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Förvaltningsberättelse 
VÅRT UPPDRAG 

Förbundet ska stödja de människor som lever, verkar och 

vistas i medlemskommunerna.  

VÅR VISION 

Trygghet, Säkerhet och Omtanke 

Varje dag ska vi arbeta aktivt och förutseende för att förebygga olyckor. 

När det trots allt krävs en räddningsinsats ska vi verka skickligt, med 

modern utrustning och effektiva metoder. Med våra egna och andras 

erfarenheter ska vi utveckla vår förmåga och blir ännu lite bättre nästa 

gång. Vi ska vara öppna för det samhälle vi har satts att skydda och 

möta alla människor med öppenhet, respekt och professionalism. Vi 

ska ha en kultur där vi vågar ifrågasätta, diskutera och prova nya      

tankar. Vi ska ha ett arbetsklimat där alla känner sig trygga, lyssnar på 

och respekterar varandra. Vi har ett viktigt uppdrag, därför ska vi vara i 

ständig utveckling. 

ORGANISATION 
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MÅLSÄTTNING 

Förbundet följer upp målen i upprättad                                                                       

Budget med verksamhetsplan 2016-2019                                                                                       

antagen av förbundsdirektionen  2015-11-09. 
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INRIKTNING 1 
Den enskildes förmåga att förebygga och hantera bränder och olyckor                              
ska följa en uppåtgående trend. 

Mål & Målnivå                                                                                                                               

Tillsyn ska genomföras av samtliga 

objekt enligt 2016 års tillsynsplan. 

Utfall             

2016 

Måluppfyllnad 

2015 

Plan           

2016 

Måluppfyllnad 

2016 

100 % 284 100 % 251 113 % 

Ärendetyp Utfall 2016 Utfall 2015 

Tillsyn LSO/LBE 233 136 

Tillstånd LBE 51 52 

Tillstånd egensotning 23 21 

Remisser/Yttranden 165 103 

Olycksundersökning 1 6 

TOTALT 458 318 

KOMMENTARER  1 

Antalet utförda tillsyner 
följer uppsatta mål för 
perioden. Antalet till-
ståndsansökningar och 
remisser har med få     
undantag hanterats inom 
planerad tidsram. 

Effektmål 1 
Räddningstjänsten ska enligt fastställd tillsynsplan kontrollera att samhällets krav på            
skäligt brandskydd upprätthålls.  
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Effektmål 3 
RMB ska genom rådgivning, information och utbildning till enskilda och företag medverka 
till ökad förmåga att förebygga och hantera bränder och andra olyckor.  

Extern utbildning 2016 2015 

Utbildningstillfällen 246 237 

Utbildade och                    
informerade personer 

3 341 4678 

Mål & Målnivå                                                                                                                                                                                                                                                      

4 % av förbundets medborgare ska 

delta i någon av RMB:s utbildningar. 

Utfall             

2016 

Plan           

2016 

Måluppfyllnad 

2016 

Måluppfyllnad 

2015 

4 % av förbundets medborgare 3 341 3 182 4,2 %   ca 4,0 %                                

Effektmål 4 
RMB ska följa upp alla räddningsinsatser som föranletts av bränder eller andra olyckor med 
syfte att minska risken för att olyckor upprepas samt att genom den samlade erfarenheten 
öka kunskapsnivån inom den egna organisationen.  

Mål & Målnivå                                                                                                                                                                                                                                                     

Alla insatsrapporter ska läsas och följas upp. 
Måluppfyllnad 

2016 

Måluppfyllnad 

2015 

100 % 95 % 100 % 

Effektmål 2 
RMB ska verka för att medlemskommunernas sotningsentreprenörer utför  
rengöring/sotning och brandskyddskontroll enligt beslutade frister.  

Sotning  
Utfall 

2016  

Plan          

2016   
2016             2015            

Sotning   

Uddevalla 5 640 6 000 94 % 81 % 

Lysekil 2 825 3 500 80 % 98 % 

Munkedal 3 350 3 700 90 % 96 % 

TOTALT   11 815 13 200 90 % 90 % 

Mål & Målnivå                                                                                                                                                                                                                                                                    

Rengöring/sotning ska genomföras av 

alla objekt för 2016. 

Utfall             

2016 

Måluppfyllnad 

2016 

Måluppfyllnad 

2015 

Plan           

2016 

100 %  11 815  90 % 90 % 13 200 

 

 

 

KOMMENTARER 2 

Sotningsentreprenörerna 
har under perioden utfört 
sotning och brandskydds-
kontroll enligt beslutade 
frister och planeringen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMMENTARER 3 

Efterfrågan på extern  

utbildning har varit lägre 

än förväntat. 

KOMMENTARER  4 

 

Alla insatser och automatlarm har 

granskats.  

Olycksutredning av trafikolyckan 

på E6 har utförts av                       

Södra Älvsborgs räddningstjänst.  
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INRIKTNING 2 
Antalet olyckor, väderrelaterade händelser och bränder samt dess konsekvenser 
ska kontinuerligt minska och ingen person ska omkomma eller skadas allvarligt 
i samband med olycka eller brand. 

 

Antalet larm i förbundet har minskat med  
143 st. mellan 2016 och 2015. Stor del av 
minskningen beror på ändringen i avtalet för 
IVPA att från och med januari 2016 åker vi  

 

endast på hjärtstopp. Framför allt deltidsstat-
ionerna har haft betydligt färre IVPA-larm. I 
övrigt är det ungefär som tidigare år fördelat 
per station.  

LARM/

STATION 

 

2016 2015 

Uddevalla 660 652 

Ljungskile 100 99 

Munkedal 218 272 

Lysekil 185 227 

Brastad 82 72 

Skaftö 26 64 

Hedekas 22 50 

TOTALT 1 293 1 436 

AUTOMATLARM/

STATION 
2016 2015 

Uddevalla 216 213 

Ljungskile 25 11 

Munkedal 83 128 

Lysekil 75 57 

Brastad 26 16 

Skaftö 9 12 

Hedekas 9 3 

TOTALT 443 440 



  6 

Effektmål 5 
Räddningstjänsten ska hålla anspänningstiderna.  
- Anspänningstiderna ska understiga 90 s för heltidsstyrkan, 360 s för deltidsstyrkan i 

Ljungskile och 300 s för övriga deltidsstyrkor. 

KOMMENTARER  5 

En orsak till avvikelsen i 

målet är att ibland när 

det kommer flera larm 

samtidigt förblir vissa 

larm okvitterade. Under 

året har  dessutom navi-

gationsutrustningen bytts 

ut som medfört problem 

med kvitteringen gente-

mot SOS. Detta är nu  

under uppsikt. 

Mål & Målnivå                                                                                                                                                                                                                                                   

Anspänningstiderna ska följas 
Utfall             

2016 

Måluppfyllnad 

2015 

Plan           

2016 

Måluppfyllnad 

2016 

100 % 282 s. 105 % 279 s. 99 % 

Effektmål 6 
Räddningstjänsten ska hålla sina insatstider.  
- Insatstiderna ska understiga 600 s för heltidsstyrkan, 660 s för deltidsstyrkan i Ljungskile 
och 600 s för övriga deltidsstyrkor. 

Mål & Målnivå                                                                                                                                                                                                                                                                      

Insatstider ska understiga planerad/

ideal tid. 

Utfall             

2016 

Måluppfyllnad 

2016 

Måluppfyllnad 

2015 

Plan           

2016 

100 %  668 s.  89 % 79 % 600 s. 

Station                                                   
(antagna anspänningstider) 

2016 2015 

Uddevalla (90 s) 111 97 

Ljungskile (360 s) 403 321 

Munkedal (300 s) 286 314 

Lysekil (300 s) 299 269 

Brastad (300 s) 317 247 

Skaftö (300 s) 283 299 

Hedekas (300 s) 272 307 

Station                                                   
(eftersträvade insatstider) 

2016 2015 

Uddevalla (600 s) 471 604 

Ljungskile (600 s) 744 740 

Munkedal (600 s) 639 748 

Lysekil (600 s) 532 673 

Brastad (600 s) 645 765 

Skaftö (600 s) 905 891 

Hedekas (600 s) 741 868 

 

KOMMENTARER 6 

Insatstiderna redovisas 

som genomsnittlig tid på 

samtliga larm/station.  
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Effektmål 7 
RMB ska ha en god insatsförmåga för de händelser som bedöms kunna inträffa i medlems-
kommunerna.  

KOMMENTARER 7 

Det är handlings-
programmets 5 fokus-
områden, brand i bygg-
nad, trafikolycka, drunk-
ning och kemövningar, 
som är årligen återkom-
mande och där vi ständigt 
försöker utveckla oss och 
därför valt att följa upp i 
effektmålet. 
 

Mål & Målnivå                                                                                                                                                                                                                                                        

Upprättad övningsplan ska följas. 

Utfall             

2016 

Plan           

2016 

Måluppfyllnad 

2016 

Måluppfyllnad 

2015 

100 %  101 st. 101 st. 100 % 100 % 

Övning            

(tillfällen                   

per person) 

U-A 

Heltid 

U-A 

Deltid 
Ljungskile Lysekil Skaftö Brastad Munkedal Hedekas  2016                       2015                      

Trafikolyckor 3 2 1 1 1 3 2 3 16 16 

Rökdykning                    

AFS 2007:7 
6 4 4 4 4 4 4 4 34 34 

Vattenlivrädd-

ning & Sjöolycka 
5 2 1 3 3 2 1 2 31 31 

HLR/sjukvård 3 1 2 2 2 2 2 2 16 16 

Objekts-

orientering 
6 1 1 2 1 2 2 1 16 16 

TOTALT                      23 10 9 12 11 13 11 12 101 101 

Övriga säkerhetsmål i handlingsprogrammet är 

kopplat till väderrelaterade händelser.  

För att klara större väderrelaterade händelser 

måste stab och ledningsförmågan övas och ut-

vecklas för att nå bra resultat.  

                                                                                          

RCB och IL har genomgått en  utbildning i att 

kunna förutse hur skogsbränder utvecklar sig 

med hjälp av att tolka data som finns tillgänglig. 

Det har också genomförts stab och ledningsöv-

ningar. 
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KOMMENTARER 8 

Ett av de 43 fordon som 

genomgått kontroll-

besiktning har under-

känts vid första besöket 

på bilprovningen p.g.a. 

ojämn bromsverkan.  

Fordonet godkändes vid   

efterbesiktningen. 

Effektmål 8 
Räddningstjänstens fordon ska godkännas vid den årliga besiktningen.  
- Genom rutiner, underhållsplaner samt schemalagd egenkontroll ska god standard på våra 

utryckningsfordon upprätthållas och brister upptäckas innan besiktning. 

Mål & Målnivå                                                                                                                                                                                                                                                    

Räddningstjänstens fordon ska godkännas vid årlig besiktning Måluppfyllnad 

2016 

Måluppfyllnad 

2015 

100 % 98 % 100 % 

Effektmål 9 
Vid anmälning om brister på räddningstjänstens fordon ska dessa åtgärdas inom 3 veckor.  
- Med hjälp av kunnig personal, serviceavtal och goda uppföljningsrutiner ska bristerna           
åtgärdas. 

Mål & Målnivå                                                                                                                                                                                                                                                                   

Alla upptäckta brister på räddningstjänstens fordon ska åtgärdas inom  

3 veckor (utryckningsfordon snabbare). 

Måluppfyllnad 

2016 

Måluppfyllnad 

2015 

100 %  95 % 100 % 

INRIKTNING 3 
Vi ska följa med i utvecklingen, ha modern teknik och moderna arbetsmetoder. 
Lokaler, fordon och utrustning ska vara väl skötta. 

 

95 % av alla brister som anmälts 
på stationerna, fordon och utrust-
ning har åtgärdats på mindre än 
tre veckor.  De återstående bris-
terna har varit av sådan karaktär 
att de inte har kunnat påverkas,  

                                                              
andra fel har varit av sådan art att 
det avsiktligt fått vänta. Inga av 
felen som haft längre åtgärdstid 
har varit av sådan art att det haft 
någon inverkan på verksamheten.  

KOMMENTARER 9 



  9 

KOMMENTARER 10 

Samtliga brister har    
åtgärdats inom 3 veckor. 

Effektmål 10 
Vid anmälningar av brister på räddningsmateriel ska det åtgärdas inom 3 veckor.  
-Rutiner för felanmälningar på materiel ska utvecklas för att rapportering och uppföljning ska 
bli enkel. Alla ska informeras om vikten av att skriva felanmälningar.  

Mål & Målnivå                                                                                                                                                                                                                                                       

Alla upptäckta brister på räddningsmateriel ska åtgärdas inom                            

3 veckor. 

Måluppfyllnad 

2016 

Måluppfyllnad 

2015 

100 %  100 % 100 % 

KOMMENTARER 11 

 

Effektmål 11 
Frisknärvaron på räddningstjänsten ska vara hög.  
-Detta ska uppnås genom systematiskt arbetsmiljöarbete och god företagshälsovård samt 
tillgång till träningslokal och årligt medarbetarsamtal. 

Mål & Målnivå                                                                                                                                                                                                                                                 

Förbundets frisknärvaro ska vara 93 % eller högra. 
Måluppfyllnad 

2016 

Måluppfyllnad 

2015 

93 % 97,5 % 96,4 % 

Under året har det i förbundet 

varit några händelser som 

krävt längre sjukfrånvaro än 

normalt. Med hjälp av bl.a. 

företagshälsovården har vi fått 

stöd i det fortsatta arbetet. 

Under året har förbundet även 

arbetat fram en arbetsmiljö-

policy för att på ett systema-

tiskt sätt arbeta med arbets-

miljöfrågor. 

INRIKTNING 4 
Vi ska tillsammans skapa en god psykosocial arbetsmiljö, utföra våra arbets-
uppgifter på ett säkert och effektivt sätt och stimulera individuell utveckling. 

https://glicko.me/2015/04/22/idag-far-ni-folja-med-till-raddningstjansten-mitt-bohuslan-i-lysekil/img_6886/


Effektmål 12 
Räddningstjänstens intäkter ska överstiga kostnaderna.  
- Detta ska uppnås genom tydliga budgetansvarsområden, där budgetansvariga följer upp, 

analyserar och planerar så att ett positivt resultat uppnås. 
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Mål & Målnivå                                                                                                                                                                                                                                                           

Förbundets intäkter ska överstiga 

kostnaderna. 

Utfall             

2016 

Måluppfyllnad 

2015 

Plan           

2016 

Måluppfyllnad 

2016 

100 % 4 379 tkr > 100 % 1 tkr > 100 % 

INRIKTNING 5 
Vi ska arbeta kostnadseffektivt och de olika verksamhetsområdena ska inom  
ramen för tilldelade medel säkerställa att arbetsuppgifterna löses på bästa och 
mest kvalitetssäkra sätt. 

VERKSAMHET 2016 

Direktion, Förbundschef och Säkerhetssamordnare 

Under årets första del drabbades förbundet av 
en tragisk förlust av en värderad medarbetare 
som satt djupa spår. Tid att hantera sorg och 
efterarbete har självklart varit i fokus. 
 
Förbundet har under året utvecklat sammar-
betet och effektiviteten inom förbundet för att 
uppnå gemensam struktur och synkroniserat 
arbetssätt både inom organisationen och gent-
emot medlemskommunerna. Mycket kraft har 
lagts på arbetet med det organisatoriska ut-
vecklings- och anpassningsarbetet med                     

organisationsgenomlysning som under 2017 
kommer drivas till förbättrande åtgärder.  
 
Mycket tid har dessutom lagts på de arbets-
miljöproblem som utslitna och felplacerade 
brandstationer har, och kommer,                                 
att innebär-/a. 
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Direktion                                                
(Belopp i tkr) 

UTFALL                

2016 
BUDGET                     

2016 
Budgetavvikelse             

2016 
UTFALL                    

2015 

Intäkter 0 0                         0                          0 
Kostnader – 446 – 351                      – 95                   – 457 

Resultat – 446 – 351                      – 95                   – 457 

Förbundschef                                        
(Belopp i tkr) 

UTFALL                

2016 
BUDGET                     

2016 
Budgetavvikelse             

2016 
UTFALL                     

2015 

Intäkter 0 0                         0                          5 

Kostnader – 2 276 – 1 750                      – 526                – 1 799 

Resultat – 2 276 – 1 750                      – 526               – 1 794 

Säkerhetssamordnare 
(Belopp i tkr) 

UTFALL                

2016 
BUDGET                     

2016 
Budgetavvikelse             

2016 
UTFALL                      

2015 

Intäkter 354 0                       354                       865 

Kostnader – 354 – 0                    – 354                    – 865 

Resultat 0 0                          0                          0 

Ekonomiska kommentarer 

 

 Direktionen har under året haft fler sam-
manträdstillfällen än vad som budgeterats 
för vilket har bidragit till budgetav-
vikelsen på –95 tkr. 

 

 Under året har personalförflyttning          
mellan produktionschefen och förbunds-
chefen genomförts men ingen budget-
omdisponering har skett. Detta har          
bidragit till budgetavvikelsen –526 tkr. 

 

 Avtalet för säkerhetssamordnare sades 
upp under 2015 och därför lades ingen 
budget för detta uppdrag. Under årets 
första månader fortsatte dock förbundet 
uppdraget. Detta har genererat både        
intäkter och kostnader. 

 

 

 

 

 



  12 

Lednings– och Förbundsgemensam verksamhet 

Under året har ett samarbete mellan med-
lemskommunerna och förbundet genomförts 
där en överenskommelse gällande medlems-
avgiftstilldelning tagits fram som också anta-
gits och skrivits under av alla parter.  

 
Efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen 
får kommunalförbund inte fatta beslut om 
taxor. I samband med justering av taxekon-
struktionen för skorstensfejarmästaren i    
Uddevalla förbisågs detta och ledde i sin tur 
lett till justeringar av avgifterna för de kunder 
som skorstensfejaren hade utfört arbete hos 
innan detta uppdagades. Medlemskommuns 
fullmäktigehar nu fattat beslut om våra myn-
dighetstaxor och även beslutats att bemyn-
diga förbundet att årligen få indexera taxorna. 
 
Förbundet har under året blivit tilldelade  
medel för besluts- och ledningsstöd från MSB 
och ett förslag har lämnats till dem för god-
kännande. Det innebär för förbundet att vi 

kan stärka upp våra ledningsplatser i de tre 
kommunernas huvudbrandstationer. 
 
Lönerevision i förbundet för hel- och RiB-
anställd personal har genomförts tradi-
tionellt. De centrala kollektivavtalen för hel-
tidsperonal har gett möjlighet för lokala ar-
betsgivare att belöna medarbetare som bidrar 
till verksamhetens utveckling. Vid förra löne-
revisionen påtalades att förbundet inte hade 
en aktuell lönepolicy för individuell lönesätt-
ning. Detta arbete har startat upp och ska för-
hoppningsvis kunna användas i nästa lönere-
vision. RiB personalens avtal blev klart sent 
och innebar en uppräkning av det befintligt 
avtalet fram t.o.m. 1 maj 2017.  
Tillsammans med respektive medlemskom-
mun har det förts många diskussioner under 
året om brandstationer som inte uppfyller de 
krav man kan ställa på en tillfredställande 
arbetsmiljö. Detta arbete fortgår och beslut 
har tagits i både Uddevalla och Lysekil med 

att gå vidare för att säkerställa arbetsmiljön. 

 

 

 

 

 

Pensioner              
(Belopp i tkr) 

UTFALL 2016 BUDGET 2016 
Budgetavvikelse 

2016 
UTFALL 2015 

Intäkt, Medlemsavgift   6 619  5 096 5 023 4 579 

Kostnader  –6 619 – 5 096  -5 023 -4 579 

Resultat    0 0    0 0 

Förbundsgemensamt
(Belopp i tkr) 

UTFALL 2016 
BUDGET 

2016 

Budgetavvikelse 

2016 
UTFALL 2015 

Intäkter  15 15      0 15 

Kostnader  –7 607 – 9 156                           1 549     – 9 156 

Resultat    –7 592 – 9 141                        1 549               – 9 141 

Revisorer               
(Belopp i tkr) 

UTFALL 2016 BUDGET 2016 
Budgetavvikelse 

2016 
UTFALL 2015 

Intäkter    0  0 0 0 

Kostnader  –251 – 70  –181 - 

Resultat    –251       – 70    –181 - 

Medlemsavgifter               

drift                       
(Belopp i tkr) 

UTFALL 2016 BUDGET 2016 
Budgetavvikelse 

2016 
UTFALL 2015 

Intäkter    64 250 64 250 0    63 085 

Resultat 64 250 64 250 0 63 085 
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Ekonomiska kommentarer 

 Avskrivningskostnaderna har varit lägre 
än budgeterat eftersom avskrivning av 
höjdfordonet inte kom igång som planerat 
pga. leveransförsening samt att några av 
de planerade investeringar inte har hun-
nits med att genomföra. 

 Lägre personalkostnader än budgeterade 
bland annat på grund av att det under året 
har skett en personalförflyttning mellan 
produktionschefen och förbundschefen  
(ingen budgetomdisponering har skett) 
samt att en brandingenjör varit föräldra-
ledig stor del av året. 

 

 Det administrativa avtalet med Uddevalla 

kommun har inte nyttjats i den utsträck-
ning som var budgeterat för, framförallt i 
de rörliga delarna. 

 

 Medlemsavgift för revisionen är baserad 
på tiden före förbundsutökningen. Då ar-
vodesbestämmelser ska följa största kom-
munens bestämmelser visar det sig att 
medlemskommunernas budget till revis-
ionen inte räcker till. 

 Enligt den upprättade pensionsöverens-
kommelsen ska pensionskostnaderna 
täckas fullt ut av medlemskommunerna 
av medlemsavgiften (pension). Förbun-
dets pensionskostnader ska således inte 
vara resultatpåverkande för förbundet. 

Förebyggande avdelning 

Personal och kompetens-utveckling 

Avdelningen bemannas av en avdelningschef 
samt fem brandinspektörer. Förbundets två 
brandingenjörer används i det förebyggande 
arbetet till framförallt kvalificerad tillsyns- 
och ärendehantering. 

 En av våra brandinspektörer har under 
perioden avslutat två kompetensutbildningar, 
Tillsyn B i Revinge och Olycksutredning i 
Karlstad. Detta innebär att samtliga inspektö-
rer på avdelningen nu har formell kompetens 
som kvalificerade tillsynsförrättare. 

 Projektet rättssäker tillsyn enligt tillsyns-
planen för 2016 har påbörjat och slutförts un-
der året. Ett projektarbete med syfte att an-
vända ett nytt arbetsätt för rättssäker tillsyn. 
Från och med 2017 börjar vi med detta. 

 Personal från avdelningen har under året 
deltagit och närvarat vid olika konferenser 
och seminarier, som exempel kan nämnas: 

Vattensäkerhet 2016 i Helsingborg, Skolan 
brinner i Stockholm, nätverksträff för Socialt 
förebyggandearbete i Helsingborg, Sotnings-
konferens i Stockholm, Brandfarlig vara kon-
ferens i Malmö. 
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Myndighetsutövning  

Avdelningens ärendehantering av myndig-
hetskaraktär d.v.s. tillsyns och tillståndhante-
ring inom lagstiftningsområdena skydd mot 
olyckor (LSO) och brandfarliga och explosiva 
varor (LBE) samt remisser från andra myn-
digheter och instanser hanteras löpande och 
följer de produktions- och kvalitetsmål som 
satts för detta. Omkring 450 ärenden har han-
terats under året.  

Förutom löpande planenligt arbete kan näm-
nas följande aktiviteter: 

 Tillsyn av alla kommunala badplatser i 
medlemskommunerna har utförts enligt 2016 
års tillsynsplan. Vid tillsynen har kontroll av 
livräddningsutrustning vid badplatser, kajer 
och bryggor gjorts tillsammans med represen-
tanter från kommunerna.  Tillsynen redovisar 
ett positivt resultat där alla kommuner bl.a. 
utför skyddsdyk under alla hopptorn och 
trampoliner. 

 Tillsyn av flerbostadshus i medlemskom-
munerna har utförts enligt 2016 års tillsyns-
plan. Cirka 100 trapphus i företrädesvis två - 
och trevåningshus har kontrollerats med vari-
erande resultat där brister i bl.a. utrymnings-
vägar och brandsektioneringar uppmärksam-
mats. Uppföljning av detta arbete har resulte-
rat i prioriterade möten med ägarna för de 
fastigheter med de allvarligaste bristerna. 

 Butiksbrand, Kungsgatan Uddevalla. 
Olycksutredning är påbörjad och förväntas 
vara klar i början av det nya året. Utredning-
ens fokus läggs på den oväntade röksprid-
ningen i fastigheten. 

Sotning/Rengöring & Brandskydds-
kontroll  

Förbundet har till uppdrag att hantera alla 
frågor och är ytterst ansvarig att sotning och 
brandskyddskontroll av eldstäder blir utfört.  

 Uppföljningsmöten med sotningsentre-
prenörerna har skett tertialvis i samband med 
ordinarie delårsuppföljning, deras arbete lö-
per på och följer planenligt pronosen för året. 

 En ny förenklad sotningstaxa, en så kallad 
enhetstaxa, har under året arbetats fram för 
Uddevalla kommun. Taxan är i sin konstrukt-
ion uppbyggd på samma sätt som taxorna för 
Munkedal och Lysekil. 

 Representanter för samtliga räddnings-
tjänster och byggavdelningar samt sotare från 
de sex nordbohuslänska kommunerna möttes 
under våren i Munkedal. Sotning och brand-
skyddskontroll var temat och syftet var att 
nätverka och möta varandra i dessa frågor. 
Speciellt inbjudna till den här träffen var ex-
perter från MSB och SSR (Sveriges skorstens-
fejares riksförbund). 

 Under året har 23 tillståndsärenden avse-
ende ansökningar om egensotning har hante-
rats. 

Förebyggandeutbildningar 

Räddningstjänstens externa utbildningsverk-
samhet leds och planeras av förebyggandeav-
delningen. Exempel på utbildningar som ge-
nomförts är Systematiskt brandskyddsarbete, 
Grundläggande brandskyddsutbildning, 
HLR (hjärt-lungräddning), Sjukvårdsutbild-
ning samt Heta arbeten för privata företag, 
kommunala förvaltningar, ideella föreningar, 
skolelever m.fl. Förutom avdelningens egen 
personal utförs en stor del av den externa ut-
bildningen av personal från operativa avdel-
ningen.  

 Räddningstjänsten har mött över 3300 
personer vid nästan 250 olika utbildnings- 
och informationstillfällen, vilket motsvarar    
> 4 % av befolkningsunderlaget i de tre med-
lemskommunerna. 

 Inför 1:a advent och nationella brandvar-
nardagen 1/12 har styrkorna varit ute i de 
flesta tätorterna och informerat om bl.a. julre-
laterade risker enligt konceptet ”aktiv mot 
brand”. 2500 julkalendrar har delats ut till 
alla förskoleelever i Munkdedal och Lysekil. I 
Uddevalla gjordes detta i samband med in-
formation av brandstyrkorna i centrum och på 
Torps köpcenter. 

 Flytande båtmässan Båt & Hav i Lysekil, 
Dingledagarna, Familjedagar i Munkedal 
och Bo & Leva mässan i Uddevalla och Bon-
dens dag på Backamo är några evenemang 
där vi närvarat med operativ och förebyg-
gande personal. 

 Vid två tillfällen, i Uddevalla och Lysekil, 
har vi arrangerat föreläsningar om branddör-
rar. Målgrupp har varit bl.a. fastighetsskötare, 
byggare och brandpersonal. Ca 120 deltagare 
närvarade vid dessa tillfällen. 
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Förebyggandechef 

((Belopp i tkr) 
UTFALL 2016 BUDGET 2016 

Budgetavvikelse             

2016 
UTFALL 2015 

Intäkter  3 083                  3 050                          33 2 959 

Kostnader  – 4 867              – 4 739                     – 128 – 4 603 

Resultat – 1 784              – 1 689                       – 95 – 1 644 

Ekonomiska kommentarer 

Avdelningens resultat för 2016 är -1 784 tkr 
vilket ger en budgetavvikelse på -95 tkr. 

 

 

 

 

 

 

Resultatet består till största delen av:       

 Ökade intäkter för  tillsyner och tillstånd-
särenden. 

 Intäkter från Försäkringskassan. 

 Minskade personalkostnader. 

 Kostnader för sotningsverksamheten, 
som uppstod i Uddevalla på grund av for-
maliafel i samband med att ny sotnings-
taxa beslutades för 2016.  

Operativ avdelning 

Avdelningen har bland annat genomfört föl-
jande aktiviteter under året: 

 En större rekryteringsdrive har genom-
förts vilket gav en positiv effekt på deltidssi-
dan i förbundet. Lysekil är nästan fulltaliga 
samt att vi har anställt 3 personer i Munke-
dal. Rekrytering på deltidssidan är en stän-
digt pågående aktivitet eftersom arbetsmark-
naden ser ut som den gör och man jobbar 
längre från boendeorten.  

 

 Ansvaret för funktionskontroller av rök-
skyddsmateriel månads och årsvis i hela för-
bundet har numera Uddevalla station ansva-
rar för. Under året har stora inköp gjort för 
att säkerställa att vi har en bra standard på 
rökskyddet i hela förbundet. Vi har även köpt 
in en ny testutrustning som ger ett mer exakt 
testresultat samt att varje test genomförs med 
en tidsvinst jämfört med tidigare. Under 2017 
kommer det flyttas en person från skifttjänst 
till dagtid med ansvar för hela förbundets 

rökskydd. 
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Kompetens-

utbildning 

Uddevalla Lysekil Munkedal TOTALT 

Plan 

2016 

Utfall 

2016 

Plan 

2016 

Utfall 

2016 

Plan 

2016 

Utfall 

2016 

Plan 

2016 

Utfall 

2016 

Utfall 

2015 

RÄL A     2  2  2 2 2 

RÄL B 1 1     1 1 0 

RIB 5 6 2 1 1  0  8 7 6 

Tillsyn A 1 1     1 1 0 

TOTALT 7 8 2 1  3  2 12 11 8 

  APT har genomförts på samtliga stationer 
med närvaro från olika chefer.  

 MSB kommer som ett led i att det har in-
träffat 3 olyckor i samband med arbete på väg, 
ge ut nationella riktlinjer för samtliga rädd-
ningstjänster i Sverige. RMB har under året 
köpt in materiel som skall användas vid trafik-
olyckor, nya varningstält, nya LED-lampor att 
sätta på tälten. RMB avvakta inköp av ytterli-
gare materiel tills de nationella riktlinjerna pre-
senteras.  

 Under året vi haft ett antal händelser där 
fördjupad olycksundersökning har skett. I 
undersökningarna har intressanta rekommen-
dationer presenterats. Operativ avdelning har 
följt vissa av dessa rekommendationer, bland 
annat inköp av två IR-scanning kameror till  
Uddevalla så att alla tre huvudstationerna har 
samma möjlighet att tidigt i insatsen scanna 
byggnader från utsidan i syfte att sätta in rätt 
åtgärder från början. Det finns numer även vär-
mekameror på samtliga stationer där rökdyk-
ning kan påbörjas utan förstärkning från annan 
station.  

 Under hösten -16 påbörjades en rekrytering 
av ny operativ chef och 1 mars börjar Mikael 
Svantesson som operativ chef och nuvarande 
chef återgår till en insatsledartjänst med funkt-
ionsansvar inom operativa avdelningen. 

 Under året levererades det en ny maskin-
hävare till station Uddevalla. All heltidspersonal 
har fått en gedigen utbildning på fordonet. Ud-
devalla gamla maskinhävare flyttades till Lyse-
kil och även utbildning av personal i Lysekil har 
skett och kommer att fortgå under våren -17. 

Kompetensutbildning 

 Vi har under året genomfört två preparand-
utbildningar av nya brandmän i regionen där 
RMB själva har haft med många nya brandmän, 
vilket medför att intäkterna från dessa utbild-
ningar inte har motsvarat budget.  

 Utbildningsinsatser gällande ifyllande av 
insatsrapporter efter genomförda insatser i det 
nya verksamhetsprogram, Daedalos, har ge-
nomförts.  För att förbättra statistikinhämning-
en samt att förenkla för befälen då rapporten 
skall skrivas har vi byter nuvarande insatsrap-
port mot en händelsebaserad insatsrapport.  

 Vi har haft personal på olika specialutbild-
ningar, brand i undermarksanläggningar, far-
tygsbränder. Utbildningen skall delges i hela 
förbundet via instruktörer.  

 Det har under året genomförts övningar på 
förbundets deltidsstationer där instruktörer 
från Uddevalla heltid varit behjälpliga, arbetet 
fortgår under -17.  
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Operativ chef                   
(Belopp i tkr) 

UTFALL 2016 BUDGET 2016 
Budgetavvikelse 

2016 
UTFALL 2015 

Intäkter  2 599 1 849                    750  1 982 

Kostnader  –37 606 – 39 365                  1 759  -38 787 

Resultat    –35 007 – 37 516                  2 509 -36 805 

Ekonomiska kommentarer 

Avdelningens resultat för 2016 är –35 007 tkr, 
vilket ger en budgetavvikelse på 2 509 tkr.   

 

Resultatet består till största delen av:     

 Sedan förbundsbildningen har en perso-
nalhandläggare ansvarat för personal-
planeringen och under året har en brand-
mannatjänst återbesatts vilka båda bi-
dragit till minskade övertidsersättningar. 
Dessutom har antalet minskade utryck-
ningar påverkar lönekostnaderna positivt 
t.ex. har de nya kriterierna för IVPA gett 
100 IVPA-larm färre 2016 än 2015 och 
förbundet har även 2016 förskonats från 
långvariga väderrelaterade händelser. Det 
är dock nödvändiga personalkostnader att 
ta med även i kommande budgetar då 
antalet utryckningar varierar mellan åren 
samt att vi tyvärr då och då drabbas av 
storskaliga händelser. I budget 2016 tog vi 

även höjd för ett avtal för RIB-personal 
(räddningspersonal i beredskap) som   
visade sig ge ett lägre utfallet än vad som 
budgeterats för men kostnaderna beräk-
nas bli högre 2017. Utöver detta har för-
bundet haft långa föräldraledighets- och 
sjukskrivnings- frånvarande personal. 

 Under året 2016 har en del förbättringar 
genomförts i verksamhetsprogrammet 
Daedalos vilket resulterat i att debite-
ringsunderlag lättare kan fångas upp. 

 Utryckning vid automatiska brandlarm 
orsakade av ovarsamhet har genererat 
539 tkr i högre intäkter än vad som bud-
geterats för. 

 Nytt för 2016 är att förbundet får ersätt-
ning av NU-sjukvården för alla IVPA-larm 
(i väntan på ambulans). Denna intäkt 
finns inte med i budget för 2016 då avtalet 
upprättades först 2016-01-04 och inte var 
känd då budgeten upprättades. Detta ger 
en budgetavvikelse med 103 tkr. 

Teknisk avdelning 

Personal 

Personalmässigt har det varit ett tufft år med 
bland annat sjukskrivningar, tjänsteldigheter 
och pensionsavgångar. Detta har gjort att ut-
vecklingen av avdelningen inte har följt det 
tänkta spåret med bl.a. drift och underhålls-
rutiner. Däremot så har målen om brister och 
besiktningar av fordon och materialet kunnat 
hållas.  

En av de som valde att gå i pension har ersatts 
av en It-tekniker som började sin anställning i 
november. Vi har anställt en bilvårdare som 
börjar sin anställning 1/1 -17.  
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Brastad 

Uddevalla 

Hedekas 

Munkedal 

Skaftö 

Lysekil 

Ljungskile 

Fastigheter 

Förbundet hyr sina brand-
stationer av respektive kommun 
vilket innebär att en del av fastig-
hetsskötseln och reperationerna 
av byggnaderna sköts av de                                                        
kommunala fastighetsavdelning-
arna. Den enda byggnad som för-
bundet äger är förrådshallen på 
Siviks övningsområde i Lysekil. 

 På brandstationen i             
Uddevalla har ett nytt kök satts in 
genom fastighetsavdelnings 
försorg.  

 Uddevallas brandstation har 
försetts med Rakel styrning av en 
del av portarna. Det innebär att vi 
kan öppna och stänga portarna 
från vårt navigeringssystem 

 Golvet i vagnhallen på       
Uddevalla station har fått en ny 
beläggning eftersom den gamla 
släppte igenom vatten som rann 
ner i gymmet. Under vintern har 
brister i vagnhallsgolvet upp-
täckts och fler stöttor har satts 
upp i källaren. Då skydds-
ombudet inte varit nöjd med   
garantier för att det är säkert att 
vistas i gymmet har han satt 
skyddsstopp för att använda  
gymmet. 

 Trafikljusen vid brand-
stationen i Uddevalla har       
kompletterats med gult blinkande 
ljus i riktning mot utfarten för att 
utryckningsstyrkan skall se när 
rödljuset är påslaget. Vi har fått 
problem med rödljusen inifrån 
centrum. Kabelbrott i backen har 
gjort några av ljusen obrukbara. 
Ny kabel får grävas ner och några 
stolpar skall flyttas för att vi inte 
skall behöva gräva i gatan. Detta 
arbete skall genomföras snarast i 
början på 2017.  

 Skyddsronder har genomförts 
på samtliga stationer i förbundet 
och dessa har protokollförts. 

                                                    

Materiel och fordon 

 Under året har en ny hävare 
levererats och utrustats.           
Personalen har fått en gedigen 
utbildning och 1 december togs 
den i drift. Den gamla hävaren 
har flyttats till Lysekil där man 
håller på att utbilda personalen. 

 Då vi har slagit i hop två orga-
nisationer med olika märkningar 
och stripningar på fordonen har 
vi låtit ett antal av dessa få en  
ordentlig ansiktlyftning för att få 
ett enhetligt utseende på våra ut-
ryckningsfordon. 

 En begagnad VW Caddy har 
köpts in till avdelningen. Den 
skall i första hand fungera som 
servicebil och utrustas med lite 
verktyg och förbrukningsmaterial 
för att förbättra service och       
underhåll av vår fordonspark. 

 Brandbåten i Uddevalla har 
under vintern försetts med nya 
utombordare. De gamla hade  
sådana brister att det var inte var 
ekonomiskt försvarbart att reno-
vera. 

 Under årets sista dagar drab-
bades brandstation av inbrott. 
Det enda som stals var en av våra 
besiktningsbilar som stod parke-
rad inne i verkstaden. 
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Teknisk chef            
(Belopp i tkr) 

UTFALL 2016 BUDGET 2016 
Budgetavvikelse 

2016 
UTFALL 2015 

Intäkter  2 243 2 155                          88 2 720 

Kostnader  –14 616 – 15 887                     1 271 -15 632 

Resultat    –12 373 – 13 732                     1 359 -12 912 

Ekonomiska kommentarer 

Avdelningens resultat för 2016 är -12 373 tkr 
vilket ger en budgetavvikelse på 1 359 tkr. 

 

 

 

 

 

 

Resultatet består till största delen av:    

 Lägre personalkostnader än budeterat 
som till största delen beror p.g.a. långtids-
sjukskrivningar och pensionsavgång. 

 Ökade intäkter. 

 Lägre driftskostnader för stationerna och 
fordonen. 



Personalrörlighet 

MEDARBETARE 
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Antal anställda 

Ålderstruktur 

Den 31 december 2016 fanns det 200 personer anställda inom förbundet. Av de anställda var 
144 arvodesanställda i beredskap varav 12 i Pool. Av de anställda var det totalt 13 kvinnor. Av 
dessa kvinnor är 7 arvodesanställda, 6 heltidsanställda inom administration och som brand-
inspektör. 

Förbundets medelålder för brandmän i heltidsstyrka är 41,3 år, räddningstjänstpersonal i      
beredskap 51,2 år och dagtidspersonal 48,0 år. Pensionsavtal för brandmän i i heltidsstyrka ger 
möjligheten att gå i pension vid 58 års ålder och under de närmsta åren är flera pensions-
avgångar att vänta. 

I tabellen nedan redovisas åldersfördelning samt en uppdelning mellan heltidsanställd personal 
respektive räddningstjänstpersonal i beredskap. De 10 personer som skiljer sig mellan 2015 och 
2016 beror dels på att anställningar gjorts 2016 inför kommande personalavgångar 2017 men 
även en förändring i redovisningsform av personer som är anställda både som heltid och deltid. 

Förbundet har under 2016 anställt 15 personer, varav 12 personer som räddningstjänstpersonal 
i beredskap och 3 personer på heltid. 

Ålder Antal Totalt % av total Antal heltid Antal deltid Antal Totalt 2015 

            - 29 
22 11,0 % 3 19 28 

30 - 39 
50 25,0 % 14 36 40 

40 - 49 
71 35,5 % 17 54 76 

50 - 59 
44 22,0 % 17 27 35 

      60 - 
13 6,5 % 5 8 11 

Totalt 200 100 % 56 144 190 
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Sjukfrånvaro 

Personalkostnad 

Räddningstjänsten är en personalintensiv verksamhet och den största andelen av förbundets kostnader 
är därmed personalkostnader som 2016 uppgick till 74,2 % av förbundets totala kostnader.  

Skulden till de anställda avseende inarbetad ej uttagen semesterersättning, inarbetad ej uttagen retro-
aktiv ersättning löner samt okompenserad övertid uppgick till 4 010 tkr vid 2016 års slut. 

Sjukfrånvarostatistiken visar på hög frisknärvaro i förbundet. I tabellerna nedan redovisas sjukfrånvaro 
fördelat per åldersgrupp, per kön samt hur stor andel av sjukfrånvaron som var långtidssjukskrivning.  

Personal (Belopp i tkr) 2016 2015 

Heltid, inklusive semesterlön 29 261  27 331 

Räddningstjänstpersonal i beredskap  16 793  14 764 

Övertid, fyllnadstid        780         979  

OB, beredskap    2 288     2 510  

Arvode/Förtroendevalda       435        449  

Förändring semester- & löneskuld   -183   1 608 

Pensionskostnader & avsättning inkl. skatt   6 619   4 579 

Totalt 55 993 52 220 

Långtidssjukskrivning 2016 2015 

Kvinnor  0,00 %  0,00 % 

Män  52,69 %  76,08 % 

TOTALT 49,20 % 70,3 % 

Sjukfrånvaro per åldersgrupp 2016 2015 

29 år eller yngre  1,13 %  0,44 % 

30 -49 år  3,64 %  3,73 % 

50 år eller äldre  0,76 %  4,08 % 

TOTALT 2,50 % 3,64 % 

Sjukfrånvaro per kön 2016 2015 

Kvinnor  1,61 %  2,50 % 

Män 2,60 %  3,78 % 

TOTALT 2,50 % 3,64 % 



Finansiella mål för förbundet 

EKONOMISK ÖVERSIKT 
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Årets resultat 

INTÄKTER 

Mål och riktlinjer behövs för att främja en kostnadseffektiv och 

ändamålsenlig verksamhet samt för att göra uppdraget gentemot 

medborgarna tydligt, visa hur mycket av de olika verksamheterna 

som ryms inom de finansiella målen dvs kopplingen mellan eko-

nomi och verksamhet. Förbundets finansiellt mål för 2016 är att 

intäkterna ska överstiga kostnaderna. 

De totala intäkterna uppgår till 79 303 tkr och de totala kostnaderna 

uppgår till 74 912 tkr. Medlemsavgifterna från medlemskommunerna 

är den största intäktskällan, 64 250 tkr för drift och 6 619 tkr i pensions

-åtaganden. 

Förbundets resultat för året är 4 379 tkr. Det positiva resultatet består 

på intäktssidan bland annat av ersättningar för Säkerhetssamordnare, 

ersättningar från Försäkringskassan och intäkter för IVPA-larm. På 

kostnadssidan bidrar lägre driftskostnader, administrativa kostnader, 

avskrivningskostnader och personalkostnader än förväntat till det posi-

tiva resultatet.  

Avskrivning av höjdfordon budgeterades med start från årsskiftet 

2015/2016 men på grund av försenad leverans aktiverades denna först i 

december. Sedan förbundsbildningen har en personalhandläggare an-

svarat för personalplaneringen vilket har bidragit till minskade över-

tidsersättningar. Dessutom har antalet larm minskat under året och vi 

har även i år förskonats från långvariga väderrelaterade händelser. Det 

är dock nödvändiga personalkostnader att ta med även i kommande 

budgetar då antalet utryckningar varierar mellan åren samt att vi tyvärr 

då och då drabbas av storskaliga händelser. Avtalet för RIB-personal 

(räddningspersonal i beredskap) visade sig ge ett lägre utfallet än vad 

som budgeterats för men kostnaderna beräknas bli högre 2017. Utöver 

detta har förbundet haft långa föräldraledighets- och sjukskrivnings- 

frånvarande personal. Förbundet har under 2016 sänkt löneskulden. 

Finansnetto, skillnaden mellan kostnadsräntor och intäktsräntor, upp-

gick till 12 tkr. Förbundet har haft 15 tkr i kostnadsräntor och 3 tkr i 

KOSTNADER 

 

89%

11% Medl.avg inkl
pensionsåtagande

Övriga intäkter

74%

23%
3% Personalkostn

Övriga kostn, drift

Avskrivningar



Materiella anläggningstillgångar 
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Betalningsberedskap 

Soliditet 

Det bokförda värdet på förbundets bilar och transportmedel, maskiner och inventarier  samt 

leasingfordon har ökat med  2 475tkr till 27 191 tkr. De finansiella leasingavtalens  andel av det 

bokförda värde uppgår till 5 841 tkr.  

Likvida medel uppgick vid årets slut till 577 tkr. Förbundet har under 2016 utnyttjat checkräk-

ningskrediten under januari, mars och september. 

Den långfristiga låneskulden var vid årsskifter 5 023 tkr och avser långfristig del av finansiella 

leasingavtal. 

Förbundets soliditeten vid 2016 års slut uppgick till 41,4 %.  Soliditetet  visar hur stor del av till-

gångarna som finansieras med egna medel och utgör den långsiktiga betalningsförmågan. Ut-

veckling beror dels på förändring av eget kapital och dels tillgångarnas värdeökning/

värdeminskning. En hög soliditet innebär låg finansiell risk medan en låg soliditet kan innebära 

hög risk för verksamheten.  

Åren som kommer 

Arbetsmiljöarbetet kommer med ett antal fysiskt/faktiskt utslitna brandstationer innebära en 
allt mer tilltagande börda. Som hyresgäster i kommunernas fastigheter (brandstationerna) har 
Förbundet som hyresgäst allt svårare att ta ansvar. 

De snabba förändringar som sker i vår omvärld, likväl som inom riket, kommer under närtid 
innebära ett högre krav på verksamheten att etablera förutsättningar för att arbeta under svåra 
förhållanden. Också kommunernas planeringskrav för en förbättrad civil beredskap kommer 
som last på börda och förbundet har därav begärt hos Rekryteringsmyndigheten att få krigspla-
cerat egen personal. (publikation: https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/28211.pdf) 

Med nuvarande personalomsättning kommer rekrytering av ny personal att fortsätta vara ett 
omfattande arbete. De förhoppningar som förbundet har på medlemskommunerna är möjlig-
heten att anställa kommunal personal som deltidsbrandmän. 

Arbetet med att etablera samverkan måste prioriteras även framledes för att motsvara de krav 
och förväntningar som finns på verksamheten. Detta innebärande framförallt utveckling, sam-
ordning och samarbete regionalt (Räddsam VG) och inom Fyrbodal. 
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Resultaträkning 

(Belopp i tkr) Not 
Budget             

2016-12-31 

Bokslut                     

2016-12-31 

Bokslut                     

2015-12-31 

Verksamhetens intäkter (not 1)       7 069 8 433,6      8 388,4 

Medlemsavgifter från kommunerna 

(drift) 
(not 1)    64 250 64 250,0    63 085,0 

Medlemsavgift från kommuner 

(pension) 
(not 1)      2 827 2 640,8      2 511,1 

Upplupen medlemsavgift avsättning 

pensioner 
(not 1) 2 269 3 978,5      2 068,2 

Jämförelsestörande poster, intäkter (not 3)          5 898,6 

Verksamhetens kostnader (not 2) -68 512,0 -65 949,5 -66 749,7 

Pensionskostnader (not 2) -2 827,0 -2 640,8 -2 511,1 

Avsättning pensioner (not 2) -2 269,0 -3 978,5 -2 068,2 

Avskrivningar (not 4) -2 680,0 -2 343,6 -2 595,0 

Nedskrivningar      

Verksamhetens nettokostnader           127 4 390,5      8 027,3 

Finansiella intäkter (not 5)           0 3,5             3,9 

Finansiella kostnader (not 6)      – 126 -15,0        – 69,7 

Resultat före                                               

extraordinära poster 
              1 4 379,0      7 961,5 

Extraordinära intäkter/kostnader    0 0 0  

Årets resultat/                                      

Förändring Eget Kapital 
              1 4 379,0      7 961,5 



Balansräkning 
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(Belopp i tkr) Not 
Bokslut             

2016-12-31 
Bokslut             

2015-12-31 

  
      

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar       

Materiella anläggningstillgångar    

Inventarier, bilar och transportmedel (not 7) 21 350,2 18 056,9 

Finansiella anläggningstillgångar    

Finansiella leasingavtal (not 8) 5 840,8 6 658,8 

Långfristig fordran, pensionsåtagande, 
medl. Kommuner 

(not 12)  6 046,7 2 068,2 

Summa Anläggningstillgångar   33 237,7 26 783,9 

        

Omsättningstillgångar       

Kortfristiga fordringar (not 9)  3 108,5 2 979,7 

Kassa och bank (not 10)  576,5 1 883,8 

Summa Omsättningstillgångar   3 685,0 4 863,5 

SUMMA TILLGÅNGAR   36 922,7 31 647,4 

        

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 

      

Eget kapital vid årets början  -10 910,2 -2 948,8 

Årets resultat   -4 379,0 -7 961,5 

Summa Eget Kapital   -15 289,2 -10 910,3 

        

Avsättning för pensioner (not 11)  -6 046,7 -2 068,2 

Summa Avsättningar   -6 046,7 -2 068,2 

        

Långfristiga skulder (not 13)  -5 022,8 -5 840,8 

Kortfristiga skulder (not 14)  -10 564,0 -12 828,1 

Summa Skulder   -15 586,8 -18 668,9 

SUMMA EGET KAPITAL,              

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 
  -36 922,7 -31 647,4 
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Kassaflödesanalys 

(Belopp i tkr) Not 
Bokslut 

2016 

Bokslut 

2015 

Den löpande verksamheten      

Årets resultat  4 379,0 7 961,5 

Justering för av- och nedskrivningar,                            

materiella anläggningstillgångar 
(not 4) 2 343,6 2 595,0 

Justering för av- och nedskrivningar, leasing (not 8) 818,0 835,9 

Justering för gjorda avsättningar (not 11) 3 978,5  2 068,2 

Justering för försäljning/utrangering  0,0 759,3 

Medel från verksamheten före förändring av 

rörelsekapital 
 11 519,1 14 219,9 

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar  -128,8 -1 642,2 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder  -2 264,1 8 749,7 

Kassaflöde från                                                            

den löpande verksamheten 
 9 126,2 21 327,4 

     

Investeringsverksamheten    

Investering i materiella anläggningstillgångar (not 7,8) -5 637,0 -16 987,2 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  0,0 252,0 

Kassaflöde från                                                  

investeringsverksamheten 
 -5 637,0 -16 735,32 

     

Finansieringsverksamheten    

Nyupptagna lån  0,0 0,0 

Amortering av skuld (not 14) -818,0 -640,2 

Ökning långfristiga fordringar (not 12) -3 978,5 -2 068,2 

Minskning av långfristiga fordringar  0,0 0,0 

Kassaflöde från                                                    

finansieringsverksamheten 
 -4 796,5 -2 708,4 

    

Årets kassaflöde/förändring av likvida 

medel 
 -1 307,3 1 883,8 

Likvida medel vid årets början (not 10) 1 883,8 0,0 

Likvida medel vid årets slut (not 10) 576,5 1 883,8 

     

Likvida medel uppgick vid årets slut till 577 tkr. Förbundet har utnyttjat checkräk-
ningskrediten under januari, mars och september det gångna året. 

Den långfristiga låneskulden var vid årsskifter 5 023 tkr och avser långfristig del av lea-
singskuld. 



Uppföljning av Investeringar 
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Notförteckning 

(Belopp i tkr) Plan 2016 Utfall 2016 Utfall 2015 

Materiella anläggningstillgångar:    

    Inventarier, Byggnadsinventarier  277,0 306,9 1 623,3 

    Fordon och Transportmedel  5 698,0 5 330,0 15 070,5 

Finansiella anläggningstillgångar:    

    Leasingavtal, fordon  0,0 293,5 

Summa 5 975,0  5 636,9 16 987,2 

Förbundet har under 2016 investerat i materiella anläggningstillgångar för 5 637 tkr 
bestående av ett nytt höjdfordon till Uddevalla, utrustning, liten servicebil, testutrust-
ning för rökskydd, övningscontainer samt en torktumlare.  

Resultaträkning:   

(Belopp i tkr) 2016 2015 

Not 1 Verksamhetens intäkter                                                 
exkl. jmf. störande poster   

Medlemsavgift, drift 64 250,0 63 085,5 

Medlemsavgift, pensionsåtagande  2 640,8 2 511,1 

Upplupen medlemsavgift, pensionsåtagande                       
(avsättning pension) 

3 978,8 2 068,2 

Försäljning & Hyresintäkter produkter, material mm 7,7 187,0 

Myndighetsutövande 927,9 692,7 

Årsavgift, larm 1 208,6 1 179,4 

Brandlarm ovarsamhet, Sanering/Restvärde efter 
räddning, IVPA  

2 116,1 1 702,8 

Vattenavgifter 43,6 79,9 

Lokalhyror, tillfälliga lokalupplåtelser 250,5 262,9 

Ersättning för utbildningar 965,1 1 221,4 

Övriga intäkter o ersättningar, bidrag 745,4 420,9 

Övriga försäljning av entreprenader 169,4 16,2 

Bidrag från Uddevalla kommun avseende                                       
uppstartskostnader 

0,0 310,0 

Ersättning från MSB för utbildning 87,0 72,0 

Ersättning för säkerhetsamordning från Lysekils  och 
Munkedals kommuner  

354,2 730,5 

Bilvårdsersättning från Lysekils  och Munkedals              
kommuner  

1 557,8 1 512 

Summa 79 302,9 76 052,5 
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 2016 2015 

Not 3 Jämförelsestörande poster, intäkter   

Uddevalla kommuns inköp i förbundets eget kapital 0,0 5 277,0 

Ersättning från MSB, brand i Västmanland 2014 0,0 156,9 

Ersättning för ledningscentral 2014 0,0 114,7 

Summa 0,0 5 898,8 

   
Not 2 Verksamhetens kostnader                                        
exkl. jmf. störande poster, av- & nedskrivningar   

Löner och personalomkostnader 55 993,4 52 219,6 

varav :   

– Löneskuldsförändring -183,0 1 608,0 

– Pensionskostnader, löpande och upplupna premier 2 640,8 2 511,1 

– Pensionsavsättning 3 978,5 2 042,2 

Fastighetskostnader 5 784,0 5 594,0 

Transportmedel 2 074,1 2 458,3 

Förbrukningskostnader, diverse 1 400,0 2 170,1 

Övriga kostnader inkl. personals utb. kostnader 6 046,8 7 260,0 

Administrativt stödköp från Uddevalla kommun 1 270,5 1 627,0 

Summa 72 568,8 71 329,0 

För göra en korrekt jämförelse mellan åren har en justering     

mellan posterna för 2015 gjorts under not 2   

   

Not 4 Avskrivningar   

Inventarier & Maskiner 293,5 625,7 

Byggnadsinventarier 35,6 52,9 

Bilar och transportmedel 2 014,5 1 916,4 

Summa 2 343,6 2 595,0 

   

Not 5 Finansiella intäkter   

Räntor likvida medel 3,5 3,9 

Summa 3,5 3,9 

   

Not 6 Finansiella kostnader   

Räntekostnader 0,0 26,8 

Pensionsavsättningar, Ränta -2,0 26,0 

Räntekostnader leverantörsskuld 3,1 7,2 

Bankkostnader 13,9 9,7 

Summa 15,0 69,7 

   

Förbundet har erhållit ersättning från medlemskommunerna 
för pensionsutbetalningar och pensionsavsättningar i enlighet 
med finansiell överenskommelse mellan förbundet och med-
lemskommunerna   
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Balansräkning:   

(Belopp i tkr)   

 2016 2015 

Not 7 Inventarier, byggnadsinventarier,               
bilar och transportmedel   

   

Inventarier   

Ingående anskaffningsvärde 2 878,7 2 417,7 

Investeringar 306,8 1 284,3 

Försäljning/utrangering 0,0 -823,3 

Omklassificeringar                                                                          0,0                                  0,0 

Utgående anskaffningsvärde 3 185,5 2 878,7 

   

Ingående av- och nedskrivningar -1 620,1 -1 296,3 

Återförda av- och nedskrivningar/                                   
försälj. o  utrangering 0,0 301,9 

Årets av- och nedskrivningar                   -293,5                            -625,7 

Utgående Av- o nedskrivningsvärde -1 913,6 -1 620,1 

   

Utgående bokfört värde 1 271,9 1 258,6 

   

Byggnadsinventarier   

Ingående anskaffningsvärde 213,1 0,0 

Investeringar 0,0 338,9 

Försäljning/utrangering 0,0 -125,8 

Omklassificeringar                         0,0                                  0,0 

Utgående anskaffningsvärde 213,1 213,1 

   

Ingående av- och nedskrivningar -35,5 0,0 

Återförda av- och nedskrivningar/                                    
försälj. o utrangering 0,0 17,5 

Årets av- och nedskrivningar                      -35,6                               -53,0 

Utgående av- och nedskrivningar -71,1 -35,5 

   

Utgående bokfört värde 142,0 177,6 

   

Bilar och transportmedel   

Ingående anskaffningsvärde 20 342,0 5 726,5 

Investeringar 5 330,0 15 070,5 

Försäljning/utrangering 0,0 -455,0 

Omklassificeringar                         0,0                                  0,0 

Utgående anskaffningsvärde 25 672,0 20 342,0 

   

Ingående av- och nedskrivningar -3 721,2 -1 887,2 

Återförda av- och nedskrivningar/                                          
försälj. o utrangering 0,0 82,3 

Årets av- och nedskrivningar -2 014,5 -1 916,3 

Utgående av- och nedskrivningar -5 735,7 -3 721,2 

   

Utgående bokfört värde 19 936,3 16 620,8 
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 2016  2015 

    

Not 8 Finansiella leasingavtal    

Ingående anskaffningsvärde leasing 9 941,5  9 674,8 

Investeringar leasing 0,0  293,5 

Försäljning/utrangering 0,0  -26,8 

Omklassificeringar                        0,0                              0,0 

Utgående anskaffningsvärde 9 941,5  9 941,5 

    

Ingående av- och nedskrivningar leasing -3 282,7  -2 464,7 

Återförda av- och nedskrivningar/                                        
försälj. o utrangering 0,0  17,9 

Årets av- och nedskrivningar                  -818,0                        -835,9 

Utgående av- och nedskrivningar -4 100,7  -3 282,7 

    

Utgående bokfört värde 5 840,8  6 658,8 

Leasing                                                                                                                                                                           
Leasingfordonen redovisas som en anläggningstillgång i balansräkningen.                                                                   
Tillgångens värde är beräknat genom en summering av återstående leasingavgifter                                             
exklusive moms. I noten redovisas värdet vid årets början som leasingfordon och                                                        
som avskrivning redovisas de leasingavgifter som betalats under året.                                                                               
Leasingskulden är beräknad av samtliga återsående leasingavgifter uppdelat på                                            
kortfristig respektive långfristig de. 
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 2016 2015 

Not 9 Kortfristiga fordringar   

Kundfordringar 515,9 700,3 

Fordringar hos staten 337,4 303,8 

Fordran moms 578,0 823,2 

Förutbetalda kostnader 1 539,1 1006,4 

Upplupna intäkter 138,2 2139,9 

Utgående balans  3 108,6 2 979,6 

   

   

Not 10 Kassa och Bank   

Bank 576,5 1 883,8 

Utgående balans 576,5 1 883,8 

   

   

Not 11 Avsättning pensioner   

Ingående pensionsavsättningar 2 068,2 0,0 

Årets avsättning pensioner 3 978,5 2 068,2 

Utgående balans 6 046,7 2 068,2 

Pensionsavsättning Enligt finansiell överenskommelse mellan förbundet och medlemskom-
munerna angående pensionsåtagande kvarstår personalens intjänade pensionsrätt t o m 2014 
som avsättning hos medlemskommunerna. Intjänade pensionsrätt f o m 2015 belastar RMB 
som en direkt pensionsavsättning och indirekt medlemskommunerna. P.g.a. att KPA under 
2016 har korrigerat en av dem felaktig kodning i sitt beräkningsunderlaget för avsättningen 
har 2016 års avsättning ökat markant då förbundet följer KPA:s beräkning till 100%. 

Not 12 Långfristig fordring,                                        
medlemskommuner   

Ing fordran (pensionsavsättning) 2 068,2 0,0 

Årets förändring av fordran (pensionsavsättning) 3 978,5 2 068,2 

Utgående balans  6 046,7 2 068,2 

   

   

Not 13 Långafristiga skulder   

Leasingskuld 5 022,8 5 840,8 

Utgående balans 5 022,8 5 840,8 

   

   

Not 14 Kortfristiga skulder   

Leasingskuld 818,0 818,0 

Leverantörsskulder 863,3 2 983,1 

Löneskuld 4 201,7 4 404,6 

Övriga kortfristiga skulder               4 681,0                  4 622,4 

Utgående balans 10 564,0 12 828,1 

   

   

Eget kapital 10 910,3 2 948,8 

Årets resultat               4 379,0                  7 961,5 

 15 289,3 10 910,3 



Redovisningsprinciper 

Förbundets redovisning upprättas enligt kom-
munallagen och enligt kommunala redovis-
ningslagen samt följer anvisningar och rekom-
mendationer från Rådet för kommunal redovis-
ning, RKR. I vissa fall, där praxis inte är enhet-
lig, görs vissa avsteg från rekommendationerna 
från normgivande organ.  Förbundet följer god 
redovisningssed, övergripande principer såsom 
försiktighetsprincipen, matchningsprincipen 
samt principen om öppenhet. Detta ger sam-
mantaget en rättvisande bild av förbundets eko-
nomiska resultat och ställning på bokslutsda-
gen. 

God redovisningssed 

God redovisningssed ska medverka till att redo-
visningen är tillförlitlig och kan utgöra ett ob-
jektivt beslutsunderlag för aktörer inom och 
utom förbundet. God redovisningssed bygger på 
ett antal grundläggande principer.  

Inkomster och utgifter hänförs till rätt period 
och intäkter matchas mot de kostnader som 
uppstått. Värdering av tillgångar och skulder 
sker utifrån att resultatet i verksamheten ska 
vara rättvisande.  Principen om öppenhet i re-
dovisningen är viktig för förbundet som är en 
demokratiskt styrd organisation. 

Periodisering 

Intäkter och kostnader på väsentliga belopp pe-
riodiseras så att de hänförs till det redovis-
ningsår de hör till. Personalkostnaderna perio-
diseras genom att arbetad men ej utbetald över-
tid och andra ersättningar avseende december 
skuldförs.  Detsamma gäller intjänad ej uttagen 
semester. 

Anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångarna är upptagna i balans-
räkningen till anskaffningsvärdet minskat med 
avskrivningar.  

Avskrivningar beräknas på anskaffningsvärdet. 
Avskrivningstiden baseras på anläggningstill-
gångarnas beräknade nyttjandeperiod och sker 
med rak nominell metod, dvs linjär avskrivning. 
Avskrivning av färdiginvesterade anläggnings-
tillgångar påbörjas då anläggningen tas i bruk. 

För räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
gäller att investeringen ska ha en nyttjandetid 
om minst 3 år och anskaffningsvärdet ska över-
stiga ½ prisbasbelopp. Prisbasbeloppet kom-
mer dock att ändras till 1 prisbasbelopp från och 
med 2017-01-01 . 

Pensioner 

En finansiell överenskommelse är gjord mellan 
förbundet och medlemskommunerna att regle-
ring av pensioner sker separat från kostnader 
för den löpande verksamheten. Det innebär att 
den faktiska pensionskostanden för respektive 
år regleras fullt ut gentemot medlemskommu-
nerna.  Avsättningar för pensionsskulden upp-
tas i förbundets balansräkning på skuldsidan 
och med en lika stor post på tillgångssidan avse-
ende fordran på medlemskommunerna. För 
samtliga regleringar tillkommer särskild lö-
neskatt (f.n. 24,26 %). 

Måluppföljning 

Förbundet följer upp effektmålen i verksam-
hetsplan 2016, antagna av Förbunds-
direktionen 2015-11-09. 

Övrigt 

Förbundet använder sig av balanskonton enligt 
Kommun-Bas 2013. 
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Anläggningstillgångar: Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk. 

Avsättningar: Avsättningar är ekonomiska förpliktelser, vilkas storlek eller betalningstidpunkt 
inte är helt bestämd. Pensioner intjänade fr.o.m. 2015, inklusive löneskatt 24,26 %, redovisas som 
en avsättning i balansräkningen. 

Avskrivningar: Årlig kostnad för värdeminskning av anläggningstillgångar beräknad utifrån 
förväntad nyttjandetid. 

Balanskrav: Balanskravet innebär att intäkterna ska vara större än kostnaderna, dvs resultatet 
ska vara positivt. Detta är en miniminivå för att ha god ekonomisk hushållning. 

Balansräkning: Balansräkningen visar totala tillgångar, skulder, avsättningar och eget kapital 
på bokslutsdagen. 

Eget kapital: Eget kapital definieras som totala tillgångar minus totala avsättningar och skulder. 

Extraordinära intäkter och kostnader: En post klassificeras som extraordinär om den sak-
nar samband med förbundets ordinarie verksamhet, inte inträffar ofta eller regelbundet och upp-
går till väsentliga belopp. 

Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys: Finansieringsanalysen/Kassaflödesanalysen ska 
redovisa betalningsflödena uppdelat på sektorerna löpande verksamhet, investeringar och finan-
siering som mynnar ut i förändring av likvida medel. 

Kassalikviditet: Betalningsförmåga på kort sikt. Likvida medel i förhållande till kortfristiga 
skulder. 

Kortfristiga skulder/fordringar: Skulder och fordringar som förfaller inom ett år. 

Leasing: Klassificering av ett leasingavtal grundar sig på transaktionens ekonomiska innebörd. 
Ett finansiellt leasingavtal kan sägas motsvara ett köp av objektet i fråga, medan ett operationellt 
leasingavtal motsvarar hyra av objektet.  

 

Ord och Begreppsförklaring 



  34 

Likvida medel: Medel i kassa, på bank– och plusgiro. 

Likviditet: Betalningsförmåga på kort sikt. 

Långfristiga skulder/fordringar: Skulder och fordringar som förfaller senare än ett år 
efter räkenskapsårets utgång. 

Periodisering: Fördelning av kostnader och intäkter till den period då resurserna tillkommer 
eller förbrukas. 

Resultaträkning: Resultaträkningen innehåller kostnader och intäkter och visar årets ekono-
miska resultat och hur det uppkommit. Den visar även förändringen av det egna kapitalet. 

Skuldsättningsgrad: Den del av tillgångarna som finansierats med främmande kapital. 

Soliditet: Betalningsförmåga på lång sikt. Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, dvs 
graden av självfinansierade tillgångar. 



Revisionsberättelse 
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TRYGGHET 

SÄKERHET 

OMTANKE 

 

Räddningstjänstförbundet  

Mitt Bohuslän 

Bastiongatan  14 

451 81 UDDEVALLA 
 

Telefon: 010 - 161 55 00 

E-post: raddningstjansten@mittbohuslan.se 


