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Förvaltningsberättelse
Vårt uppdrag
Förbundet ska stödja de människor som lever, verkar och vistas i medlemskommunerna.
Räddningstjänsten Mitt Bohuslän är ett kommunalförbund som genom myndighetsutövning,
förebyggande arbete, information, utbildning och räddningsinsatser medverkar till att skapa en trygg
och säker miljö för människor att vistas i.
Styrande lagstiftningar är lag om skydd mot olyckor (LSO), lag om brandfarliga och explosiva varor
(LBE) och övriga bestämmelser för kommunal verksamhet.
Förbundets säte är i Uddevalla. Härifrån utövas förbundets tjänstemannaledning genom operativ
avdelning, förebyggandeavdelning, teknisk avdelning samt stödfunktioner i form av administrativ
stab. Brandstationen i Uddevalla inhyser också en räddningsstyrka på heltid och en deltidsstyrka.
I Munkedal och Lysekil finns teknisk personal som sköter bilvård åt kommunerna under dagtid.
Utryckningsstyrkor med räddningstjänstpersonal i beredskap (deltidsbrandmän) finns i Uddevalla,
Ljungskile, Lysekil, Brastad, Skaftö, Munkedal och Hedekas.

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 med effektiva metoder. Med våra
egna och andras erfarenheter ska vi utveckla vår förmåga och bli 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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Verksamhet
Inom Räddningstjänsten Mitt Bohuslän går ekonomisk planering och verksamhetsplanering hand i
hand. Direktionen beslutade i början på mandatperioden om uppdrag i form av Handlingsprogram
enligt LSO, vision samt övergripande mål och effektmål för god ekonomisk hushållning. För
ekonomin har finansiella mål fastställts som gäller för mandatperioden.
Förbundet följer upp Verksamhetsplan 2018 samt Finansiella mål & Ekonomi antagen av direktionen
2018-02-12. Verksamhetsplanen innehåller nio säkerhetsmål som är de samma som
handlingsprogrammets säkerhetsmål.
Finansiella mål & ekonomi innehåller fyra effektmål med inriktning på ekonomi samt budget.
Till varje säkerhets- och effektmål hör aktivitetsmål som avdelningarna arbetat fram.
Måluppfyllnaden bedöms och redovisas med trendpil, antal eller procent och en kortfattad analys av
resultatet görs.

Periodens resultat
Förbundet följer 15 verksamhetsmål, samtliga redovisas i årsredovisningen.
Resultat för perioden uppgår till -2 234 tkr. Förbundet har belastats med betydande kostnader för den
omfattande branden i Bratteröd under sommaren. 1 033 tkr är direkt hänförbara till räddningsinsatsen i
form av transportet och hjälp från annan kommun. Till detta kommer personalkostnader 450 tkr.
Förbundet räknar med att få ersättning för dessa kostnader från Uddevalla kommun med hänvisning
till gällande förbundsordning moment 21.
Även ökade personalkostnader för räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) som under en längre tid
har dragits med bemanningssvårigheter är en bidragande orsak till årets underskott.
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Måluppföljning 2018
Symbolförklaring

Symbol

Mål är uppfyllt
Mål är inte uppfyllt
Visar på en positiv trendutveckling i förhållande till 2017
Visar på en oförändrad trendutveckling i förhållande till 2017
Visar på en negativ trendutveckling i förhållande till 2017

SÄKERHETSMÅL 1
Antalet trafikolyckor och dess konsekvenser ska kontinuerligt minska

Mål & Målnivå

Utfall 2018

Måluppfyllnad 2018

Måluppfyllnad 2017

Färre antal trafikolyckor än 2017
Mindre konsekvenser av trafikolyckor än 2017

Analys:
Under 2018 har det inträffat 214 registrerade
trafikolyckor, jämfört med 2017 då antalet var
278, vilket gör att målsättningen avseende
antal trafikolyckor har uppnåtts. Däremot har
konsekvenserna av antalet trafikolyckor stigit
under året. Antalet omkomna personer ökade
år 2018 jämfört med 2017 medan antalet
skadade personer har halverats jämfört med

2017. En annan faktor i statistiken är att antal
omkomna registreras enbart utifrån
räddningstjänstens samarbete med sjukvården
på olycksplatsen.
Det är positivt att trenden med antal
trafikolyckor gått nedåt. Det är en viktig
utmaning för förbundet att fortsätta arbetet
med att minska konsekvenserna vid
trafikolyckor.

SÄKERHETSMÅL 2
Antalet bostadsbränder ska minska och ingen person ska omkomma
eller skadas allvarligt i samband med brand i bostad

Mål & Målnivå

Utfall 2018

Måluppfyllnad 2018

Måluppfyllnad 2017

Färre antal bränder i bostäder än 2017
Ingen ska omkomma
Ingen ska skadas allvarligt

5

Analys:
Bostadsbränderna under 2018 uppgick till 58 st
vilket är en svag ökning jämfört med 2017 då
det inträffade 53 bostadsbränder i förbundet.
Ingen omkom i bostadsbrand under 2018
däremot skadades två personer, för 2017 var

dessa siffror 3 skadade och inga omkomna.
Statistiken visar på en viss ökning av
bostadsbränder och en minskning i
skadeutfallet.

SÄKERHETSMÅL 3
Antalet bränder i offentliga lokaler ska minska och ingen person ska
omkomma eller skadas allvarligt i samband med brand

Mål & Målnivå

Utfall 2018

Måluppfyllnad 2018

Måluppfyllnad 2017

Färre antal bränder i offentliga lokaler än 2017
Ingen ska omkomma
Ingen ska skadas allvarligt

Analys:
Trenden visar på en minskning av brand i
offentliga lokaler, två stycken som kan

jämföras med fyra samma period 2017. Ingen
skadades eller omkom vid dessa bränder.

SÄKERHETSMÅL 4
Ingen person ska drunkna eller skadas allvarligt i samband med
vattenolycka

Mål & Målnivå

Utfall 2018

Ingen ska drunkna

2

Ingen ska skadas allvarligt

3

Analys:
Räddningstjänsten har år 2018 varit aktiverad
vid 10 olyckshändelser vid drunkning/tillbud.
Under året omkom två personer och tre
personer fick personskador. Jämfört med 2017

Måluppfyllnad 2018

Måluppfyllnad 2017

är utfallet likartat. Förbundet behöver fortsatt
stödja medlemskommunerna med säkerhet i
och runt förbundets vatten.
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SÄKERHETSMÅL 5
Anpassat ledningsstöd för effektiv hantering av storskalig
räddningsinsats ska kunna initieras inom 20 min

Mål & Målnivå
100 % av tillfällena ska uppfylla tidskravet

Analys:
Under året har stabsarbete utförts vid fem mer
komplexa nödlägen. Tillfällenas karaktär har
varit av olika omfattning där en skogsbrand
utmärker sig med stabsarbete över tid (tre
dygn). Under året har även projektet med
visualiseringssystem slutförts, detta system blir
ett viktigt stabsverktyg i framtiden.

Utfall 2018

Måluppfyllnad 2018

Måluppfyllnad 2017

100 %

I utvärderingen av sommarens omfattande
skogsbränder kan konstateras att
ledningsstödet och stabsarbetet spelar en
avgörande roll för insatsresultatet. Av den
anledningen kommer förbundet prioritera
utveckling av lednings- och stabsarbetet.

SÄKERHETSMÅL 6
Den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor ska öka

Mål & Målnivå

Utfall 2018

Måluppfyllnad 2018

Måluppfyllnad 2017

Fler personer än 2017 ska har förmåga att förebygga
olyckor
Fler personer än 2017 ska kunna hantera olyckor

Analys:
När kunskapen hos den enskilde att förebygga
och hantera olyckor blir bättre ökar förmågan
att tidigt förekomma eller hantera oönskade
händelser. Målet avseende att möta och
informera den enskilde för att själv ha förmåga
och förståelse för att hantera en olyckshändelse

är satt till 4 % av förbundets
befolkningsunderlag. Detta innebär att vår
målsättning är att informera eller utbilda minst
3 200 personer. För 2018 är målet uppnått då
vi mött 4 160 personer vid 180 olika
informations- och utbildningstillfällen.
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SÄKERHETSMÅL 7
Konsekvenserna av väderrelaterade händelser ska minska

Mål & Målnivå

Utfall 2018

Måluppfyllnad 2018

Måluppfyllnad 2017

Färre väderrelaterade konsekvenser än 2017

Analys:
Väderrelaterade konsekvenser under året har i
stort präglats av den torra sommaren. Året
inleddes dock med en period då förbundet
drabbades av fenomenet ”snökanon” från
Vänern. Då det faller stora mängder snö i
kombination med stark vind ställer det till stora
problem framförallt i trafiken. Detta fenomen
inträffade under två dygn i februari och
resulterade i ett 30- tal larm och nästan
samtliga beroende av vädret.
Redan i slutet av maj beslutade förbundschefen
första gången om eldningsförbud i förbundets
medlemskommuner. Nästa torra period
startade efter midsommar med nytt
eldningsförbud som följd. Denna period kom
att vara ända in i augusti. Länsstyrelsen
utfärdade totalt eldningsförbud i hela länet
under en period vilket innebar att det även var
förbud att grilla på egen tomt.

För förbundet innebar sommarens torka ett
dagligt och omfattande arbete med att
analysera behovet och leda skogsbrandflyg
som vi har på delegation av Länsstyrelsen. Vi
hade också perioder med personal i extra
beredskap för skogsbränder. I och med torkan i
Sverige fick förbundet också lämna hjälp med
personal och material till andra skogsbränder
som härjade. Även Förbundet drabbades av en
omfattande
skogsbrand där
hjälp i form av
både
helikoptrar och
andra
räddningstjänst
er krävdes.

SÄKERHETSMÅL 8
Omfattande skogsbränder ska minska

Mål & Målnivå

Utfall 2018

Måluppfyllnad 2018

Måluppfyllnad 2017

Färre antal omfattande skogsbränder än 2017

Analys:
Under året registrerade förbundet 68 bränder i
skog och mark. Flertalet av bränderna släcktes
i ett tidigt skede. Vid fyra tillfällen fick
branden fäste och spred sig vilket krävde
omfattande insatser över tid för förbundet.
2018 var ett speciellt år gällande bränder i skog

och mark. Förbundet hade som övriga Sverige
stora utmaningar i att hantera den exceptionellt
varma sommaren med skogsbränder som följd.
Inför kommande torrperioder har det påbörjats
arbete med att förbereda ytterligare för brand i
skog och mark.
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SÄKERHETSMÅL 9
Utsläpp av farligt ämne ska inte medföra allvarliga skador på människa
eller omgivande miljö

Mål & Målnivå

Utfall 2018

Måluppfyllnad 2018

Måluppfyllnad 2017

Färre allvarliga skador på människor än 2017
Färre allvarliga skador på omgivande miljö än 2017

Analys:
Under 2018 har 7 insatser mot utsläpp med
farligt ämne registrerats. Detta är en insats mer
än under 2017. De flesta olycksobjekten under
året utgjordes av fordon/transport. En händelse
på industrin har registrerats där
räddningstjänsten och industrin samarbetade
till ett lyckat resultat.
Under året har förbundets operativa personal
orienterat sig vid olika industrianläggningar

där farliga ämnen hanteras. Lokal
objektskunskap är en viktig del i
förberedelserna.
På förbundets vägar transporteras mycket
farliga ämnen som kan skada både människa
och miljö. Det är viktigt att räddningstjänsten
är en del i samhällets arbete för att minska
olyckorna där farliga ämnen är inblandade.

EFFEKTMÅL 1
Vi ska tillsammans skapa en god psykosocial arbetsmiljö och
stimulera individuell utveckling

Mål & Målnivå

Utfall 2018

Måluppfyllnad 2018

Måluppfyllnad 2017

Förbundet ska eftersträva hög frisknärvaro hos sin
personal. 94 %

98 %

Varje chef ska inför löneprocessen hålla
medarbetarsamtal med sin personal. 100 %

100 %

Nytt mål
för 2018

Alla personalkategorier ska ha APT enligt årshjul i
SAM. 100 %

75 %

Nytt mål
för 2018

Minst en gång per år utförs skyddsrond på våra
arbetsställen. 100 %

100 %

Nytt mål
för 2018

Under 2018 ska all personal delta i medarbetarenkät.
100 %

53 %

Nytt mål
för 2018

Analys:
Förbundet har en hög frisknärvaro och vi når
målet för 2018.
Under året har alla heltidsanställda genomgått
arbetsmiljöutbildning via företagshälsovården.
Alla chefer har under november och december
haft medarbetarsamtal med sina anställda.
APT-möten enligt SAM har utförts under året

samt en förbundsövergripande
arbetsmiljöutbildning.
Den årliga skyddsronden har utförts under året
på alla stationer vilket ger måluppfyllnad på
100 %.
Medarbetarenkät genomfördes i september för
alla medarbetare i förbundet. Detta inkluderade
också deltidsbrandmän som inte har
9

räddningstjänsten som huvudarbetsgivare.
Svarsfrekvensen var därför lägre bland de
deltidsanställda brandmännen. Förbundet hade
önskat en högre svarsfrekvens men det resultat
som blivit på olika nivåer jobbas det med via

handlingsplaner. Svarsfrekvensen på enkäten
var 53 %.

EFFEKTMÅL 2
God intern information som främjar kunskap, delaktighet och dialog.
Det är även grunden för vår externa information

Mål & Målnivå
Bygga upp ett internt intranät i förbundet som främjar
kunskap, delaktighet och dialog. 100 %

Analys:
Under 2018 har projekt med att arbeta fram
förbundets interna intranät pågått. I början av
året togs en plattform fram, innehåll och
strukturen kom på plats under april månad.
Förbundets nya insida är sedan dess i gång och
implementerad i förbundet. Att arbeta med

Utfall 2018

Måluppfyllnad 2018

Måluppfyllnad 2017
Nytt mål
för 2018

100 %

informationsflöde kräver ett ständigt och
pågående förbättringsarbete. I och med detta
gick en enkät ut i förbundet under december
månad med syfte att följa upp vår Insida
utifrån användarvänlighet, layout och
informationsvärde.

EFFEKTMÅL 3
För varje enskilt år ska intäkter överstiga kostnaderna enligt
balanskravet

Mål & Målnivå
100 % kostnadstäckning

Utfall 2018

Måluppfyllnad 2018

Måluppfyllnad 2017

97,8%

Analys:
För perioden når vi 97,8% kostnadstäckning, därmed når vi inte målet för 2018.
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EFFEKTMÅL 4
God soliditet

Mål & Målnivå
Minst 30 %

Analys:
Förbundets soliditet uppgick till 30,5% för
2018 (jmf 2017 36,8%). Soliditeten visar hur
stor del av tillgångarna som finansieras med
egna medel och utgör den långsiktiga

Utfall 2018

Måluppfyllnad 2018

Måluppfyllnad 2017

30,5%

betalningsförmågan. Utvecklingen beror dels
på förändring av eget kapital och dels på
tillgångarnas värdeökning/värdeminskning.

EFFEKTMÅL 5
Hög kassalikviditet, betalningsförmåga på kort sikt

Mål & Målnivå
100 %

Analys:
Förbundets kassalikviditet uppgick till 64,9 %
för 2018 (jmf med 71 % 2017) Förbundets
kassalikviditet har succesivt ökat över tid, vi
når dock inte målet för 2018. Kassalikviditeten

Utfall 2018

Måluppfyllnad 2018

Måluppfyllnad 2017

64,9 %

visar förbundets betalningsberedskap på kort
sikt, vi har inte tagit hänsyn till de disponibla
likvida medlen som finns på banken i form av
checkkredit.
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EFFEKTMÅL 6
Hög självfinansieringsgrad av investeringar

Mål & Målnivå
100 %

Analys:
Förbundets självfinansieringsgrad uppgick till
73,3 % för 2018 (jmf med 165 % 2017).
Självfinansieringsgraden visar i vilken

Utfall 2018

Måluppfyllnad 2018

Måluppfyllnad 2017

73,3 %

omfattning nya investeringar finansierats med
egna medel.
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Verksamhetsuppföljning 2018
Direktion, Revision, Förbundsledning
Viktiga händelser
Det har utsetts projektledare från Uddevalla
kommun för ombyggnaden av reningsverket i
Ljungskile till brandstation. Arbetet fokuserar
på att bearbeta redan tidigare framtagna
underlag så att de stämmer med dagens
arbetsmiljökrav.
Att ersätta Brandstationen i Uddevalla kommer
att innebära ett omfattande deltagande i det
fortsatta arbetet. Samtidigt måste befintlig
stations brister hanteras.
Sambands- och ledningsstödet som är
upphandlat med hjälp av statsbidrag från
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) har installerats. Det betyder att
huvudbrandstationerna i de tre
medlemskommunerna har ett lednings- och
visualiseringssystem som ligger i nivå med
övriga samhällsaktörers system vid
krishändelser. Ianspråktagande och utbildning
kvarstår men ska genomföras snarast och
kostnadsfördelning förhandlas.
Vår tillsynsverksamhet har svårt att nå upp till
produktionsmålen. Orsak till detta är att
rättssäker tillsyn är infört vilket ger större
tidsåtgång per tillsyn.

Under perioden har det genomförts
rekryteringssatsningar på flera av våra
deltidsstationer. Rekrytering och
grundutbildning är ett omfattande arbete som
genomförts under året.
Projektet med gemensam operativ
systemledning tillsammans med Norra
Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF)
fortskrider med syfte att öka professionaliteten,
resursutnyttjandet och uthålligheten i
ledningsfunktionerna. Detta projekt ligger i
linje med förslagen i Statens utredning (SOU
2018:54) om ”Effektivare räddningstjänst”.
Övrigt
Kunskapslyft och förberedande
brandmannautbildning för nyanlända har
genomförts tillsammans med Komvux i
Uddevalla.
Arbete med återtagande av förmåga till civilt
försvar har drivits så långt möjligt under
perioden. I nuläget kan inte fler åtgärder vidtas
utan Statens anvisningar och medelstilldelning.
De Statliga medel som lämnats till
medlemskommunerna vid tidigare satsningar
har i stort sett fastnat där.

Ekonomi
UTFALL 2018

BUDGET 2018

Budgetavvikelse
2018

UTFALL 2017

0

0

0

0

Kostnader

– 472

– 475

3

– 477

Resultat

– 472

– 475

3

– 477

Revision

UTFALL 2018

BUDGET 2018

Budgetavvikelse
2018

UTFALL 2017

0

0

0

0

Kostnader

– 162

– 186

24

– 133

Resultat

– 162

– 186

24

– 133

Direktion
(Belopp i tkr)

Intäkter

(Belopp i tkr)

Intäkter
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UTFALL 2018

BUDGET 2018

Budgetavvikelse
2018

UTFALL 2017

0

0

0

41

Kostnader

– 1 138

– 1 266

128

– 2 716

Resultat

– 1 138

– 1 266

128

– 2 674

Förbundsledning
(Belopp i tkr)

Intäkter

Resultatet för 2018 uppgår till 66 650 tkr, vilket var 155 tkr högre än förväntat (positiv
budgetavvikelse)

UTFALL 2018

BUDGET 2018

Budgetavvikelse
2018

UTFALL 2017

Intäkter

68 422

68 422

0

66 494

Resultat

68 422

68 422

0

66 494

Medlemsavgift (drift)
(Belopp i tkr)

I enlighet med överenskommelsen mellan förbundet och medlemskommunerna har medlemsavgift
(drift) för 2018 räknats upp med 2,9 % Detta ger för 2018 en total medlemsavgift för drift på 68 422
tkr.
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Förbundsgemensamt
Viktiga händelser
Sambands- och ledningsstöd för förbundets tre
medlemskommuner är nu slutbesiktigat och
driftklart. Detta projekt startades upp 2014
med en ledningsanalys för Uddevalla kommun.
Efter utökning av förbundet omfattade
ledningsanalysen i stället hela förbundet och
stod klar 2016. Med den som underlag söktes
sedan statsbidrag genom MSB och förbundet
beviljades bidrag på 50 % för åtgärderna.
Vår lagstiftning (LSO) säger att för varje ny
mandatperiod ska ett nytt handlingsprogram
antas i kommunerna. Innan ett nytt
handlingsprogram tas fram underbyggs detta
med en riskanalys för att kartlägga
risktopografin i förbundet. Under året 2018 har
en ny riskanalys arbetats fram som under 2019
ska antas av den nya direktionen.
Personal och kompetensutveckling
Förbundet arbetar även med andra
förebyggande frågor än brand. Uddevalla
kommun har startat upp ett projekt angående
suicid, där vi ingår som en part och har två
instruktörer för att kunna utbilda operativ
personal i hela förbundet. Vi deltar dessutom i

ett projekt om pågående dödligt
våld/terrorhandling. Här har vi tillsammans
med polisen ett utbildningskoncept som ska
genomföras under våren 2019.
Utöver detta så deltar vi i olika aktiviteter för
att marknadsföra räddningstjänsten i samhället.
Vi besöker fritidsgårdar, deltar i projektet
”människan bakom uniformen” och deltar i
skolaktiviteter.
I vårt gemensamma projekt med NÄRF,
”Gemensam operativ systemledning” har vi
haft personal delaktig i projektledning. Det har
varit ett omfattande arbete att inventera vilka
områden som gemensamt måste hanteras. För
detta arbete har delprojekt skapats med
personal från båda organisationerna.
Övrigt
Efter oljeutsläppet 2017 utanför Lysekil
framkom att den för N:a Bohuslän
gemensamma oljeskyddsplanen behövde
revideras. Med erfarenhet av oljeutsläppet har
vi tillsammans med kommunernas
säkerhetssamordnare kompletterat och
reviderat den lokala planen.

Ekonomi
UTFALL 2018

BUDGET 2018

Budgetavvikelse
2018

UTFALL 2017

39

0

39

184

Kostnader

– 6 933

– 7 118

185

– 8 462

Resultat

– 6 894

– 7 118

224

– 8 278

Förbundsgemensamt
(Belopp i tkr)

Intäkter

Resultatet för 2018 uppgår till – 6 894 tkr,
vilket var 224 tkr högre än förväntat (positiv
budgetavvikelse). Det positiva resultatet har
sin förklaring i stort av två orsaker. Den ena är
kapitaltjänstkostnaden inte fullt ut utnyttjas.
Det fanns en planering av att driftsätta

investeringar tidigare under året men har
fördröjts.
Den andra avvikelsen är att två medarbetare
under året haft partiell föräldraledighet som
medfört en något lägre lönekostnad.
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Administrativ Stab
Viktiga händelser
Då omorganisation gjordes i december 2017
vilket mynnade ut i en koncentrerad
stabsverksamhet så har satsning gjorts på
verksamhetsplanering under året. Fokus lades
framförallt under våren på att utveckla ett
intranät i förbundet.
Förbundets tjänsteköpsavtal med Uddevalla
kommun är uppsagt och nytt avtal ses nu över.
Det nuvarande avtalet med Uddevalla kommun
har förlängts t.o.m. 2019-12-31
Personal och kompetensutveckling
Det pågick sedan årsskiftet 2017 också ett
arbete inom staben kring att förbereda
förbundet för den nya dataskyddsförordningen
GDPR som trädde i kraft 25 maj 2018. Det har
inneburit ett arbete att se över och inventera
det sätt man i förbundet hanterat
personuppgifter på och säkerställa att det ligger
i linje med nytt lagrum. Detta har krävt
omfattande resurser och tid. Inom ramen för
den nya lagen så skall förbundet ha ett
dataskyddsombud. Vi har tillsammans med

närkommunerna upphandla ett nytt
dataskyddsombud.
Med anledning av sommarens skogsbränder
har arbetsbelastningen på personalfunktionen
inom staben varit påtaglig. Bland annat handlar
det om att med kort varsel personalplanera för
att lösa akuta vakanser under och efter insatser.
Det handlar också om efterarbetet med
lönehanteringen av ersättningar för
extrainkallningar.
Övrigt
Beslutet att införa en gemensam operativ
systemledning mellan RMB och NÄRF har
påfrestat den administrativa stabens arbete.
Projektet under 2018 har inneburit arbete i
projektgrupper där stabens alla fyra funktioner
inklusive stabschef varit involverade. Arbetet
har omfattat bemanningsprocesser, hantering
av ekonomi och budget, diarieföring av beslut
som skall koordineras mellan förbunden samt
information ut i förbundet och förhandlingar.
Detta har genererat mindre tid att disponera för
det löpande arbetet.

Ekonomi
UTFALL 2018

BUDGET 2018

Budgetavvikelse
2018

UTFALL 2017

0

0

0

-

Kostnader

– 4 814

– 5 360

546

-

Resultat

– 4 814

– 5 360

546

-

Adm. Stabschef
(Belopp i tkr)

Intäkter

Resultatet för 2018 uppgår till – 4 814 tkr,
vilket var 546 tkr högre än förväntat (positiv
budgetavvikelse). Resultatet påverkas av en

lägre lönekostnad på avdelningen till följd av
att en medarbetare under året valt att avsluta
sin tjänst.

UTFALL 2018

BUDGET 2018

Budgetavvikelse
2018

UTFALL 2017

Medlemsavgift pension

5 312

3 678

– 1 634

3 416

Uppr,medlemsavg. avsättning

2 957

2 521

– 436

127

Pensionskostnader

– 5 312

– 3 678

1 634

– 3 416

Pensionsavsättning

– 2 957

– 2 521

436

– 127

0

0

0

0

Pensioner
(Belopp i tkr)

Resultat

En post som ökat är pensioner vilket har
genererat en budgetavvikelse. Detta kan

härledas till att budgeten som gjordes för 2018
baseras på beräkningar från KPA gjorda i
16

december 2016. Konsekvensen blir därför en
högre pensionsavgift än väntat för
arbetsgivaren då inbetalningarna till KPA varit
för låga.
Förbundets pensionsåtaganden ska täckas fullt
ut av medlemskommunernas medlemsavgift

enligt den upprättade
pensionsöverenskommelse som finns mellan
förbundet och medlemskommunerna.
Pensionsåtaganden regleras utifrån faktiska
kostnader och avsättningar och blir därmed
inte resultatpåverkande för förbundets del.
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Teknisk avdelning
Viktiga händelser
Förbundet har investerat i ett nytt ledningsstöd.
Samtliga brandstationer har försetts med
utrustning för att bättre kunna kommunicera
och visualisera lägesbilder vid en större
händelse. Under våren 2019 kommer samtliga
lednings- och släckfordon att anslutas till
ledningsstödet.
Under hösten har vår utrustning för utlarmning
av RMB:s styrkor flyttats. I framtiden kommer
utlarmning att ske via ledningscentralen i
Trollhättan. Åtgärder är genomförda för att ta
emot Uddevalla kommuns automatlarm
primärt i vårt larmsystem.
På brandstationen i Lysekil har pågått
renovering av lokalerna. Ett skepp i vagnhallen
har byggts om till träningslokal och
omklädningsrum, detta för att få
duschutrymme och omklädning i anslutning till
larmkläderna. Träningsrummet har flyttats för
att ge plats till ett reservkraftaggregat i det
gamla träningsrummet. Det gamla
omklädningsrummet har då fått gett plats för
en utökning av köket samt två mindre kontor.

Personal och kompetensutveckling
Två personer har anställts på avdelningen, en
drifttekniker tillika stationsansvarig i
Munkedal samt en fordonstekniker i
Uddevalla. Båda ersätter personer som har
slutat hos oss.
Övrigt
Vi har haft vår hävare i Finland för att åtgärda
en del brister som vi har reklamerat. När vi
fick tillbaka hävaren upptäckte vi att det
återstod en hel del av problemen vilket har
resulterat i att ett avtal har tecknats med
leverantören att de tar tillbaka fordonet och
justerar samtliga brister, med en förlängd
garantitid. Reklamationsåtgärderna genomförs
under mars/april 2019.
Under årets torrperiod blev vattennivån i
Bäveån så låg att vi fick för lite vatten under
brandbåten. Ny båtplats anordnades på andra
sidan Bäveån intill Sjöräddningssällskapet
(SSRS) sjöräddningsbåt.

Ekonomi
UTFALL 2018

BUDGET 2018

Budgetavvikelse
2018

UTFALL 2017

3 083

2 288

795

2 770

Kostnader

– 16 922

– 16 507

– 415

– 16 217

Resultat

– 13 839

– 14 219

380

– 13 447

Teknisk chef
(Belopp i tkr)

Intäkter

Resultatet för 2018 uppgår till – 13 839 tkr,
vilket var 380 tkr högre än förväntat (positiv
budgetavvikelse). Resultatet påverkas av en

lägre lönekostnad på avdelningen till följd av
att två tjänster varit vakanta en period under
året.
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Operativ avdelning
Viktiga händelser
Under året har olika arbeten påbörjats och
utvecklats.
• Arbetet med social oro har utvecklats.
Avdelningen har samarbetat med
kommunerna inom:
- Människan bakom Uniformen
- Förberedelser inför Pågående
dödligt våld.
- Integrationsprojekt med vuxenutbildning.
- Projektanställning för mångfald
där räddningstjänsten och
arbetsmarknadsenheten har
samarbetat.
• Arbete med återtagande av förmåga till
civilt försvar.
• Uppstart av förberedelser inför
väderrelaterade händelser såsom

Avdelningen har under
året haft omfattande
utbildningar för RiB
personalen. Det grundar
sig i stora
personalomsättningar på
flera stationer. MSB
nystartade utbildningsform (GRIB) genererade
uppstartsarbete för förbundet. Under året
prioriterades befälsutbildning på två av våra
RiB stationer. Övningsplaner för brandmän
och befäl genomfördes enligt uppsatta

•

•
•
•

skogsbrand, storm, ras och skred samt
höga vatten flöden.
Utbildningsdagar för
räddningstjänstpersonalen, där
målsättningen var kompetens och
teambildande uppdrag.
Arbete med sommarens skogsbränder
där egen brand i området vid Bratteröd
stack ut.
Ledarskapsutbildning av förbundets
befäl har genomförts.
Båtsamverkan påbörjades tillsammans
med Sjöfartsverket där personal och
material hantering till Stora och Lilla
Kornö samt Gåsö arkipelagen
verkställs.

Personal och kompetensutveckling
målsättningar. Förbundets heltidspersonal
har genomfört utbildningsdagar i Borås.
Heltidspersonalen har tränats i en
uppdaterad utbildning i hanteringen av
skärsläckarutrustning. Andra
kompletterande utbildningar med målet att
bibehålla hög kompetens och kvalitet för
personalen där säkerhetsmålen för
räddningstjänstens arbete mot medborgaren är
i centrum.

Ekonomi
UTFALL 2018

BUDGET 2018

Budgetavvikelse
2018

UTFALL 2017

2 901

2 050

851

2 054

Kostnader

– 44 765

– 40 239

– 4 526

– 40 507

Resultat

– 41 864

– 38 189

– 3 675

– 38 454

Operativ chef
(Belopp i tkr)

Intäkter

Resultatet för 2018 uppgår till – 41 864 tkr,
vilket var – 3 675 tkr lägre än förväntat
(negativ budgetavvikelse). Resultatet beror till
största del av ökade personalkostnader under
året till följd av sommarens bränder men även
den personalbrist som råder på förbundets

deltidsstationer. Utöver detta är förbundets
operativa heltidsstyrka inne i ett
generationsskifte som medför att ersättare vid
sjukfrånvaro, föräldraledigheter och
utbildningar måste i stor utsträckning täckas
med inkallad personal.
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Antal inkomna larm 2018, totalt 1 273 st
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Förebyggandeavdelning
Viktiga händelser
Utredning & Analys
Undersökning utförs av alla olyckor som
föranlett en räddningsinsats i syfte att bedöma
hur effektiv räddningsinsatsen varit och hur
erfarenheterna kan tas till vara.
Under perioden har fyra händelser eller
insatser inträffat som föranlett behov av
fördjupad utredning.
• Incidentrapport i samband med
utryckningskörning förbi ett vägarbete
på Fjällvägen i Uddevalla.
• En omkommen person i samband med
att en bil kört över kajkanten vid Skårs
färjeläge.
• Brand i Ekebackens äldreboende i
Munkedal.
• En skadad brandman i samband med
villabrand i Gusseröd, Ljungskile.

Ett stort antal
innevånare och
sommargäster på
Gåsö fick under
en dag i juni
information och
utbildning i HLR,
handbrandsläckar
e och hur öns
brandpostsystem fungerar.

Myndighetsutövning
Under året har följande ärenden av
myndighetskaraktär utförts:
204 tillsyner enligt LSO/LBE riktade mot
verksamheter och fastighetsägare, varav 9
tillsyner riktad mot Seveso anläggningar och
farlig verksamhet samt 35 tillsyner av
kommunala badplatser, kajer och
småbåtshamnar, genomförandet av tillsyner
uppfyller målen i tillsynsplanen.
43 utfärdade tillståndsbevis för hantering av
brandfarliga och explosiva varor. 260 tillstånd
är för närvarande aktiva.140 yttranden på
remisser från andra myndigheter

Personal och kompetensutveckling
En av avdelningens medarbetare som varit
verksam som brandinspektör och insatsledare
har under året gått i pension.
Den 1 okt återanställdes en brandinspektör.
Två av avdelningens brandinspektörer har
genomfört en femdagarskurs i ” Tillsyns- och
tillståndshantering brandfarliga och explosiva
varor” i Rosersberg.
En av förbundets brandmän har genomfört
MSBs distansutbildning Tillsyn A. Under
studietiden har han varit placerad på
förebyggandeavdelningen där han följt
verksamheten i tillämpliga delar.

Förebyggande extern utbildning och
information
Avdelningens mål för 2018 var att nå 4 % av
medlemskommunernas befolkning vilket
motsvarar 3200 personer. Vi har under året
utbildat eller informerat 4160 personer vid 180
olika tillfällen vilket med råge uppfyller satta
mål. Exempel på utbildningar och
informationstillfällen som genomförts under
året:
Utbildning av kommunernas alla 4:e och 7:e
klassare löper på enligt planerat.
Totalförsvarets dag, Bo & Leva mässan, ”häng
på Hamngatan” i Uddevalla, Seglingstävlingen
Lysekils Womens match och familjedagarna i
Munkedal är några av de evenemang vi har
närvarat vid och informerat om brandskydd.

Övrigt
Arbetet med Individanpassat brandskydd i
samverkan med socialtjänsten har under året
påbörjats. Hemtjänstenheterna i kommunerna
utför kontroll av brand och olycksrisker hos
sina brukare enligt checklista som värderas och
sammanställs av räddningstjänsten.
Uppföljning av detta arbete kommer att ske
under 2019.

Sotning & Brandskyddskontroll
Inom förbundets tre kommuner finns 21 000
rensningspliktiga objekt med olika frister för
sotning och brandskyddskontroll. Under 2018
utfördes 4770 brandskyddskontroller samt
13 300 sotningar, vilket följer planeringen för
året.14 nya tillstånd för egensotning har
medgivits.

Inventering brandposter
Uddevalla och Munkedals brandpostnät har
inventerats och utifrån bebyggelsekaraktär och
riskbild identifierat strategiskt viktigt placerade
brandposter för räddningstjänsten. Syftet med
inventeringen är att reducera antalet och
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säkerställa kvaliteten för kvarvarande
brandposter.
Komvux, Integrationsprojekt för SFI elever
Under året har räddningstjänsten genomfört ett
projekt tillsammans med Komvux och dess SFI

utbildning med syfte att lyfta fram och väcka
intresse för vår yrkesroll samt genomfört
grundläggande brandskyddsundervisning för
de elever som deltog. Projektet kommer nu att
utvärderas och kommer att bedömas om det
ska fortsätta med nya deltagare.

Ekonomi
UTFALL 2018

BUDGET 2018

Budgetavvikelse
2018

UTFALL 2017

3 281

3 248

33

3 350

Kostnader

– 4 754

– 4 856

102

– 5 115

Resultat

– 1 473

– 1 608

135

– 1 765

Förebyggandechef
(Belopp i tkr)

Intäkter

Avdelningens resultat för 2018 är -1 473 tkr
vilket ger 135 tkr högre resultat än förväntat
(positiv budgetavvikelse). Resultatet påverkas

av lägre personalkostnader en period, detta på
grund av en pensionsavgång. Tjänsten
återbesattes senare under året.
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Personal
Personalstatistik
Den 31 december 2018 fanns det 203 personer
anställda inom förbundet. Av de anställda var
137 RiB personal. Av det totala antalet

anställda var det 13 kvinnor. Av dessa kvinnor
är 5 RiB anställda och 7 är heltidsanställda.

Åldersstruktur
Förbundets medelålder för brandmän i
heltidsstyrka är 40,6 år, RiB personal 41,3 år
och dagtidspersonal 48,2 år. Pensionsavtal för
brandmän i heltidsstyrka ger för närvarande
möjligheten att gå i pension vid 58 års ålder

och under de närmsta åren är flera
pensionsavgångar att vänta.
I tabellen nedan redovisas åldersfördelning
samt en uppdelning mellan heltidsanställd
personal och RiB personal.

Ålder

Antal
Totalt

% av total

Antal
heltid

Antal
deltid

Antal Totalt
2017

0 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 00

29
51
73
41
9

14,3%
25,1%
36,0%
20,2%
4,4%

5
16
21
15
4

24
35
52
26
5

31
51
71
37
9

203

100%

61

142

199

Totalt

Sjukfrånvaro
I tabellerna redovisas sjukfrånvaro fördelat per
åldersgrupp, per kön samt hur stor andel av
sjukfrånvaron som var långtidssjukskrivning under
året.

Sjukfrånvaro per
åldersgrupp

2018

2017

29 år eller yngre
30 -49 år
50 år eller äldre

0,70%
2,10%
1,70%

0,60%
3,52%
1,12%

TOTALT

1,84%

2,38%

Sjukfrånvaro per kön

2018

2017

Kvinnor
Män

1,41%
1,89%

1,88%
2,43%

TOTALT

1,84%

2,38%

Långtidssjukskrivning

Kvinnor
Män
TOTALT

2018

2017

0,00%
0,66%

0,00%
47,20%

0,60% 43,40%
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Personalrörlighet
Under året har 19 personer avlutat sina tjänster och förbundet har nyanställt 23 personer.

Personalkostnader
Räddningstjänsten är en personalintensiv
verksamhet och den största andelen av
förbundets kostnader är därmed
personalrelaterade kostnader som 2018
uppgick till 75 % av förbundets totala
kostnader.
Skulden till de anställda avseende inarbetad ej
uttagen semesterersättning, inarbetad ej
uttagen retro-aktiv ersättning samt
okompenserad övertid uppgick till 265 tkr vid
2018 års slut.
Lön är ett långsiktigt och strategiskt
styrinstrument för att attrahera, utveckla och
behålla engagerade medarbetare med rätt
kompetens.
Förbundet arbetar för att minska
löneskillnaderna mellan lika och likvärdiga

Personal (Belopp i tkr)

yrken dvs. kvinnor och mäns löne- och
anställningsvillkor ska vara likvärdiga och inga
osakliga löneskillnader ska förekomma.
Samtliga medarbetare ska bedömas på samma
grunder oavsett kön, ålder, funktionshinder,
etniskt ursprung, religion, sexuell läggning
eller facklig tillhörighet.
Lönen ska stimulera till förbättringar av
verksamhetens effektivitet, kvalitet och
måluppfyllelse. Medarbetare som presterar
över förväntan skall premieras.
Utöver nedanstående redovisade kostnader har
förbundet ytterligare 1 493 tkr i
personalrelaterade kostnader för
företagshälsovård och
kompetensutvecklingskostnader.

2018

2017

Heltid, inklusive semesterlön

33 251

31 253

Räddningstjänstpersonal i beredskap

19 787

18 178

1 770
2 478
500

1 134
2 352
462

265

66

8 269

3 544

Övertid, fyllnadstid
OB, beredskap
Arvode/Förtroendevalda
Förändring semester- & löneskuld
Pensionskostnader & avsättning inkl. skatt
Totalt

66 320

56 989
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Ekonomi
Finansiella mål för förbundet
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
ekonomi och verksamhet. Ur ett finansiellt
perspektiv innebär god ekonomisk hushållning
att ha kontroll över sin ekonomi på såväl kort
som lång sikt. För 2018 har förbundet följande
fyra finansiella mål; att resultatet ska vara
positivt, att soliditeten ska vara god,
kassalikviditeten ska vara hög och att
investeringar ska vara självfinansierade. På så
vis ska förbundet leva upp till lagens krav på
god ekonomisk hushållning.
För 2018 är den sammanvägda bedömningen
att förbundet inte når de satta finansiella målen
och därmed inte kravet på god ekonomisk
hushållning.

Årets resultat
De totala intäkterna uppgår till 86 077 tkr och
de totala kostnaderna till 88 311 tkr.
Förbundets resultat för året är – 2 234 tkr och
det är personalkostnader som genererat det
negativa resultatet. Medlemsavgifterna från
medlemskommunerna är den största
intäktskällan, 68 422 tkr för drift och 8 269 tkr
i pensionsåtaganden. Övriga intäktskällor är
bland annat intäkter för Bilvårdsavtal med
Lysekil och Munkedals kommuner,
sprinkleravtal med New Wave,
brandsläckareserviceavtal med Munkedals
kommun, avtal gällande IVPA-larm, uthyrning
av materiel och lokaler, ersättningar för
restvärdessanering samt utryckning vid
obefogade automatiska brandlarm, avgifter för
tillsyner, tillståndsansökningar och
automatlarmanläggningar samt ersättningar
från Arbetsförmedlingen för lönebidrag.
Den största kostnadsandelen står
personalkostnaderna för. Andra tunga

kostnadsposter är avskrivningar, drift och
underhåll av fordon och stationer,
räddningsredskap och utrustning, larm och IT
m.m.
Finansnetto, skillnaden mellan kostnadsräntor
och intäktsräntor, uppgick till -32 tkr.
Förbundet har haft kostnadsräntor för -32 tkr,
inga intäktsräntor under året.
Åren som kommer
Staten har tillsatt ett antal utredningar som på
ett eller annat vis kommer att påverka oss.
Under 2019 ska ett nytt handlingsprogram
arbetas fram. Det kommer att innehålla
inriktningen och förmåga för de närmsta fyra
åren för förbundet.
Projektet gemensam operativ systemledning
tillsammans med NÄRF fortskrider och ligger
helt i linje med vad de statliga utredningarna
förordar.
Fokus de närmsta åren kommer att ligga på
personalförsörjning av RiB personal men även
heltidsanställd brandpersonal.
Idag har vi en utryckningsorganisation som i
stort arbetar med operativa frågor.
Samhällsutvecklingen gör att vi måste arbeta
mer förebyggande på flera fronter. Denna
utveckling kommer att kräva mer arbete på
dagtid och det blir en utmaning att få till detta
men är nödvändigt.

11%

Intäkter

89%
Medl.avg inkl pensionsåtagande
Övriga intäkter

Kostnader
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Resultaträkning
(Belopp i tkr)

Not

Budget
2018-12-31

Bokslut
2018-12-31

Bokslut
2017-12-31

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens intäkter

1

7 586

9 386

8 143

68 422

68 422

66 494

Medlemsavgift (pension)

3 678

5 312

3 416

Uppräkning medlemsavgift
(avsättning pensioner)

2 521

2 957

127

Medlemsavgifter (drift)

Jämförelsestörande poster

2

329

Verksamhetens kostnader
Verksamhetens kostnader

-72 930

-77 181

-71 160

Pensionskostnader

-3 678

-5 312

-3 416

Avsättning pensioner

-2 521

-2 957

-127

-3 007

-2 829

-2 621

71

-2 202

1 185

Avskrivningar

3

4

Verksamhetens nettokostnader
Finansiella intäkter

5

0

0

0

Finansiella kostnader

6

-70

-32

-30

1

-2 234

1 155

Årets resultat/
Förändring Eget Kapital
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Balansräkning
(Belopp i tkr)

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Inventarier, bilar och transportmedel
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristig fordran, medlemsavgift
pensionsavsättning
Summa Anläggningstillgångar

Not

Budget
2018-12-31

Bokslut
2018-12-31

Bokslut
2017-12-31

7
8

25 248
4 546

21 304
4 546

20 863
5 149

9

9 059

9 131

6 174

38 853

34 981

32 186

8 417
0
8 417

9 866
1 696
11 562

10 267
2 204
12 471

SUMMA TILLGÅNGAR

47 270

46 543

44 657

Eget kapital, avsättningar och
skulder
Eget kapital vid årets början
Årets resultat
Summa Eget Kapital

-16 217
-1
-16 218

-16 444
2 234
-14 210

-15 290
-1 155
-16 445

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa Omsättningstillgångar

11
12

Avsättning för pensioner
Summa Avsättningar

10

-9 059
-9 059

-9 131
-9 131

-6 174
-6 174

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa Skulder

13
14

-3 943
-18 050
-21 993

-5 383
-17 819
-23 202

-4 546
-17 492
-22 038

-47 270

-46 543

-44 657

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
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Kassaflödesanalys
Likvida medel uppgick vid årets slut till 1 696 tkr. Förbundet har nyttjat checkräkningskrediten under
april, juni, juli och november under 2018.
(Belopp i tkr)

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar, materiella
anläggningstillgångar
Justering för av- och nedskrivningar, leasing
Justering för gjorda avsättningar
Justering för försäljning/utrangering

Not

1 155

4

2 829

2 622

8
10

603
-2 957
0

692
127
30

-1 759

4 626

400
327

-7 158
6 928

-1 032

4 396

-1 805
0

-2 164
0

-1 805

-2 164

0
-628
2 957

0
-477
-127

2 329

-604

-508

1 628

2 204
1 696

577
2 204

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar
Ökning/minskning av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

7

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån
Amortering av skuld
Ökning/Minskning av långfristiga fordringar

13
9

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde/förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

Bokslut 2017

-2 234

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar

Bokslut 2018

12
12
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Investeringar
Förbundet har investerat i materiella
anläggningstillgångar för 1 805 tkr. De
investeringar som skett under året utöver
budget är det sambands- och ledningsstöd som
(Belopp i tkr)

varit på gång sedan 2014. Förbundet har haft
en kostnad för detta om 3 087 tkr, samt ett
investeringsbidrag om 1 465 tkr.
Nettokostnaden för förbundet blir då 1 622 tkr.

Budget 2018

Bokslut 2018

Bokslut 2017

255

1 805

977

0

0

1 187

255

1 805

2 164

Materiella
anläggningstillgångar
Maskiner, inventarier och
byggnadsinventarier
Fordon och transportmedel
Summa

Notförteckning
Resultaträkning:
Belopp i tkr
Not 1 Verksamhetens intäkter
Myndighetsutövning
Årsavgift automatiska larm
Obefogade automatiska brandlarm, Sanering/Restvärde efter räddning,
IVPA
Ersättning för utbildning
Vattenavgifter, övriga avgifter räddningstjänst
Övriga bidrag (Försäkringskassa, MSB, Arbetsförm.)
Lokalhyror, tillfälliga lokalupplåtelser
Förs. av produkter, material
Övriga intäkter o ersättningar
Bilvårdsersättning från Lysekils o Munkedals kommun
Investeringsbidrag, MSB
Summa
Not 2 Jämförelsestörande poster
Försäljning av fordon
Kostnad för branden Bratteröd
Summa

2018

2017

948
1 358

1 088
1 305

2 214

1 667

1 059
7
357
290
317
1 171
1 640
25
9 386

1 010
57
512
289
147
709
1 593
8 377

100
929
929

Not 3 Verksamhetens kostnader exkl. av- & nedskrivningar, avsättningar pensioner
Fastighetskostnader
6 657
Transportmedel
2 673
Administrativt stödköp från Uddevalla kommun
1 315
Övriga kostnader
6 954
Löner och personalomkostnader
58 051
Övriga personalkostnader (företagshäsovård, utb.)
1 531
Personalkostnader
Summa
77 181

100

5 835
2 736
1 291
6 552
53 446
1 330
71 190
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Not 4 Avskrivningar
Inventarier & Maskiner
Byggnadsinventarier
Fordon och Transportmedel
Summa

491
73
2 265
2 829

372
35
2 214
2 621

Not 5 Finansiella intäkter
Räntor likvida medel
Summa

0
0

157
157

19
13
32

16
14
30

2018

2017

806
0
0
0
806

235
571
0
0
806

-68

-3

-87
-155

-65
-68

651

738

3 357
3 199
0
0
6 556

2 951
406
0
0
3 357

-2 218
0
-404
-2 622

-1 911
0
-307
-2 218

3 934

1 139

213
319
0
0
532

213
0
0
0
213

-107
0
-73

-71
0
-36

Not 6 Finansiella kostnader
Räntekostnader
Bankkostnader
Summa
Balansräkning:
Belopp i tkr
Not 7 Maskiner, inventarier, byggnadsinventarier, bilar och transportmedel
Maskiner
Ingående anskaffningsvärde
Investeringar
Försäljning/utrangering
Omklassificeringar
Utgående anskaffningsvärde
Ingående av- och nedskrivningar
Återförda av- och nedskrivningar/försälj. o utrangering
Årets av- och nedskrivningar
Utgående av- o nedskrivningsvärde
Utgående bokfört värde
Inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Investeringar
Försäljning/utrangering
Omklassificeringar
Utgående anskaffningsvärde
Ingående av- och nedskrivningar
Återförda av- och nedskrivningar/försälj. o utrangering
Årets av- och nedskrivningar
Utgående av- o nedskrivningsvärde
Utgående bokfört värde
Byggnadsinventarier
Ingående anskaffningsvärde
Investeringar
Försäljning/utrangering
Omklassificeringar
Utgående anskaffningsvärde
Ingående av- och nedskrivningar
Återförda av- och nedskrivningar/försälj. o utrangering
Årets av- och nedskrivningar
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Utgående av- o nedskrivningsvärde
Utgående bokfört värde
Bilar och transportmedel
Ingående anskaffningsvärde
Investeringar
Försäljning/utrangering
Omklassificeringar
Utgående anskaffningsvärde
Ingående av- och nedskrivningar
Återförda av- och nedskrivningar/försälj. o utrangering
Årets av- och nedskrivningar
Utgående av- o nedskrivningsvärde
Utgående bokfört värde
Pågående arbete maskiner och inventarier
Ingående balans
Investeringar, omförda under året
Utgående anskaffningsvärde
Utgående bokfört värde
Not 8 Finansiella leasingavtal
Ingående anskaffningsvärde leasing
Investeringar leasing
Försäljning/utrangering
Omklassificeringar
Utgående anskaffningsvärde
Ingående av- och nedskrivningar
Återförda av- och nedskrivningar/försälj. o utrangering
Årets av- och nedskrivningar
Utgående av- o nedskrivningsvärde
Utgående bokfört värde

-180

-107

352

106

26 501
0
0
0
26 501

25 672
869
-40
0
26 501

-7 940
0
-2 265
-10 205

-5 736
10
-2 214
-7 940

16 296

18 561

319
-247
72

0
319
319

72

319

9 044
0
0
0
9 044

9 941
0
-897
0
9 044

-3 895
0
-603
-4 498

-4 101
897
-691
-3 895

4 546

5 149

Leasing
Leasingfordonen redovisas som en anläggningstillgång i balansräkningen. Tillgångens värde är beräknad
genom en summering av återstående leasingavgifter exklusiver 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 återstående leasingavgifter uppdelat på kortfristig respektive
långfristig del.
Not 9 Långfristig fordring, medlemskommuner
Ingående fordran (pensionsavsättning)
Årets förändring av fordran (pensionsavsättning)
Utgående balans

6 174
2 957
9 131

6 047
127
6 174

Not 10 Avsättning pensioner
Ingående värde avsättning pensioner
Avsättning pensioner
Utgående värde avsättning pensioner

6 174
2 957
9 131

6 047
127
6 174
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Pensionsavsättning
Den totala pensionsavsättningen uppgår till 9 131 tkr varav periodens är 2 957 tkr. Enligt finansiell
överenskommelse mellan förbundet och medlemskommunerna angående pensionsåtagande kvarstår
personalens intjänade pensionsrätt t.o.m. 2014 som avsättning hos medlemskommunerna. Intjänad
pensionsrätt fr. o. m 2015 belastar RMB som en direkt pensionsavsättning och indirekt
medlemskommunerna i form av långfristig fordring för pensionsåtagande.
Not 11 Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Fordran moms
Övriga fordringar
Utgående balans

7 162
2 264
439
1
9 866

6 713
2 507
1 038
10
10 268

Not 12 Kassa & Bank
Ingående värde
Förändring perioden
Utgående balans

2 204
-508
1 696

577
1 627
2 204

Not 13 Långfristiga skulder
Kostnadsersättning investeringsbidrag
Årets förändring, avskrivning
Leasingskuld, långfristig del
Årets förändring, amortering av lån
Utgående balans

1 465
-25
4 546
-603
5 383

5 023
-477
4 546

603
1 392
6 808
2 319
6 697
17 819

603
1 488
6 082
1 972
7 347
17 492

Not 14 Kortfristiga skulder
Leasingskuld, kortfristig del
Leverantörsskulder
Löneskuld
Skuld till staten
Övriga kortfristiga skulder
Utgående balans
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Redovisningsprinciper
Förbundets redovisning upprättas enligt kommunallagen och enligt kommunala redovisningslagen samt följer
anvisningar och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning, RKR. I vissa fall, där praxis inte är
enhetlig, görs vissa avsteg från rekommendationerna från normgivande organ. Förbundet följer god
redovisningssed, övergripande principer såsom försiktighetsprincipen, matchningsprincipen samt principen om
öppenhet. Detta ger sammantaget en rättvisande bild av förbundets ekonomiska resultat och ställning på
bokslutsdagen.
God redovisningssed
God redovisningssed ska medverka till att redovisningen är tillförlitlig och kan utgöra ett objektivt 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
redovisningen är viktig för förbundet som är en demokratiskt styrd organisation.
Periodisering
Intäkter och kostnader på väsentliga belopp periodiseras så att de hänförs till det redovisningsår de hör till.
Personalkostnaderna periodiseras genom att arbetad men ej utbetald övertid och andra ersättningar avseende
december skuldförs. Detsamma gäller intjänad ej uttagen semester.
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna är upptagna i balansräkningen till anskaffningsvärdet minskat med avskrivningar.
Avskrivningar beräknas på anskaffningsvärdet. Avskrivningstiden baseras på anläggningstillgångarnas beräknade
nyttjandeperiod och sker med rak nominell metod, d.v.s. linjär avskrivning. Avskrivning av färdiginvesterade
anläggningstillgångar påbörjas då anläggningen tas i bruk.
För räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän gäller att investeringen ska ha en nyttjandetid om minst tre år och
anskaffningsvärdet ska överstiga ett prisbasbelopp. Tillämpningen om anskaffningsvärdet ett prisbasbelopp började
gälla från och med 2017-01-01, för investeringar gjorda före detta datum tillämpas ett halvt prisbasbelopp som
gräns för att klassas som investering.
Pensioner
En finansiell överenskommelse är gjord mellan förbundet och medlemskommunerna att reglering av pensioner sker
separat från kostnader för den löpande verksamheten. Det innebär att den faktiska pensionskostnaden för respektive
år regleras fullt ut gentemot medlemskommunerna. Avsättningar för pensionsskulden upptas i förbundets
balansräkning på skuldsidan och med en lika stor post på tillgångssidan avseende fordran på medlemskommunerna.
För samtliga regleringar tillkommer särskild löneskatt (f.n. 24,26 %).
Måluppföljning
Förbundet följer upp de 15 målen i verksamhetsplan 2018, antagna av Förbundsdirektionen 2018-02-12.
Övrigt
Förbundet använder sig av balanskonton enligt Kommun-Bas 2013.
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Ord och begreppsförklaring
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 saknar samband med förbundets ordinarie verksamhet, inte inträffar ofta
eller regelbundet och uppgår till väsentliga belopp.
Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys
Finansieringsanalysen/Kassaflödesanalysen ska redovisa betalningsflödena uppdelat på sektorerna löpande verksamhet,
investeringar och finansiering 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.
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 ekonomiska resultat och hur det uppkommit. Den
visar även förändringen av det egna kapitalet.
Självfinansieringsgrad
Vilken grad nya investeringar finansierats med egna medel. Egna medel (resultat + avskrivningar)/Totalt tillförda medel
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.
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Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän
Uddevalla – Lysekil - Munkedal

TRYGGHET
SÄKERHET
OMTANKE
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