23

25

25,77%

60-

1

14

15

15,46%

11

86

97

100,00%

Totalt

Den 1 november 2018 arbetade 6 % av tillsvidareanställda deltid vilket innebär att
antalet heltider motsvarar 94 %.

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.
Total sjukfrånvaro i procent

Total sjukfrånvaro
Långtidssjukfrånvaro >60 dagar

2016

2017

2018 Diff 18-17

1,7

3,41

1,15

-2,26

14,34

38,29

0

-38,29

1,38
2,69
1,1
1,54

2,6
5,53
1,99
6,93

2,08
0,44
1,06
1,3

-0,52
-5,09
-0,93
-5,63

Total sjuk frånvaro, åldersindelat
00-39
40-49
50-59
60-

Korttidssjukfrånvaro, så kallat ofta borta, brukar mätas med 4 eller fler
sjukfrånvarotillfällen per kalenderår. Under 2018 var det 2 personer som haft 4
sjuktillfällen eller fler.

Redovisningsprinciper
Kommunal redovisningslag styr tillsammans med kommunallagens 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 2018 har fordringsförts
och ingår i 2018 års resultat.
Skulder har upptagits till faktiska värden av kända skulder. Leverantörfakturor som
inkommit efter årsskiftet och som avser redovisningsåret 2018 har skuldbokförts och
belastar således 2018 års resultat.
Den del av löneredovisningen som skett under januari 2019 och som avser
december 2018 har periodiserats att belasta 2018 års resultat.
Sociala avgifter har bokförts i form av procentuell personalomkostnadspålägg 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 pensionspålägg uppgår till 16,59 %.
Totalt bokförs varje månad sociala avgifter om 48,77 % av bruttolönekostnaden.
Med anläggningstillgång avses objekt som har en ekonomisk 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 medlemskommuns 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 anskaffningsvärde, 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 intjänandeåret och som en avsättning i balansräkningen.
Här ingår även löneskatten.

Utbetalningen av den individuella delen av pensionerna sker året efter intjänandet.
Den individuella delen redovisas därför inte som en avsättning utan återfinns bland
de kortfristiga skulderna.

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.
Resultatet för 2018 slutar på 36 tkr. Det positiva resultatet regleras med en ökning av
det egna kapitalet. Efter ökningen uppgår det egna kapitalet till 2 790 tkr.
Under 2018 har arbetet med införandet av beslutsstödssystemet Hypergene, med
modulen Budget och Prognos, utförts.

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 6,5 %, vilket är en minskning jämfört med föregående
års soliditet på 8 %. Eftersom soliditeten minskar ökar skuldsättningsgraden och blir
14,52 ggr, vilket är en försämring i jämförelse med förra årets skuldsättningsgrad på
12,16 ggr.

Kort sikt
Kassalikviditet visar på organisationens kortsiktiga betalningsförmåga. 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 inventarier 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. Samma värde som föregående års
kassalikviditet som var på 83 %.

Årets resultat
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund (AVRF) är ett kommunalförbund med
ansvar för räddningstjänst i Alingsås och Vårgårda kommuner. Alingsås kommuns
driftbidrag uppgår till 78 % och Vårgårda kommuns till 22 % av förbundets totala
bidrag.
Resultatet för 2018 landar på ett överskott på 36 tkr.
Under sommaren 2018 har personal från förbundet i stor omfattning bidragit med
hjälp till de stora skogsbränderna i landet. Detta medförde i rena lönekostnader runt
ca1 mnkr. Dessa kostnader täcktes till fullo med intäkter från MSB.
Övrig verksamhet i förbundet har drivits enligt den av direktionen fastställda budgeten
förutom betalning av den projekteringskostnad som uppstått i samband med
projektering gällande ombyggnation av befintlig brandstation. Då projekterad
ombyggand av befintlig brandstation uteblev ålades förbundet
projekteringskostnaden på 2 mnkr. Halva kostnaden fördes över till kommande
nybyggnation och resterande 1 mnkr fakturerades av Fabs i samband med
årsbokslutet. Denna kostnad har således endast varit upptagen som
ansvarsförbindelse gentemot Fabs och påverkar därför årets resultat.
Investeringar
I investeringsbudgeten fanns det med en kostnad på 9 000 tkr för två nya släckbilar.
Leveransen av släckbilarna blev försenad och levererades i december 2018 men på
grund av att det återstod en del arbete från leverantören i släckbilarna så togs inte
släckbilarna i bruk under 2018. Anledningen till förseningen var chassibyte hos
lastbilsleverantören. Eftersom det blev en försenad leverans samt att släckbilarna tas
i bruk under 1:a kvartalet 2019, föreslås att investeringsbudgeten på motsvarande 8
475 tkr överförs i sin helhet till 2019 investeringsbudget.
Resultaträkning
Resultaträkning
Verksamhetens intäkter, not 1
Verksamhetens kostnader, not 2
Avskrivningar, not 3
Verksamhetens nettokostnader
Bidrag från medlemskommunerna, not 4
Finansiella intäkter, not 5
Finansiella kostnader, not 6
Resultat före extraordinära poster
Årets resultat

Budget
2018

Bokslut
2018

Bokslut
2017

6 035
-54 503
-3 419
-51 887

7 652
-57 353
-2 821
-52 522

6 071
-54 281
-2 700
-50 910

52 970
0
-516
567

52 970
1
-413
36

50 808
2
-413
-513

567

36

-513

Eget kapital
Eget kapital, tkr

Bokslut

Bokslut

2018

2017

Ingående eget kapital

2 754

3 267

36

-513

2 790

2 754

Årets resultat
Utgående eget kapital

Balansräkning
Balansräkning
Maskiner och inventarier, not 7
Långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar

Bokslut
Bokslut
2018
2017
26 277
26 008
0
0
26 277
26 008

Kortfristiga fordringar, not 8
Kassa och bank, not 9
Summa omsättningstillgångar

10 785
6 244
17 029

4 988
4 759
9 747

Summa tillgångar

43 306

35 755

Eget kapital
Årets resultat
Avsättningar till pensioner, not 10
Långfristiga skulder, not 11
Kortfristiga skulder, not 12

-2 754
-36
-15 981
-4 247
-20 288

-3 267
513
-15 913
-5 360
-11 728

Summa skulder och eget kapital

-43 306

-35 755

0
1

0
2

Ställda panter, not 13
Ansvarsförbindelse, not 14

Investeringar
Investeringar, tkr
Inventarier
Fordon
PC-projekt
Räddningsmaterial
Stab- och ledning/MSB
Totaler

Budget

Bokslut

Bokslut

2018

2018

2017

50

126

45

10 100

1 209

0

130

219

188

1 285

1 269

1 142

0

268

2 257

11 565

3 091

3 632

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys, tkr

Bokslut

Bokslut

2018

2017

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivning
Justering för gjorda avsättningar
Medel fr verksamh före förändr av rörelsekapital
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar

36

-513

2 821

2 700

68

1 907

2 925

4 094

-5 797

-854

Ökning/minskning av kortfristiga skulder

8 561

-888

Kassaflöde från den löpande verksamheten

2 764

-1 742

-3 091

-3 632

Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materialla anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

0

-3 091

-3 632

-1 187

-1 187

260

1 000

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån
Amortering av lån
Kortfristig del av långfristig skuld
Ökning del av långfristig skuld
Minskning av långfristig fordringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-186
-1 113

-187

Likvida medel vid årets början

4 759

6 226

Årets kassaflöde av likvida medel

1 485

-1 467

Likvida medel vid årets slut

6 244

4 759

Balanskravsresultat
Balanskravsresultat, tkr

Bokslut

Bokslut

2018

2017

Årets resultat enligt resultaträkningen

36

-513

samtliga reavinster

0

0

vissa realisationsvinster enl undantagsmöjlighet

0

0

vissa realisationsförluster enl undantagsmöjlighet

0

0

oraliserade förluster i värdepapper

0

0

återföring av orealiserade försluter i värdepapper

0

0

36

-513

Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Medel till pensionsfond
Årets balanskravsresultat

0

0

36

-513

Noter
Not 1 Verksamhetens intäkter, tkr

Bokslut
2018

Bokslut
2017

Övriga intäkter

934
4 573
1 202
943

1 271
3 054
1 387
359

Summa verksamhetens intäkter

7 652

6 071

Taxor och avgifter
Försäljningsintäkter
Bidrag

Not 2 Verksamhetens kostnader, tkr

Bokslut
2018

Bokslut
2017

Löner och sociala avgifter
Pensionskostnader
Inköp av anläggnings och underhållsmaterial
Bränsle energi och vatten
Köp av huvudverksamhet
Lokal- och markhyror
Övriga tjänster
Övriga kostnader

-39 140
-2 386
-569
-461
-1 177
-5 296
-826
-6 498

-35 752
-3 832
-697
-411
-1 208
-5 210
-737
-6 434

Summa verksamhetens kostnader

-56 353

-54 281

Not 3 Avskrivningar, tkr
Avskrivningar maskiner och inventarier
Summa avskrivningar

Bokslut
Bokslut
2018
2017
-2 821
-2 700
-2 821

-2 700

Not 4 Medlemsbidrag, tkr

Bokslut
2018

Bokslut
2017

Alingsås kommun

41 316

39 635

Vårgårda kommun

11 654

11 173

Summa medlemsbidrag

52 970

50 808

Not 5 Finansiella intäkter, tkr

Bokslut
2018

Bokslut
2017

Utdelningar på aktier och andelar
Ränteintäkter
Övriga finansiella intäkter
Elimineringar inom koncernen

0
1
0
0

0
2
0
0

Summa finansiella intäkter

1

2

Not 6 Finansiella kostnader, tkr

Bokslut
2018

Bokslut
2017

Räntekostnader
Ränta på pensionsavsättningar
Övriga finansiella kostnader

-83
-324
-6

-106
-304
-3

Summa finansiella kostnader

-413

-413

Not 7 Materiella anläggningstillgångar, tkr
Ingående balans
Årets nyinvesteringar
-Fordon
-Inventarier + IT
-Övriga inventarier
Avskrivningar
-Fordon
-Inventarier + IT
-Maskiner
-Övriga inventarier
Redovisat värde vid årets slut

Not 8 Fordringar, tkr
Kundfordringar
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter
Övriga kortfristiga fordringar
Redovisat värde vid årets slut

Bokslut
Bokslut
2018
2017
26 008
25 076
3 090
3 632
1 209
0
345
233
1 536
3 399
-2 821
-2 700
-1 890
-1 914
-401
-335
-35
-42
-495
-409
26 277

Bokslut
2018

26 008
Bokslut
2017

1 158
322
9 305

1 553
1 272
2 163

10 785

4 988

Not 9 Kassa och bank, tkr

Bokslut
2018

Bokslut
2017

Kassa, bank övrigt

6 244

4 759

Redovisat värde vid årets slut

6 244

4 759

Not 10 Avsättningar för pensioner , tkr
Avsatt till pensioner
Ingående avsättning
Nya förpliktelser under året
Varav
Nyintjänad pension
Ränte och basbeloppsuppräkning
Övrig post
Årets utbetalningar
Förändring av löneskatt
Andra pensionsavsättningar
Summa avsatt till pensioner
Not 11 Långfristiga skulder, tkr
Lån i banker och kreditinstitut
Ingående lån i banker och kreditinstitut
Förändring lån under året
Amorteringar
Utgående lån i banker och kreditinstitut

Bokslut
2018

Bokslut
2017

15 913
70

14 006
1 653

1 897
324
-2 151
-86
14

1 361
304
-12
-119
373

15 981

15 913

Bokslut
2018

Bokslut
2017

3 560
-1 187
2 373

4 747
-1 187
3 560

Investeringsbidrag
Skuldförda investeringsbidrag
Ackumulerade upplösningar av investeringsbidrag
Utgående skuld investeringsbidrag

2 060
-186
1 874

1 800
0
1 800

Summa långfristiga skulder

4 247

5 360

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år

Not 12 Kortfristiga skulder, tkr
Skulder till kom. bolag
Personalens skatter och avgifter
Interimsskulder
Leverantörsskulder
Semester- och övertidsskuld
Övriga skulder

Bokslut
Bokslut
2018
2017
-1 187
-1 187
-1 853
-3 109
-2 631
-2 735
-10 301
-1 555
-2 850
-3 055
-1 466
-87

Summa kortfristiga skulder

Not 13 Ställda panter, tkr

-20 288

-11 728

Bokslut

Bokslut

2018

2017

Panter

0

0

Summa panter

0

0

Not 14 Ansvarsförbindelse, tkr

Bokslut
2018

Bokslut
2017

Avtal om förprojektering med FABS, om- och
tillbyggnad av befintlig brandstation.

1

2

Summa ansvarsförbindelse

1

2

Uppföljning av verksamhetsmålen
Måluppfyllelse
Förbundets verksamhetsmål följs regelbundet upp under året och efter behov kan
viss resursfördelning ske för att nå de uppsatta målen. De prioriterade målen i
verksamhetsplanen är vid årets slut delvis eller i hög grad uppfyllda. Måluppfyllelsen
påverkas i flera fall av samverkande parter eller andra utomstående faktorer.
Merparten av förbundets åtaganden har fullgjorts och i de fall där så inte skett har
orsaken analyserats inför nästa års verksamhetsplan. Personalbrist har varit den
största bidragande faktorn till ej fullföljda åtaganden.

Prioriterade mål
Ökad samverkan med medlemskommuner
I två tillväxtkommuner med uttalat politiskt mål om ytterligare tillväxt krävs tät samverkan mellan
räddningstjänst och olika delar i den kommunala förvaltningen för att möta riskerna med bland annat
förtätning, högre byggnader och ökad befolkningsmängd.
Bedömning
Delvis uppfyllt
Kommentar:
Samverkan mellan räddningstjänsten och respektive kommuns plan- och bygglovavdelning har tagit
ett steg framåt under 2018. Däremot finns det fortfarande mer att önska för en optimal samverkan. För
Vårgårda kommun fungerar samverkan väl med regelbundna möten samt att räddningstjänsten får
remisser för de byggnationer som är relevanta att stödja kommunen i. För Alingsås kommun har
samverkansmötena blivit glesare och glesare. Räddningstjänsten inväntar fortfarande en plan för 2019
hur samverkansformerna mot Alingsås kommun ska se ut.
Titel
Delaktighet i plan- och
byggprocessen

Beskrivning
Status
Färdiggrad
Räddningstjänsten avser stärka sin roll som en
Påbörjad 70%
nyckelaktör i samhällsbyggnadsprocessen och
ska därför under året arbeta med att
- Skapa en process där räddningstjänsten är
delaktig som sakkunnig.
- Tydliggöra kontaktvägar och mötesformer.
- Finnas fysiskt på plats på SBK som stöd för
uppkomna frågor.
- Utbilda kommunernas handläggare i juridik
samt räddningstjänstens uppdrag och förmåga.
- Delta aktivt i projektet Förenkla helt enkelt.
Kommentar: Räddningstjänsten arbetar med styrdokument som kommer tydliggöra vårt uppdrag
samt de åtaganden Förbundet har utifrån Plan- och Bygglagen. Detta arbete kommer färdigställas
under våren 2019. Räddningstjänsten har under 2018 arbetat fram en bra samverkansrutin med
Vårgårda kommun med regelbundna samverkansmöten. För Alingsås kommun har intresset för denna
typ av samverkansformer inte varit lika prioriterad och det har efterfrågats en plan för
samverkansmöten för 2019. Under 2019 kommer en utbildningsplan arbetas fram för att stärka
kommunernas Plan- och Bygglovshandläggare kring Räddningstjänstens uppdrag. Räddningstjänsten
har under 2018 deltagit aktivt i Förenkla helt enkelt projektet. Under 2019 kommer Förbundet ingå i en
arbetsgrupp som bereder detta projekt vidare.
Hållbar
I syfte att skapa en strategi för hållbar
Påbörjad 70%
brandvattenförsörjning
brandvattenförsörjning ska förbundet

- Skapa avtal gentemot respektive
medlemskommun där process och ansvar för
brandvattenförsörjning förtydligas. Avtalet ska
dessutom innehålla ansvar för underhåll och
tillsyn av brandvattensystemet samt vem som tar
kostnaderna för detta.
- Skapa intern förståelse och samsyn gällande
brandvattenförsörjning och de krav som finns för
detta.
- Revidera operativa planer för att klara av
brandvattenförsörjning både i stadsplanerad miljö
och utanför planlagt område.
Kommentar: Brandvattenstrategi för hantering av brandvattensystem både vid ny- och ombyggnation
av gatunät finns framme. Den ska förankras centralt i medlemskommunerna.

Extern utbildning
Individen är en viktig resurs för att förebygga olyckor och minska dess konsekvenser. De sätt som
förbundet stödjer, informerar och utbildar almänheten måste därför ständigt utvecklas för att, utifrån
målgrupp och riskbild, optimera dess effekter.
Bedömning
Delvis uppfyllt
Kommentar:
Räddningstjänsten har under 2018 följt den utveckling som sker nationellt i detta område. Trenden är
att det kommer ett nationellt mål om att färre ska skadas och omkomma till följd av bränder. Detta
nationella mål behandlas i förebygganderådet inom Räddsam-VG och kommer under våren 2019 att
brytas ner till kommunala mål och aktiviteter.
Under julhandeln har räddningstjänsten besökt samtliga butiker i Alingsås, Sollebrunn och Vårgårda
innerstäder och informerat om hur butikspersonalen kan förebygga bränder samt hur de kan agera i
händelse av brand.
Titel
Analys och utveckling av
förbundets externa
utbildningar och
information

Beskrivning
Status
Färdiggrad
Förbundet ska under året fortsätta stärka
Påbörjad 70%
individens förmåga att förebygga olyckor och
minska dess konsekvenser genom att
- Utse särskild arbetsgrupp som får i uppdrag
att för ledningsgrupp redovisa förslag på
fortsatt utveckling av förbundets
externutbildning.
- Delta aktivt i RäddsamVGs arbetsgrupp för
utveckling av extern utbildning.
- Se över metoder för information till
allmänheten.
Kommentar: Antalet deltagare i brandskyddsutbildningarna har minskat. För att få upp frekvensen har
förbundet sett över en webb baserad utbildningsplattform. Under 2018 testades
Brandskyddsföreningens webb utbildning med gott resultat. När Alingsås kommun påbörjade arbetet
med en e-Learning plattform valde Räddningstjänsten att utveckla utbildningen så att den finns
tillgänglig i denna plattform. Under 2018 har civila insatspersoner utbildats inom område sjukvård,
brand, drunkning och trafikolyckor. Kommande utbildningar ligger på årlig basis. Under 2018 har
antalet deltagare i heta arbeten utbildningen minskat. För att nå ut till allmänheten har Facebook börjat
användas mer frekvent.
Utbildningen inom heta arbeten kommer fasas ut då intresset är lågt. För Alingsås kommun kommer vi
under våren utbilda hjärt-lung instruktörer.

Ökad operativ förmåga
Samhällsutvecklingen ställer allt större krav på räddningstjänstens förmåga att klara av nya hot och
komplexa händelseförlopp. Den statliga räddningstjänstutredningen pekar också på att samverkan i
räddningstjänstområdet kan förstärkas och utvecklas i syfte att klara av stora, komplexa eller
tidsomfattande räddningsinsatser. Dessutom har samhället idag förväntningar att även
räddningstjänsten agerar vid pågående antagonistiska handlingar och förbundet behöver därför stärka
sin kompetens och förmåga inom detta område.
Bedömning
I hög grad uppfyllt
Kommentar:
Förbundets verksamhet har haft stort fokus på samverkan under året - såväl delregional
(Göteborgsregionen) som regionalt (Västra Götaland). Arbetet mot en gränslös operativ samverkan
har fortsatt med beräknat verkställande oktober 2019. Sommarens omfattande skogsbränder testade
den regionala samverkan ordentligt, men påfrestningarna hanterades väl tack vare inlett samarbete.
Utöver ordinarie övningsprogram har förbundet, på grund av samhällsutvecklingen, genom övning och
utbildning utvecklat sin förmåga att möta hot och våldssituationer.
Titel
Gränslös
räddningstjänst

Beskrivning
Status
Färdiggrad
Förbundet ska aktivt bidra till samverkan i
Påbörjad 100%
Göteborgsregionen och utveckling av den operativa
förmågan och uthålligheten i området genom att
- Genom samverkan säkerställa att
räddningstjänstorganisationerna har en tillräcklig
förmåga att hantera omfattande räddningsinsatser
eller flera samtidigt pågående räddningsinsatser.
- Skapa förutsättningar för att under 2019 verkställa
gränslös räddningstjänst i Göteborgsregionen med ett
gemensamt operativt ledningssystem.
Antagonistiska hot Förbundets förmåga att hantera insatser med
Påbörjad 80%
och handlingar
pågående dödligt våld \(PDV\) och antagonistiska hot
eller handlingar ska stärkas genom att
- Med samverkande organisationer arbeta fram
gemensam strategi.
- Tillsammans med skyddsorganisationer förankra
övergripande förhållningssätt.
- Skapa en utbildningsplan för att utbilda personalen i
områden som sjukvård och samverkan vid PDV.
- Utrusta fordon och personal med relevant
sjukvårdsutrustning.
Kommentar: Samverkan inom GR har gått framåt men är inte helt klart. PDV-utbildningen har startat
under hösten med mental förberedelse för alla och fortsätter under 2018 för alla insatsledare. Speciell
sjukvårdsutrustning är inköpt och placerad på alla släckbilar. Personal har fått utbildning på
sjukvårdsutrustningen och hur den ska hanteras.
Farligt gods
Förbundet ska under 2018 skapa förutsättningar för ett Påbörjad 10%
mer strukturerat och säkert agerande vid olyckor med
farligt gods genom att
- Identifiera vilka ämnen och med vilken frekvens de
transporteras på E20, Rv 42 och järnvägen.
- Simulera i beslutsstöd hur olika tänkbara senarior
kan ser ut med utbredning och gränsvärden.
- Skapa handlingsplaner för identifierade scenarier.
- Samverka framtagna handlingsplaner med Polisen,
sjukvården och medlemskommunerna för ett
samordnat agerande
- Skapa utbildningsmaterial och genomföra
utbildningar för våra befäl och samverkande

organisationer.

Åtaganden
Tillsyn
Tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt Lag (2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor ska ske enligt förbundets årligt antagna tillsynsplan.
Status
Påbörjad

Färdiggrad
60%

Kommentar:
Mängden tillsyner har under 2018 inte uppnått det antal som förväntats enligt tillsynsplanen.
Anledningen till detta är personal som sagt upp sig och nyrekrytering med tillhörande introduktion som
tagit tid. Förbundet har även haft två brandingenjörer som arbetat extra med tillsyner. Under 2018 har
de tyvärr fått prioritera arbete hos sin huvudarbetsgivare.

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

Färdiggrad
30%

Kommentar:
Arbetet med medlemskommunernas risk och sårbarhetsanalyser har varit vilande under hösten 2018.
Detta beror på att uppdraget att arbeta med denna fråga har tagits tillbaka av respektive kommun.
Detta har inneburit rekryteringar med tillhörande introduktion. Räddningstjänsten kommer bistå
kommunerna löpande med kommande risk och sårbarhetsanalyser som ska revideras under våren
2019.

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

Färdiggrad
80%

Kommentar:
Löpande möten sker med kommunerna för att hitta gemensamma effektiva tekniska lösningar
gällande olika typer av larm. Allt fler brandlarm kopplas till förbundets digitala plattform.

Remissinstans
Förbundet ska agera remissinstans gällande brandfarlig och explosiv vara, plan- och byggärenden
samt alkoholtillstånd.
Status
Färdig

Färdiggrad
100%

Kommentar:
Förbundet har besvarat inkomna remisser inom skälig tid.

Brandskyddskontroll
Brandskyddskontroller av eldstäder ska ske enligt fastställd plan.
Status
Färdig

Färdiggrad
100%

Kommentar:
Brandskyddskontroller har skett enligt fastställd plan.

Krisberedskap
Förbundet ska vara en del av medlemskommunerna krisorganisation genom samordning, utbildning
och operativt stöd.
Avseendet det civila försvaret ska kommunerna ha förmåga att utöva sitt geografiska områdesansvar
vid höjd beredskap. Kommunerna ska värna om civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste
samhällsfunktionerna och bidra till försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår
omvärld.
Status
Färdig

Färdiggrad
100%

Kommentar:
Respektive medlemskommun har tagit beslut om att överta samordning av krisberedskapen.
Förbundet stöder fortfarande kommunerna med kunskap och förmåga inom området krisledning.

Boendesprinkler
Förbundet ska verka för en ökning av särskilda boenden med sprinklersystem. Vid behov kan tillsyner
genomföras för att säkerställa genomförandet.
Status
Försenad

Färdiggrad
70%

Kommentar:
Förbundet avvaktar en kommunal upphandling inom detta område.

Innerstaden
Förbundet ska aktivt arbeta för en ökning av brandskyddet i Alingsås trähusstad. En separat
tillsynsplan för detta bevarandevärda område skall skapas och den tillsynsverksamhet som har
påbörjats ska ske med ökad kontinuitet.
Status
Försenad

Färdiggrad
0%

Kommentar:
Detta område har pausats under 2018 på grund av rekrytering. Planen är att detta arbete ska
fortskrida under våren 2019.

Riskanalys LSO/LEH
Revidering av riskanalys ska ske inför kommande handlingsprogram.
Status
Påbörjad

Färdiggrad
20%

Kommentar:
Arbetet påbörjades under sommaren 2018. Under hösten 2018 har seminarier med Länsstyrelsen
genomförts för att reda ut förväntningar på denna riskanalys. I början av 2019 kommer statistik för
genomförda insatser arbetas fram som ett underlag för fortsatt arbete. Planen är att riskanysen ska
vara färdig innan sommaren 2019.

Skolor
Förbundet ska besöka medlemskommunernas samtliga skolor enligt fastställd årlig plan.
Status
Färdig

Färdiggrad
100%

Kommentar:
Förbundet besöker skolorna enligt fastställd plan. Under våren 2019 kommer denna plan ses över och
revideras.

Brandskyddsutbildning
Förbundet ska erbjuda medlemskommunernas personal utbildning genom webbaserad plattform.
Under året kommer formatet för denna typ av utbildning utvecklas.
Status
Färdig

Färdiggrad
100%

Kommentar:
Förbundet har följt den utveckling som sker inom Alingsås kommun med en E-Learning plattform.
Under början av 2019 kommer tidigare BKA utbildning omarbetas till att innefattas som en webb
baserad utbildning i denna plattform.

Brandorsaks- och olycksutredning
Brandorsaks- och olycksutredningar ska göras efter räddningsinsatser enligt fastställd plan. Förbundet
ska under året
- färdigställa instruktion och mall för utredning
- genomföra internutbildning av nya rutiner
tillgodose omvärldsbevakning, se över andra utredningar och dra lärdom.
Status
Påbörjad

Färdiggrad
90%

Kommentar:
Förbundet har under 2018 skapat en processbeskrivning för när och hur olycksundersökningar ska
genomföras. Det som kvarstår under våren 2019 är att genomföra interna utbildningar inom
händelserapporteringen.

Hjärt och lungräddning
Förbundet ska utbilda i HLR efter förfrågan.
Status
Påbörjad

Färdiggrad
60%

Kommentar:
Förbundet har under hösten 2018 arbetet med en förfrågan från Alingsås kommun om att under våren
2019 genomföra utbildningar för kommunens utsedda HLR instruktörer. Utbildningarna påbörjas enligt
plan.

Heta arbeten
Förbundet ska utbilda i Heta arbeten efter förfrågan.
Status
Färdig

Färdiggrad
100%

Kommentar:
Förbundet har utbildat i heta arbeten enligt förfrågan. Något utbildningstillfälle har blivit inställt på
grund av för få deltagare. Förbundet kommer fortsättningsvis hänvisa denna typ av utbildning till
privata aktörer.

Utbildning och övning
Utbildning och övning skall ske enligt fastställd årlig plan. Särskilt fokus ska läggas på övningskörning
och riskbedömning under året. Utveckling mot en långsiktig övningsstrategi ska fortgå.
Status
Färdig

Färdiggrad
100%

Kommentar:
Övningar genomförda enligt övningsplan. En satsning på körning av tunga fordon har gjorts under
hösten och fortsätter under våren.

Kvalitetsäkring räddningsledare
Övning för kvalitetsäkring av räddningsledare genomförs både internt och regionalt.
Status
Färdig

Färdiggrad
100%

Kommentar:
Firestudio övningar i att kunna hantera större händelser har genomförts för alla befäl

Regional operativ samverkan
Förbundet ska stärka en regional operativ samverkan samt öka förmågan att leda komplicerade
räddningsinsatser.
Status
Påbörjad

Färdiggrad
100%

Kommentar:
Arbete pågår för ökad samverkan inom GR under ledningscentralen storgöteborg. Fler ledningsnivåer,
förstärkt stab och gränslös resursfördelning leder till en ökad förmåga att hantera större insatser.

Mervärde vid insats
Mervärde för den drabbade. Kontakt ska skapas efter räddningsinsats enligt förbundets
kvalitetsförklaring.
Status
Färdig

Färdiggrad
100%

Kommentar:
Kontakt sker med drabbade där det finns ett behov.

Lärande efter insats
Utvärdering och erfarenhetskoppling ska göras efter räddningsinsatser enligt fastställd plan.
Status
Påbörjad

Färdiggrad
90%

Kommentar:
Finns potential att skap ännu fler utvärderingar samt utmaning att få ut erfarenhetsåterkoppling
till samtlig personal.

Förmåga vid förändrad hotbild
Förbundet ska i samverkan med andra organisationer säkerställa förmågan att genomföra
räddningsinsatser vid förändrad hotbild.
Status
Påbörjad

Färdiggrad
90%

Kommentar:
Samverkan sker inom GR med regelbundna möten att kunna samverka vid olika hotbilder. Under
hösten har inledande utbildning med tema pågående dödligt våld skett i samverkan med polis och
ambulans. Under våren 2019 kommer en samverkansövning mellan polis och ambulans ske med
tema många skadade.

Människan bakom uniformen
Förbundet ska i samverkan med andra organisationer skapa bättre relationer mellan ungdomar och
anställda i uniformsyrken.
Status
Färdig

Färdiggrad
100%

Kommentar:
Förbundet har stått till förfogande och deltagit vid en rad aktiviteter.

Utbildning nyanlända
Förbundet ska i samverkan med andra aktörer informera och utbilda nyanlända i syfte att stärka
individens förmåga till förebyggande och skadeavhjälpande åtgärder vid brand eller annan olycka.
Status
Färdig

Färdiggrad
100%

Kommentar:
Utbildning har genomförds efter förfrågan, antalet har dock varit betydligt lägre än föregående år.

Jämställdhet och mångfald
Kontinuerligt och aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete med rekryteringsprocesser som
säkerställer jämställdhet och mångfald.
Under 2019 ska detta ske genom delaktighet i skapande och utveckling av ett regionalt nätverk samt
utbildning och information till förbundets anställda och förtroendevalda. Förbundet ska även
säkerställa dokumentation av aktiva åtgärder kopplade till diskrimineringslagen samt skapa
handlingsplaner och mål för det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Status
Påbörjad

Färdiggrad
90%

Kommentar:
Ett aktivt arbete har genomförts under 2018 i förbundet. Deltagande i nätverk samt aktiviteter som
främjar värdegrund och jämställdhet har genomförts. En grund för handlingsplaner och mål för
jämställdhetsarbete har skapats efter genomförande av värdegrundsdagar samt medarbetarenkät.

