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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Vårt uppdrag

Förbundet ska stödja de människor 
som lever, verkar och vistas i 
medlemskommunerna

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän är ett kom-
munalförbund 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 explo-
siva varor (LBE) och övriga bestämmelser för 
kommunal verksamhet. 
Förbundets säte är i Uddevalla. Härifrån utövas 
förbundets tjänstemannaledning genom opera-
tiv avdelning, förebyggandeavdelning, teknisk 
avdelning samt stödfunktioner i form av admi-
nistrativ stab. Brandstationen i Uddevalla inhyser 
också en räddningsstyrka på heltid och en deltids-
styrka.

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 mo-
dern 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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Verksamhetens utveckling 2019 2018 2017 2016 2015

Folkmängd

Uddevalla    56 700    56 259 55 763 55 164 54 180

Lysekil    14 623    14 611 14 621 14 570 14 464

Munkedal    10 544    10 503 10 423 10 361 10 205

Kommunal skattesats

Uddevalla 22,16 % 22,16 % 22,16 % 22,16 % 22,16 %

Lysekil 22,46 % 22,46 % 22,46 % 22,46 % 22,46 %

Munkedal 23,63 % 23,63 % 23,63 % 23,63 % 22,68 %

Verksamhetens intäkter    95 933         86 077      78 510      79 306      81 955 

Verksamhetens kostnader - 94 816    - 88 311 - 77 355 - 74 927 - 73 994 

Årets resultat      1 117    - 2 234        1 155        4 379        7 961 

Soliditet 26,7 % 30,5 % 36,8 % 42,4 % 34,5 %

Soliditet inkl totala pensionsförpliktelser 26,7 % 30,5 % 36,8 % 42,4 % 34,5 %

Investeringar (netto)      3 152           1 805        2 164        5 637      16 987 

Självfinansieringsgrad 100 % 73,3 % 100 % 76,8 % 100 %

Långfristig låneskuld         4 379        5 383        4 546        5 023        5 841 

Antal anställda         203    203 199 200 190

Översikt över verksamhetens utveckling

Årets resultat
De totala intäkterna uppgår till 95 933 tkr och 
de totala kostnaderna till 94 816 tkr. Förbundets 
resultat för året är + 1 117 tkr. Medlemsavgif-
terna från medlemskommunerna är den största 
intäktskällan, 70 338 tkr för drift och 15 540 tkr i 
pensionsåtaganden. Övriga intäktskällor är bland 
annat intäkter för Bilvårdsavtal med Lysekil 
och Munkedals kommuner, sprinkleravtal med 
New Wave, avtal för brandsläckarservice med 
Munkedals kommun, avtal gällande IVPA-larm, 
uthyrning av materiel och lokaler, ersättningar för 
restvärdessanering samt utryckning vid obefo-
gade automatiska brandlarm, avgifter för tillsyn, 
tillståndsansökningar samt automatlarmanlägg-
ning.

Den största kostnadsandelen står personal-
kostnaderna för. Andra tunga kostnadsposter är 
avskrivningar, drift och underhåll av fordon och 
stationer, räddningsredskap och utrustning, larm 
och IT.

Finansnetto, skillnaden mellan kostnadsräntor 
och intäktsräntor, uppgick till -27 tkr. Förbundet 
har haft kostnadsräntor för -27 tkr, inga intäkts-
räntor under året.

Händelser av väsentlig 
betydelse
Förbundet följer 14 verksamhetsmål, samtliga 
redovisas i årsredovisningen. 
Resultat för perioden uppgår till +1 117 tkr. 
Detta kan härledas till intäkter av engångskarak-
tär som sent inkommen ersättning från MSB för 
helikopterkostnader 318 tkr och försäljning av 
utrangerad brandbåt 470 tkr. Därtill har Förbun-
det haft lägre kostnader för utbildningar och IT/
telefoni om ca 315 tkr. 

Styrning och uppföljning av den 
kommunala verksamheten
Inom Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
går ekonomi och verksamhetsplanering hand i 
hand. Direktionen beslutade i början på mandat-
perioden om uppdrag i form av Handlingspro-
gram enligt LSO, vision samt övergripande mål 
och effektmål för god ekonomisk hushållning. 
För ekonomin har finansiella mål fastställts som 
gäller för mandatperioden. 
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God ekonomisk hushållning och 
ekonomisk ställning
Finansiella mål för förbundet
Mål och riktlinjer behövs för att främja en kost-
nadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet samt 
för att göra uppdraget gentemot medborgarna 

tydligt, visa hur mycket av de olika verksamhe-
terna som ryms inom de finansiella målen dvs 
kopplingen mellan ekonomi och verksamhet. 

Ur ett finansiellt perspektiv innebär god ekono-
misk hushållning att ha kontroll över sin ekonomi 
på såväl kort som lång sikt. För 2019 har förbun-
det följande fyra finansiella mål; att resultatet ska 
vara positivt, att soliditeten ska vara god, kas-
salikviditeten ska vara hög och att investeringar 
ska vara självfinansierade. På så vis ska förbun-
det leva upp till lagens krav på god ekonomisk 
hushållning. 

För 2019 är den sammanvägda bedömningen 
att förbundet inte når de satta finansiella målen 
och därmed inte kravet på god ekonomisk hus-
hållning.

Förbundet följer upp Verksamhetsplan med 
budget 2019 antagen av direktionen 2018-09-
25. Verksamhetsplanen består av säkerhetsmål 
samt övergripande mål som bryts ner i underlig-
gande målnivåer samt aktiviteter på respektive 
avdelning. I årsbokslutet bedöms och redovisas 
måluppfyllnaden med trendpil, antal eller % och 
det görs en kortfattad effektanalys. 
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Förbundsledning
Arbetsåret har präglats av ett omfattande arbete 
enligt krav för all allmännyttig verksamhet att 
återta planering och förmåga till civilt försvar 
(som en del i ökad totalförsvarsförmåga). Sam-
arbetet med medlemskommunernas säkerhets-
strategiers har ökat i omfattning med såväl civilt 
försvar som införandet av ISF-funktion enligt 
krav från MSB.

Fokus under årets arbete för resiliens har 
inriktats på redundant kommunikation såväl 
inom operativ förmåga som reservsamband med 
medlemskommunerna och medborgarna genom 
upprättande av trygghetspunkter i lokalsamhäl-
lena vid samhällsstörningar (omfattande el-, tele 
och IT-avbrott). Förbundet har tillsammans med 
Lysekils kommun utbildat 15 nödsambands-

operatörer som kontrakterats och nu är möjliga 
att larma in vid behov för att sköta radiosamband, 
var än behovet uppstår.

Framdrivning av nytt handlingsprogram för 
2020-2023 har skett med chefsinriktning och nära 
samspel med direktionen.

Framförhandling av nytt alarmeringsavtal med 
SOS Alarm genomfört, till lägre kostnad än det 
tidigare.

Vårens sparbeting hanterades i särskild ordning 
med konsekvensanalys inklusive beskrivning. 
Kommunstyrelsernas beslut innebär att förbun-
det från 2020 och framledes ska drivas med 1,5 
miljoner mindre i medlemsavgift.

I slutet av året informerades direktionen om 
chefens avsikt att gå i pension under hösten 2020.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Ekonomi direktion
Belopp i tkr

Direktion
UTFALL 
2019

BUDGET 
2019

Budgetavvikelse 
2019

UTFALL 
2018

Intäkter 0 0 0 0

Kostnader -534 -488 -46 -472

RESULTAT -534 -488 -46 -472

Resultatet för 2019 uppgår till -534 tkr (en nega-
tiv budgetavvikelse på -46 tkr).

Fler direktionsmöten och någon extra utbild-
ningsdag för direktionen har gjort att kostnaderna 
för arvoden legat något högre än förväntat.

Ekonomi revision
Belopp i tkr

Revision
UTFALL 
2019

BUDGET 
2019

Budgetavvikelse 
2019

UTFALL 
2018

Intäkter 0 0 0 0

Kostnader -112 -110 -2 -162

RESULTAT -112 -110 -2 -162

Resultatet för 2019 uppgår till -112 tkr (en nega-
tiv budgetavvikelse på -2 tkr).

Förbundet har också nya revisorer som arbetat 
fler dagar under året vilket spelat roll för utfallet.
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Förbundsgemensamt
Vårt gemensamma projekt med NÄRF, ”Ge-
mensam operativ systemledning” startade upp 1 
april med gemensam Räddningschef i beredskap 
(RCB). Det är tre befattningshavare från vardera 
förbundet som upprätthåller denna beredskap. 2 
maj infördes sista delen i projektet i sin helhet, då 
tog ledningscentralen över från SOS att larma ut 
förstärkningsstyrkor samt ta över händelsen från 
SOS. Ledningscentralen utökades också med ett 
inre befäl under dagtid och som efter ordinarie 
arbetstid finns tillgänglig i beredskap. 

Vår lagstiftning (LSO) föreskriver att för varje 
ny mandatperiod ska ett nytt handlingsprogram 
för skydd mot olyckor antas i kommunerna. 
Detta arbete har genomförts under 2019 och 
som underlag har riskanalysen som gjordes 2018 
använts. Handlingsprogrammet gäller tillsvidare 
under perioden 2020-2023, lagstiftaren har avise-
rat eventuella ändringar i LSO som kan komma 
att påverka handlingsprogrammet under mandat-
perioden.

Projekt angående suicid-hantering pågick 
under våren med utbildning av all personal. Det 
gör att Förbundet nu vid vissa händelser blir 
larmade tillsammans med Polis och ambulans i 
förebyggande syfte. Utbildningen har bland annat 
gett kunskap om vad man gör som första enhet på 
plats vid suicidhot. 

Förbundets insatsledare har genomgått en 
aktörsgemensam kompetensutveckling om ökad 
förmåga vid terror. Det är polisen tillsammans 
med Regionen och RäddsamVG som anordnat 
och ca. 600 personer i länet kommer att genomgå 
denna utbildning.

Förbundet har deltagit i att ta fram och upp-
handla en oljeskyddsutbildning. En arbetsgrupp 
har i RäddsamVG-regi arbetat fram ett underlag 
för upphandling. Denna utbildning har tidigare 
MSB hanterat, men inte kunnat genomföra åt lä-
net varför RäddsamVG processat fram en utbild-
ning i fyra steg för att kunna hantera oljeutsläpp i 
kommunerna.

Efter skogsbrandsommaren 2018 har det pla-
nerats en hel del för att vara bättre förberedd vid 
eventuell ny torr sommar. Förbundet har både en-
gagerat och utbildat LRF i alla medlemskommu-
nerna. Nu finns det telefonlistor på personal och 
utrustning som står till förfogande. Bedömning 
när behov av skogs-brandflyg behövs har flyttats 
till LC 54, detta för att få en övergripande analys 
av brandrisken och underlag för flygning.

Inom förbundets område finns två anläggningar 
enligt Sevesolagstiftningen som kräver plan för 
räddningsinsats. Dessa har reviderats och kom-
municerats med företagen och kommunerna.

Ekonomi förbundsledning
Belopp i tkr

Förbundsledning
UTFALL 
2019

BUDGET 
2019

Budgetavvikelse 
2019

UTFALL 
2018

Intäkter 66 0 66 0

Kostnader -1 606 -1 330 -276 -1 138

RESULTAT -1 539 -1 330 -209 -1 138

Ekonomi medlemsavgit
Belopp i tkr

Medlemsavgift (drift)
UTFALL 
2019

BUDGET 
2019

Budgetavvikelse 
2019

UTFALL 
2018

Intäkter 70 338 70 338 0 68 422

RESULTAT 70 338 70 338 0 68 422

Resultatet för 2019 uppgår till -1 539 tkr (en 
negativ budgetavvikelse på -209 tkr).

Underskottet baseras på ofinansierade krav 
inom ramen för totalförsvarsplanering så som 
etablerande av redundanta tekniska system.
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Ekonomi förbundsgemensamt
Belopp i tkr

Förbundsgemensamt
UTFALL 
2019

BUDGET 
2019

Budgetavvikelse 
2019

UTFALL 
2018

Intäkter 880 50 830 39

Kostnader -7 309 -7 401 92 -6 933

RESULTAT -6 430 -7 351 921 -6 894

Ekonomi GOSL
Belopp i tkr

Gemensam operativ systemledning 
UTFALL 
2019

BUDGET 
2019

Budgetavvikelse 
2019

UTFALL 
2018

Intäkter 195 0 195 -

Kostnader -2 277 0 -2 277 -

RESULTAT -2 082 0 -2 082 0

Resultatet för 2019 uppgår till -2 082tkr. 
Gemensam operativ systemledning (GOSL) 

tillsammans med NÄRF aktiverades 2019-05-02. 
Beräkningar för kostnader under resterande tid 
av året gjordes tillsammans med NÄRF, däremot 
har ingen specifik detaljbudget kunnat läggas då 
starten inte var möjlig på helårsbasis. En särskild 
ekonomisk analys togs dock fram av ekonomerna 

som låg till grund för att säkerställa att projektet 
höll sig inom förbundets totala ram. De gemen-
samma kostnaderna för GOSL uppgår totalt till 
4 967 tkr, fördelningen görs sedan utifrån antal 
invånare i respektive förbund.
Efter 2019 kan vi via genomförda ekonomiska 
uppföljningar lägga en detaljbudget för GOSL.

Resultatet för 2019 uppgår till -6 430 tkr (en 
negativ budgetavvikelse på 921 tkr).

Förklaringar till varför intäkterna för det för-
bundsgemensamma överskrider budgeten finns 
flera olika orsaker. I och med att förbundet har 
investerat i två nya båtar till Lysekil och Skaftö 
så har den tidigare båten i Lysekil sålts. En annan 
intäkt är de statsbidrag på 50 % för visualise-
ringssystemet som betalts ut av MSB. Då det är 
långa leveranstider på fordon så släpar avskriv-
ningskostnaderna för fordon och transportmedel. 
Under hösten har det också varit en långtids-

sjukskrivning samt föräldraledighet som påverkat 
personalkostnaderna.

Kostnader som blivit högre än budget är 
avskrivningskostnad på inventarier. Denna 
investering var egentligen budgeterad ett par 
år tidigare men p g a ny upphandling och bant-
ning i omfattning så har det dröjt. Det har även 
hållits utbildning i diskriminering och jämställd-
het för all personal. Detta för att kunna göra en 
jämställdhetsplan som vi är skyldiga till. Dessa 
utbildningar var inte budgeterade.
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Ekonomi adm. stabschef
Belopp i tkr

Adm. Stabschef
UTFALL 
2019

BUDGET 
2019

Budgetavvikelse 
2019

UTFALL 
2018

Intäkter 30 0 30 0

Kostnader -4 414 -4 778 364 -4814

RESULTAT -4 383 -4 778 395 -

Administrativ Stab
Med anledning av arbetsmiljöenkät 2018 som 
visade indikatorer på stress i svaren, så gjordes 
en satsning på utbildning för all heltidsanställd 
personal inom stresshantering under våren 2019. 
Föreläsare var representant från vår företagshäl-
sovård. 

Under hösten har utbildningssatsningar gjorts 
för att belysa begreppet jämställdhet och de olika 
diskrimineringsgrunderna kopplat till diskrimi-
neringslagstiftningen. Detta har gjorts genom ut-
bildning för chefer, dagtidspersonal samt skiftlag 

heltid. Efter utbildningarna träffades en referens-
grupp tillsammans med konsult för att arbeta 
fram en jämställdhetsplan för förbundet. I planen 
finns åtgärder som kommer att följas upp 2020. 
Kunskap om jämställdhet och mångfald skall på 
ett positivt sätt genomsyra förbundets attityder i 
olika sammanhang.

Det årliga systematiska arbetsmiljöarbetet har 
följts upp. Det har innefattat skyddsronder, att 
lämpliga mötesformer finns, att arbetsmiljöför-
delningar har följts upp etcetera. 

Ekonomi pensioner
Belopp i tkr

Pensioner
UTFALL 
2019

BUDGET 
2019

Budgetavvikelse 
2019

UTFALL 
2018

Medlemsavgift pension 12 825 5 027 7 798 5 312

Uppr,medlemsavg. avsättning 2 715 2 355 360 2 957

Pensionskostnader -12 825 -5 027 -7 798 -5 312

Pensionsavsättning -2 715 -2 355 -360 -2 957

RESULTAT 0 0 0 0

Resultatet för 2019 uppgår till -4 383 tkr (en 
positiv budgetavvikelse på +395 tkr).

Personalkostnaderna i övrigt har varit något 
lägre under 2019 för avdelningen.

Det beror på att de sjukskrivningar som varit 
under året inte blivit fler än tidigare men varat 

något längre och överstigit arbetsgivarens 14 
sjuklönedagar, vilket gjort att Försäkringskassan 
tagit vid.  

Räntekostnaderna har under 2019 varit något 
lägre än budgeterat, detsamma gäller för inköp av 
kontorsmaterial.

När det gäller de högre pensionskostnaderna så 
beror det dels på att förbundets förra pensionsbo-
lag KPA gjort en felberäkning, vilket uppdagades 
i övergången till Skandia under hösten 2019 och 
dels på en försäkringslösning för Förbundschefen 
som går i pension under 2020.
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Teknisk avdelning
Under året har upparbetats underlag för flera in-
vesteringar. Beställning har skett på en ny släck/
räddningsbil som levereras tidigt 2020. Bilen är 
byggd på ett Scaniachassi och påbyggnaden är 
gjord av Autokaross Rescue Systems i Floby. 
Fordonet är utrustad med en uppgraderad version 
av skärsläckare och ett modernt flödesoberoende 
skuminjicerande system samt el-styrd manövre-
ring av utrustning placerad på taket.

En ny personbil har upphandlats och levereras 
vecka 3, 2020. Bilen är en VW Golf kombi.

Upphandling har gjorts med två båtar till 
organisationen. En levererades till brandstationen 
på Skaftö i början på december och den andra till 
Lysekil.

Avdelningen har varit involverad i GOSL-projek-
tet med att flytta över larmservrarna till LC 54 i 
Trollhättan. All larmhantering kan nu göras från 
LC 54.

Hävaren i Uddevalla har skickats till tillverka-
ren i Finland för att åtgärda en del rostangrepp, 
vilket hanterats som en garantiskada. Då en del 
av arbetet inte hade gjorts till vår belåtenhet 
gjordes en del av arbetet om på en lokal lack-
eringsfirma.
Förutom detta har avdelningen haft en del repa-
rationer av fordon, bland annat har vi fått bytt 
bladfjädringar på tre av våra äldre brandfordon.

Ekonomi teknisk chef
Belopp i tkr

Teknisk chef
UTFALL 
2019

BUDGET 
2019

Budgetavvikelse 
2019

UTFALL 
2018

Intäkter 3 113 2 206 907 3 068

Kostnader -17 094 -16 762 -332 -16 922

RESULTAT -13 981 -14 556 575 -13 854

Resultatet för 2019 uppgår till -13 981 tkr (en 
positiv budgetavvikelse på +575 tkr).

Avdelningens intäkter överstiger budget, vilket 
kan hänföras till ökade driftbidrag för ökade 
hyreskostnader på Uddevalla- och Lysekils 
brandstation. Detta avspeglas även på kostnads-
sidan som förutom höjda hyreskostnader även 

har en ökning av kostnader för reparationer och 
underhåll av Förbundets fordon. Avdelningen har 
under året en lägre personalkostnad som beror på 
personalbyte med några månaders glapp i perso-
nalstyrkan samt att en del av beredskapsersätt-
ning är överflyttat till GOSL-projektet.
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Ekonomi operativ chef
Belopp i tkr

Operativ chef
UTFALL 
2019

BUDGET 
2019

Budgetavvikelse 
2019

UTFALL 
2018

Intäkter 2 802 1 953 849 2 901

Kostnader -41 464 -41 931 467 -44 765

RESULTAT -38 662 -39 978 1 316 -41 864

Resultatet för 2019 uppgår till -38 662 tkr (en 
positiv budgetavvikelse på +1 316 tkr).

Avdelningens resultat avspeglar ett gediget 
arbete med personalkostnader och då framför allt 
övertidskostnader. I resultatet kan vi se en positiv 
trend där kostnaderna har minskat på RiB sidan. 
En vidtagen åtgärd under året 2019 var tillfällig 
organisationsförändring i Brastad, den har gene-
rerat i en minskning av kostnaderna med 145 tkr. 

Personalplaneringen har under 2019 varit en 
viktig aktivitet för den operativa avdelningen. En 
bidragande orsak till det positiva resultatet är att 
antal larm minskat under 2019 i förhållande till 
2018. RiB personalens larmkostnader har minskat 
under 2019 medan heltidspersonalens kostnader 
varit konstant mot 2018. Räddningstjänsten Mitt 
Bohuslän förskonades under 2019 från långvariga 
larm och samhällsstörningar vilket också bidragit 
till det positiva resultatet.

Intäkterna för 2019 är positiva i förhållande till 
budget. Anledningen till de ökade intäkterna är 

satsningen som gjordes för att vara mer noggrann 
med debiteringen av trafik- och restvärdes rap-
portering. Under slutet av 2018 genomfördes en 
riktad utbildning till befälen i organisationen där-
av också högre kompetens i ovan nämnda ämne. 
Från 2019-05-02 fick organisationen förstärkning 
av GOSL projektet och ett inre befäl som tillfört 
ytterligare noggrannhet i debitering i ämnet trafik 
och restvärdesuppdrag. 

2018 drabbades organisationen av en skogs-
brand där släckningsarbetet genomfördes med 
hjälp av helikoptrar. Kostnaden för helikoptrarna 
återbetalades av myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap under våren 2019, vilket också har 
bidragit till ökade intäkter. Även de avtalsbasera-
de uppdrag som är debiterbara ex. bärhjälp, IVPA 
mot kommuner och landsting har också bidragit 
till ökade intäkter under 2019. Ett positivt ekono-
miskt 2019 är förbi och arbetet med verksamhets-
året 2020 är i gång.

Operativ avdelning
Operativa avdelningens uppdrag är att genom-
föra skadebegränsande åtgärder vid olyckor och 
överhängande fara för olyckor som kan leda till 
skador på människor, egendom eller i miljön. 
Under år 2019 genomfördes 1186 räddnings-
tjänstuppdrag, motsvarande antal 2018 uppgick 
till 1335. Detta ger ungefär en 10% minskning av 
antalet uppdrag. Motiveringar till förbättringen 
(minskningen) är ett bra operativt förebyg-
gandearbete i kommunerna där den enskilde, 

verksamheter och kommunerna understöds att 
arbeta långsiktigt med utbildning, rådgivning och 
information. 
Övergången till LC 54 under 2019 har bidragit 
till att antalet räddningstjänstuppdrag har mins-
kat. LC 54 har förmågan att avgöra vad som är 
räddningstjänst enligt LSO på ett mer kvalificerat 
sätt än tidigare, vilket medfört en minskning av 
antalet utryckningar i förbunds området.
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Förebyggandeavdelning
Under året har utbildningsinsatser kopplat till 
GOSL-projektet i olika omfattning berört de av 
avdelningens personal som upprätthåller tjänster 
som insatsledare och Inre befäl. Vidare har en av 
avdelningens inspektörer under våren genomfört 
distansutbildningen Tillsyn A. Under hösten har 
två av avdelningens brandinspektörer påbörjat 
och avslutat utbildning som Räddningsledare B 
respektive Tillsyn B. 

Arbetet av myndighetskaraktär (tillsyn och 
tillståndhantering inom lagstiftningsområdena 
skydd mot olyckor och brandfarliga och explo-
siva varor) samt remisser från andra myndigheter 
hanteras löpande och följer i stort de produk-
tions- och kvalitetsmål som satts för detta. En 
viss nedgång i tillsynsproduktionen kan märkas, 
vilket kan förklaras med de utbildningsinsatser 
som pågått under året. Omkring 430 ärenden 
av myndighetskaraktär har hanterats, där bland 
annat bygglovs-remisserna står för mer 100 av 
dessa ärenden. 

Undersökningar utförs inom avdelningen efter 
alla olyckor som föranlett en räddningsinsats i 
syfte att bedöma hur effektiv räddningsinsatsen 
varit och hur erfarenheterna kan tas till vara. 
Uppföljning av förbundets insatser och automat-
larm samt förbättringsåtgärder har återkopplats 
till de operativa styrkorna.

Under året har följande händelser eller insatser 
inträffat som föranlett behov av fördjupad utred-
ning:

Brand på Biltema
Ladugårdsbrand i Hedekas 
Brand i en av Uddevallahems elbilar
Villabrand på Skaftö
Kontorsbrand i Uddevalla Stadshus
Anlagd brand på Västerskolan

Vidare har ett uppföljningsarbete påbörjats för 
att utreda Räddningstjänstförbundets förmåga att 
hantera tillfällen då organisationen blir hårt belas-
tad av flera larm. Uppdraget består i att analysera 
ett dygn i augusti där de flesta av förbundets 
räddningsstyrkor samtidigt var aktiverade i rädd-
ningsinsatser.  

Förbundet har hittills under året mött uppskatt-
ningsvis 3100 personer vid omkring 170 olika 
utbildningstillfällen. Förutom dessa utbildningar 

görs informationsinsatser vid olika evenemang 
där vi möter uppskattningsvis 2-3000 personer 
som vi informerar och pratar om brandskydd. 

Exempel på utbildningar och informationstill-
fällen som genomförts under året:

Utbildning av kommunernas alla 4:e och 7:e 
klassare löper på enligt planerat, ungefär 1000 
ungdomar har vi mött vid dessa tillfällen.

Totalförsvarets dag, Bo & Leva mässan, ”häng 
på Hamngatan” i Uddevalla, Ljungskiledagen, 
Seglingstävlingen Lysekils Women match och 
Nordisk seglats i Lysekil samt familjedagarna 
i Munkedal är några av de evenemang som vi 
har närvarat vid och pratat och informerat om 
brandskydd. 

Ett stort antal innevånare och sommargäster på 
Stora Kornö fick under en dag i juni information 
och utbildning i HLR, handbrandsläckare och hur 
öns brandpostsystem fungerar.

På nationella brandvarnardagen, den 1/12, har 
vi varit funnits i media och rent fysiskt runt om i 
våra medlemskommuner.

Förbundet har i uppdrag att hantera det som rör 
sotning och brandskyddskontroll och konstateras 
att: 

Planerad sotning och brandskyddskontroll i 
förbundets tre sotningsdistrikt följer de satta pro-
duktionsmålen för perioden. 

Under året har 13 tillståndsärenden avseende 
ansökan om egensotning hanterats.

Under hösten har upphandling av nya sotnings-
entreprenader för alla tre kommunerna påbörjats. 
Nya avtal planeras gälla från och med 1 augusti 
2020.

Arbetet med Individanpassat brandskydd i 
samverkan med socialtjänsten har påbörjats 
under året. Hemtjänstenheterna i kommunerna 
utför kontroll av brand- och olycksrisker hos 
sina brukare enligt checklista som värderas och 
sammanställs av räddningstjänsten. Detta arbete 
kommer att fortsätta under 2020 och bedöms 
kunna utvärderas senast halvårsskiftet.

Under året har arbetet med att modernisera 
nuvarande arbetssätt, med fristad tillsyn slut-
förts. Syftet är en övergång till ett arbetssätt med 
riskbaserad tematillsyn som kommer att ligga till 
grund för 2020 års tillsynsplan.
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Ekonomi förebyggandechef
Belopp i tkr

Förebyggandechef
UTFALL 
2019

BUDGET 
2019

Budgetavvikelse 
2019

UTFALL 
2018

Intäkter 2 963 3 340 -377 3 281

Kostnader -4 460 -5 087 627 -4 754

RESULTAT -1 497 -1 747 250 -1 473

Resultatet för 2019 uppgår till -1 497 tkr (en 
positiv budgetavvikelse på +250 tkr).

Avdelningen har under perioden lägre in-
täkter än vad som budgeterats för tillsyn och 
externutbildningar. Avdelningen har även haft 
lägre personalkostnader än budgeterat, främst 
beredskapsersättning (som numer ingår under 
GOSL-projektet) samt ersättning till brandmän 
vid externutbildningar. Något lägre kostnad för 
utbildning/kurs/konferens samt undervisningsma-
terial.
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SÄKERHETSMÅL 1
Antalet trafikolyckor och dess konsekvenser ska kontinuerligt minska

MÅL OCH MÅLNIVÅ Utfall 
2019

Måluppfyllnad 
2019

Måluppfyllnad 
2018

Färre antal trafikolyckor än 2018 🡶 🔴 🔴
Mindre konsekvenser av trafikolyckor än 2018 🡵 🔴 🔴

Analys
Antalet trafikolyckor som Förbundet larmats 
till har ökat från 214 till 228 under 2019, vilket 
innebär en ökning med 5%. Även om antalet 
utryckningar till trafikolyckor ökat så har den 
allvarligaste konsekvensen, att personer omkom-
mer, minskat från fem personer 2018 till ingen 
omkommen person 2019.

Symbolförklaring
🔴 Mål är uppfyllt

🔴 Mål är inte uppfyllt

🔴 Mål är ej påbörjat eller ofärdigt

🡵 Visar på en positiv trendutveckling i förhållande till föregående år

🡲 Visar på en oförändrad trendutveckling i förhållande till föregående år

🡶 Visar på en negativ trendutveckling i förhållande till föregående år
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SÄKERHETSMÅL 2
Antalet bostadsbränder ska minska och ingen person ska omkomma 
eller skadas allvarligt i samband med brand i bostad

MÅL OCH MÅLNIVÅ Utfall 
2019

Måluppfyllnad 
2019

Måluppfyllnad 
2018

Färre antal bränder i bostäder än under 2018 🡵 🔴 🔴
Ingen ska omkomma 🡵 🔴 🔴
Ingen ska skadas allvarligt 🡵 🔴 🔴

Analys
Totalt antal bostadsbränder under 2019 jämfört 
mot 2018 visar på en positiv utveckling.
2018 larmades Förbundet till bostadsbränder vid 
70 tillfällen. Antal bostadsbränder har under 2019 
minskat till 53, vilket innebär en nedgång med 
nästan 25% i denna kategori.
Ingen person har omkommit eller skadats allvar-
ligt i bostadsbrand under 2019. En person om-
kom dock i en husvagnsbrand under året.

Analys
Totalt antal bränder i den här kategorin under 
2019 jämfört mot 2018 är i stort samma, trenden 
kan ses som oförändrad.17 rapporterade händel-
ser 2019 jämfört med 16 händelser 2018. 

Konsekvenserna av en brand i denna kategori 
kan bli mycket omfattande vilket en anlagd brand 
på två toaletter på Västerskolan i Uddevalla visar. 
Ingen människa skadades men rök- och sotska-
dorna i byggnaden blev omfattande och 
kostsamma att sanera (separat olycksutredning 

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

MÅL OCH MÅLNIVÅ Utfall 
2019

Måluppfyllnad 
2019

Måluppfyllnad 
2018

Färre antal bränder i offentliga lokaler än under 2018 🡲 🔴 🔴
Ingen ska omkomma 🡲 🔴 🔴
Ingen ska skadas allvarligt 🡲 🔴 🔴

finns). 
Fyra av bränderna i kategorin var i skolor, 

där två konstaterades vara anlagda, en brand i 
mikrovågsugn och en som startats av missriktade 
fyrverkerier. En av bränderna bröt ut på IT-av-
delningen i stadshuset i Uddevalla där en bärbar 
värmefläkt var orsaken. Brand i torktumlare, 
tvättmaskin och restaurangkök har varit andra 
orsaker till bränder i offentliga miljöer.
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SÄKERHETSMÅL 4
Ingen person ska drunkna eller skadas allvarligt i samband med vattenolycka

MÅL OCH MÅLNIVÅ Utfall 
2019

Måluppfyllnad 
2019

Måluppfyllnad 
2018

Ingen ska drunkna 0 🔴 🔴
Ingen ska skadas allvarligt 0 🔴 🔴

Analys
Totalt har det skett en minskning från tio inträf-
fade händelser 2018 till sju under 2019. Vid ett 
av larmen under 2019 möttes vår personal av en 
tidigare saknad person. Personen hittades avliden 
(misstänkt suicid). 

Under sommarmånaderna larmades räddnings-
tjänsten vid fyra tillfällen. En person hade halkat 
och fått problem att ta sig upp från vattnet. I de 
övriga räddningstjänstuppdragen har personerna 
kommit till rätta utan ansträngning från rädd-
ningstjänsten. 

Analys
Det har varit några insatser som krävt lednings-
stöd vilka också klarat målet på 20 min. Under 
första tertialet har Mitt Bohuslän arbetat med 
förberedelser inför gemensam operativ system-
ledning tillsammans med Norra Älvsborgs rädd-
ningstjänst (NÄRF). 

Vid händelser efter den 2 maj aktiveras anpas-
sat ledningsstöd via ledningscentralen i Trollhät-

tan där funktionerna Inre Befäl och Inre Befäl i 
beredskap är en ny tillgång för Mitt Bohuslän. 

Under våren 2019 verkställdes gemensam 
operativ systemledning tillsammans med NÄRF. 
Ledningsstödet har generellt förstärkts i förbun-
det på samtliga larm. En trygghet för utryckande 
befäl i organisationen har tillskapats med gemen-
sam systemledning.

SÄKERHETSMÅL 5
Anpassat ledningsstöd för effektiv hantering av storskalig räddningsinsats ska 
kunna initieras inom 20 min

MÅL OCH MÅLNIVÅ Utfall 
2019

Måluppfyllnad 
2019

Måluppfyllnad 
2018

100 % av tillfällena ska uppfylla tidskravet 100 % 🔴 🔴
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SÄKERHETSMÅL 6
Den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor ska öka

MÅL OCH MÅLNIVÅ Utfall 
2019

Måluppfyllnad 
2019

Måluppfyllnad 
2018

Fler personer än under 2018 ska har förmåga att 
förebygga olyckor 🡲 🔴 🔴
Fler personer än under 2018 ska kunna hantera olyckor 🡲 🔴 🔴

Analys
Vi har hittills under året mött 3100 personer vid 
omkring 170 olika utbildningstillfällen. Förutom 
dessa utbildningar har det genomförts informa-
tionsinsatser vid olika evenemang där vi mött upp 
mot 3000 personer som vi informerat om brand-
skydd.

Analys
Under andra tertialet har tre väderrelaterade 
händelser inträffat. Två av händelserna utgjordes 
av översvämmade källare på grund av kraftiga 
regnväder. Det tredje fallet orsakades av ett träd 
som fallit över en väg. Jämfört med 2018 har den 
dessa händelser ökat från en till tre. Fyra väder-
relaterade händelser har rapporterats under tredje 
tertialet 2019. Samtliga utgörs av översvämningar 
vid kraftiga regnväder. Totalt har denna kategori 
ökat från fyra insatser 2018 till nio under 2019. 

SÄKERHETSMÅL 7
Konsekvenserna av väderrelaterade händelser ska minska

MÅL OCH MÅLNIVÅ Utfall 
2019

Måluppfyllnad 
2019

Måluppfyllnad 
2018

Färre väderrelaterade konsekvenser än under 2018 🡶 🔴 🔴
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SÄKERHETSMÅL 8
Omfattande skogsbränder ska minska

MÅL OCH MÅLNIVÅ Utfall 
2019

Måluppfyllnad 
2019

Måluppfyllnad 
2018

Färre antal omfattande skogsbränder än under 2018 🡵 🔴 🔴

Analys
Även om det torra vädret kom tidigt i år så har 
inga skogbränder inträffat under våren, däremot 
har räddningstjänsten haft 13 gräsbränder vilket 
är lika många som 2018. 

Under andra tertialet inträffade ett antal skog- 
och gräsbränder men ingen under kategorin 
omfattande skogsbränder. 

Analys
Under 2019 larmades räddningstjänsten till 43 
antal olyckor i ämnet utsläpp av farligt ämne. Det 
är en negativ förändring från 2018 då antalet larm 
sammanfattades till 34. 

Olyckorna har varit av enklare karaktär och 
inte orsakat några allvarliga skador på människor 

däremot är alltid ett utsläpp av farligt ämne ett 
hot mot miljön. 

En händelse av allvarlig karaktär inträffade på 
Preemraffs anläggning där det läckte ut en okänd 
mängd svavelväte, raffinaderiets egen räddnings-
tjänst hanterade utsläppet. 

SÄKERHETSMÅL 9
Utsläpp av farligt ämne ska inte medföra allvarliga skador på människa eller 
omgivande miljö

MÅL OCH MÅLNIVÅ Utfall 
2019

Måluppfyllnad 
2019

Måluppfyllnad 
2018

Färre allvarliga skador på människor än under 2018 🡵 🔴 🔴
Färre allvarliga skador på omgivande miljö än 
under 2018 🡶 🔴 🔴

Den största branden under perioden inträffade 
i Bokenäs i slutet av juni månad, ytan omfattade 
två hektar. 

Under tredje tertialet 2019 har Förbundet inte 
larmats till någon brand i skog och mark. På års-
basis har antalet bränder i kategorin minskat från 
68 stycken år 2018, till 35 år 2019.  
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ÖVERGRIPANDE MÅL 1
Vi ska genomföra våra uppdrag snabbt och effektivt med rätt kompetens

MÅL OCH MÅLNIVÅ Utfall 
2019

Måluppfyllnad 
2019

Måluppfyllnad 
2018

Inga insatser mot olyckor ska påverkas negativt av 
bristande underhåll 🡵 🔴 Nytt mål 

för 2019

En modern larmserver som klarar av utalarmering av 
samtliga styrkor i förbundet och övervakning av hela 
larmkedjan till 100 % 🡵 🔴 Nytt mål 

för 2019

Inga insatser mot olyckor ska påverkas negativt av 
brister i kommunikationsutrustningen 🡵 🔴 Nytt mål 

för 2019

Förrådshållning av överblivet material ska minskas 🡲  🔴 Nytt mål 
för 2019

Öka intäkterna för tjänster som ligger i linje med vår 
verksamhet 🡲 🔴 Nytt mål 

för 2019

Statistik ska kunna tas fram som påvisar mängden fel-
anmälningar och att de åtgärdas inom fastlagd tid 🡵 🔴 Nytt mål 

för 2019

Analys
Trots ett stort antal felanmälningar har inga 
insatser påverkats negativ av brister i material, 
kommunikationsutrustning eller fordon. 

Våra larmservrar har flyttats till vår lednings-
central (LC 54) i Trollhättan. Detta har inneburit 
att vi har minskat antalet larmservrar och fått en 
modern larmserver med 100% redundans. LC 54 
kan nu övervaka och sköta alla våra larm. 

Avveckling av förrådshållen, överblivet mate-
rial har avstannat, målet får skjutas fram till 2020.

Intäktsökning som satts upp som mål har inte 
genomförts, vilket ligger kvar på tidigare nivå.

Samtliga felanmälningar på fordon eller utrust-
ning, i Daedalos, har åtgärdats inom fastställd tid.
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Analys
Myndighetsutövningen följer i stort satta mål 
avseende effektiv och rättssäker ärendehantering. 

Målet att vi ska möta 4 % av medlemskom-
munernas befolkning i olika utbildnings- och in-
formationsinsatser uppnås. Efterfrågan på extern 
utbildning har under året motsvarat uppsatta mål 
för 2019.

Alla händelser följs upp kontinuerligt. Särskild 
olycksundersökning har utförts av de händelser 
som uppfyller kriterier för detta. 

ÖVERGRIPANDE MÅL 2
Vi ska aktivt medverka till och stimulera samhällets förmåga att förebygga och 
hantera olyckor

MÅL OCH MÅLNIVÅ Utfall 
2019

Måluppfyllnad 
2019

Måluppfyllnad 
2018

Myndighetsutövning inom lagstiftningsområdena 
skydd mot olyckor (LSO) och brandfarliga och explo-
siva varor (LBE) ska vara effektiv och rättssäker 🡲 🔴 Nytt mål 

för 2019

Ökad förståelse och förändrat beteende i samband 
med brand- och olycksrelaterade händelser ska med 
stöd till enskilda och organisationer ges genom tydlig 
rådgivning, information och utbildning

🡲 🔴 Nytt mål 
för 2019

Alla olyckor och händelser som föranlett en räddnings-
insats ska följas upp och analyseras med syfte att få 
underlag för intern och extern erfarenhetsåterföring för 
att skapa en lärande organisation

🡲 🔴 Nytt mål 
för 2019
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Analys
Förbundets frisknärvaro har under året legat sta-
bilt och har vid årets slut fortsatt följa trenden.

Förbundet har under året också satsat på utbild-
ning till personal inom jämställdhet och mång-
fald, detta har mynnat ut i en jämställdhetsplan 
för förbundet. Arbetet har gjorts i en referens-
grupp tillsammans med representanter för ledning 
och medarbetare samt fackliga organisationer.

Då det är ett lagkrav att ha en jämställdhets-

ÖVERGRIPANDE MÅL 3
Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs

MÅL OCH MÅLNIVÅ Utfall 
2019

Måluppfyllnad 
2019

Måluppfyllnad 
2018

Förbundet ska ha hög frisknärvaro, 94 % 96 % 🔴 🔴
Förbundet ska erbjuda en jämställd arbetsplats med 
plats för mångfald, 100 % 100 % 🔴 Nytt mål 

för 2019

Förbundet ska efterleva framtagen riktlinje kring värde-
grundsarbete, 100 % - 🔴 Nytt mål 

för 2019

Processkartläggning av stabens interna arbete sker 
för att kunna förenkla och effektivisera rutinuppgifter i 
vardagen, 100 % -  🔴 Nytt mål 

för 2019

plan, så har detta prioriterats under 2019. Värde-
grundsarbetet kommer som är en följd av jäm-
ställdhetsplanen genomförs hösten 2020.

Eftersom Förbundet under våren analyserade 
möjliga leverantörer till nytt tjänsteköpsavtal och 
i det läget inte visste hur ett nytt avtal skulle ut-
formas och användas, beslutades att avvakta med 
processkartläggning av stabens interna arbete 
tillsvidare.
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MÅLUPPFÖLJNING

ÖVERGRIPANDE MÅL 4
Vi ska ha en god ekonomisk hushållning

MÅL OCH MÅLNIVÅ Utfall 
2019

Måluppfyllnad 
2019

Måluppfyllnad 
2018

För varje enskilt år ska intäkterna överstiga kostnaderna 
enligt balanskravet, 100 % kostnadstäckning 100 %  🔴 🔴
God Soliditet, minst 30 % 26,7 % 🔴 🔴
Hög kassalikviditet, betalningsförmåga på kort sikt, 
100 % 81,1 %  🔴 🔴
Hög självfinansieringsgrad av investeringar, 
minst 100 % 100 % 🔴 🔴

Analys
Förbundet når målet med 100% kostnadstäckning 
för 2019. Soliditeten uppgick till 26,7% för 2019 
(jmf 2018 30,5%). Soliditeten visar hur stor del 
av tillgångarna som finansieras med egna medel 
och utgör den långsiktiga betalningsförmågan. 
Utvecklingen beror dels på förändring av eget 
kapital, dels på tillgångarnas värdeökning/värde-
minskning.

Förbundets kassalikviditet uppgick till 81,1% 
för 2019 (jmf med 64,9% 2018). Kassalikvidite-

ten har succesivt ökat över tid men för 2019 når 
vi inte tänkt mål nivå. Kassalikviditeten visar för-
bundets betalningsberedskap på kort sikt, vi har 
inte tagit hänsyn till de disponibla likvida medlen 
som finns på banken i form av checkkredit.

Självfinansieringsgraden för förbundet når 
målet på 100% för 2019 (jmf 73,3% 2018). 

Självfinansieringsgraden visar i vilken omfatt-
ning nya investeringar finansierats med egna 
medel.

ÖVERGRIPANDE MÅL 5
Vi ska ha bra styrsystem med uppföljningsbara mål

MÅL OCH MÅLNIVÅ Utfall 
2019

Måluppfyllnad 
2019

Måluppfyllnad 
2018

Förbundet ska ta fram ett handlingsprogram enligt LSO 100 % 🔴 🔴
Förbundet ska ha en verksamhetsplan med budget 100 % 🔴 🔴

Analys
Nytt handlingsprogram för perioden 2020-2023 
är antaget av direktionen 2019-12-13. Remissrun-
dan till myndigheter och organisationer medförde 
inga åtgärder i framtagen version. 

Direktionen har antaget verksamhetsplan med 
budget 2020-2022. Även intern kontrollplan för 
2020 är antagen av direktionen.
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PERSONAL

PERSONAL

Ålder
Antal totalt 

2019
% av total

2019
Antal heltid

2019
Antal deltid

2019
Antal totalt 

2018

 - 29 30 14,8% 7 23 29

30 - 39 41 20,2% 11 30 51

40 - 49 73 36,0% 21 52 73

50 - 59 46 22,7% 16 30 41

60 - 13 6,4% 7 6 9

TOTALT 203 100% 62 141 203

Personalstatistik
Den 31 december 2019 fanns det 203 personer 
anställda inom förbundet. Av de anställda var 
141 RiB personal. Av det totala antalet anställda 
var det 12 kvinnor. Av dessa kvinnor är 4 RiB 
anställda och 8 är heltidsanställda.

Åldersstruktur
Förbundets medelålder för brandmän i heltids-
styrka är 40,1 år, RiB personal 42,6 år och dag-
tidspersonal 49,5 år. Pensionsavtal för brandmän 
i heltidsstyrka ger för närvarande möjligheten att 
gå i pension vid 58 års ålder och under de närms-
ta åren är flera pensionsavgångar att vänta.

I tabellen nedan redovisas åldersfördelning 
samt en uppdelning mellan heltidsanställd perso-
nal och RiB personal. 

 

Väsentliga personalförhållanden
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Personalrörlighet
Under året har 9 personer avlutat sina tjänster och 
förbundet har nyanställt 17 personer. 

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

Sjukfrånvaro per 
åldersgrupp 2019 2018

29 år eller yngre 0,35 % 0,70 %

30 till 49 år 2,48 % 2,10 %

50 år eller äldre 2,15 % 1,70 %

TOTALT 2,15 % 1,84 %

Sjukfrånvaro per kön 2019 2018

Kvinnor 3,70 % 1,41 %

Män 1,97 % 1,89 %

TOTALT 2,15 % 1,84 %

Långtidssjukskrivning 2019 2018

Kvinnor 0,00 % 0,00 %

Män 0,20 % 0,66 %

TOTALT 0,18 % 0,60 %
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Personalkostnader
Räddningstjänsten är en personalintensiv verk-
samhet och den största andelen av förbundets 
kostnader är därmed personalrelaterade kostnader 
som 2019 uppgick till 77 % av förbundets totala 
kostnader. 

Skulden till de anställda avseende inarbetad ej 
uttagen semesterersättning, inarbetad ej uttagen 
retro-aktiv ersättning samt okompenserad övertid 
minskade med -188 tkr vid 2019 års slut.

Lön är ett långsiktigt och strategiskt styrin-
strument för att attrahera, utveckla och behålla 
engagerade medarbetare med rätt kompetens.

Förbundet arbetar för att minska löneskill-
naderna mellan lika och likvärdiga yrken dvs. 
kvinnor och mäns löne- och anställningsvillkor 
ska vara likvärdiga och inga osakliga löneskill-
nader ska förekomma. Samtliga medarbetare ska 
bedömas på samma grunder oavsett kön, ålder, 
funktionshinder, etniskt ursprung, religion, sexu-
ell läggning eller facklig tillhörighet.

Lönen ska stimulera till förbättringar av verk-
samhetens effektivitet, kvalitet och måluppfyl-

Belopp i tkr

Personal 2019 2018

Heltid, inklusive semesterlön 34 310    33 251

Räddningstjänstpersonal i 
beredskap 19 058    19 787

Övertid, fyllnadstid 1 087    1 770

OB, beredskap 2 443    2 478

Arvode/Förtroendevalda 557    500

Förändring semester- & 
löneskuld - 188    265

Pensionskostnader & 
avsättning inkl. skatt 15 540    8 269

TOTALT 72 807    66 320

lelse. Medarbetare som presterar över förväntan 
skall premieras.

Utöver nedanstående redovisade kostnader har 
förbundet ytterligare 1 310 tkr i personalrelate-
rade kostnader för företagshälsovård och kompe-
tensutvecklingskostnader. 

Förväntad utveckling
Staten har genomfört ett antal utredningar som på 
ett eller annat vis kommer att påverka oss. Under 
2020 kommer det handlingsprogrammet ligga till 
grund för arbetet under mandatperioden.  

Projektet gemensam operativ systemledning 
tillsammans med NÄRF kommer under verksam-
hetsår 2020 fortsatt utvecklas.  

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. Samhällsut-
vecklingen gör att vi måste arbeta mer förebyg-
gande på flera fronter. 

Förbundschefen går i pension under hösten 
vilket innebär ett arbete med rekrytering och 
förbundets fortsatta ledningsfunktioner.
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RESULTATRÄKNING
Budget Bokslut Bokslut

Belopp i tkr not 2019-12-31 2019-12-31 2018-12-31

VERKSAMHETENS INTÄKTER
Verksamhetens intäkter 1 7 793 9 267 9 386

Medlemsavgift (drift) 70 338 70 338 68 422

Medlemsavgift (pension) 5 027 12 825 5 312

Uppräkning medlemsavgift (avsättning pensioner) 2 355 2 715 2 957

VERKSAMHETENS KOSTNADER
Verksamhetens kostnader 2 -74 744 -75 347 -77 181

Pensionskostnader -5 027 -12 825 -5 312

Avsättning pensioner -2 355 -2 715 -2 957

Avskrivningar 3 -3 334 -3 902 -2 829

Jämförelsestörande poster 4  - 788 - 

VERKSAMHETNES NETTOKOSTNAD 53 1 144 -2 202

Skatteintäkter  0 0 0

Generella statsbidrag och utjämning  0 0 0

VERKSAMHETENS RESULTAT 53 1 144 -2 202

Finansiella intäkter 5 0 0 0

Finansiella kostnader 6 -52 -27 -32

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 1 1 117 -2 234

Extraordinära poster 0  0 0

ÅRETS RESULTAT / FÖRÄNDRING EGET KAPITAL 1 1 117 -2 234
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BALANSRÄKNING
Budget Bokslut Bokslut

Belopp i tkr not 2019-12-31 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0

Materiella anläggningstillgångar 7

Mark, byggnader, tekniska anläggningar 0 0 0

Maskiner och inventarier 26 116 20 648 21 304

Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0

Finansiella anläggningstillgångar 8 3 943 3 943 4 546

Långfristig fordran, medlemsavgift pensionsavsättning 9 10 746 11 846 9 131

Summa anläggningstillgångar 40 805 36 437 34 981

Bidrag till infrastruktur 0 0 0

Omsättningstillgångar

Förråd 0 0 0

Fordringar 11 7 900 19 468 9 866

Kortfristiga placeringar 0 0 0

Kassa och bank 12 8 532 1 546 1 696

Summa bidrag infrastruktur och omsättningstillgångar 16 432 21 014 11 562

SUMMA TILLGÅNGAR 57 237 57 451 46 543

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital vid årets början -16 444 -14 211 -16 444

Årets resultat 243 -1 117 2 234

Resultatutjämningsreserv 0 0 0

Övrigt eget kapital 0 0 0

Summa eget kapital -16 201 -15 328 -14 210

Avsättningar

Avsättning för pensioner 10 -10 746 -11 846 -9 131

Andra avsättningar 0 0 0

Summa avsättningar -10 746 -11 846 -9 131

Skulder

Långfristiga skulder 13 -4 090 -4 379 -5 383

Kortfristiga skulder 14 -26 200 -25 898 -17 819

Summa skulder -30 290 -30 277 -23 202

Panter och ansvarsförbindelser

Panter och därmed jämförliga säkerheter 0 0 0

Ansvarsförbindelser 0 0 0

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder 
eller avsättningar 0 0 0

Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0

Summa panter och ansvarsförbindelser 0 0 0

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

-57 237 -57 451 -46 543
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EKONOMISK REDOVISNING

INVESTERINGSREDOVISNING
Budget Bokslut Bokslut

Belopp i tkr 2019 2019 2018

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Maskiner, inventarier och byggnadsinventarier 200 694 1 805

Fordon och transportmedel 7 250 2 552 0

TOTALA INVESTERINGAR 7 450 3 246 1 805

Förbundet har investerat i materiella anläggnings-
tillgångar för 3 246 tkr under året. Investering-
arna ligger betydligt lägre än budgeterat och det 

beror på lång leveranstid av förbundets nya släck/
räddningsfordon. Fordonet kommer att gå i drift i 
början av 2020.

KASSAFLÖDESANALYS
Bokslut Bokslut

Belopp i tkr not 2019-12-31 2018-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 1 117 -2 234

Justering för av- och nedskrivningar, materiella anlägg-
ningstillgångar

3 3 902 2 829

Justering för av- och nedskrivningar, leasing 8 603 603

Justering för gjorda avsättningar 10 -2 715 -2 957

Justering för försäljning/utrangering 0 0

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 2 907 -1 759

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar -9 601 400

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 8 079 327

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 385 -1 032

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella anläggningstillgångar 7 -3 246 -1 805

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 246 -1 805

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån 0 0

Amortering av skuld 13 -1 003 -628

Ökning/Minskning av långfristiga fordringar 9 2 715 2 957

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 711 2 329

ÅRETS KASSAFLÖDE -150 -508

Likvida medel vid årets början 12 1 696 2 204

Likvida medel vid årets slut 12 1 546 1 696
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NOTFÖRTECKNING
Belopp i tkr

Not 1 Verksamhetens intäkter 2019 2018

Myndighetsutövning 741 948

Årsavgift automatiska larm 1 526 1 358

Obefogade automatiska brandlarm, Sanering/Restvärde efter räddning, IVPA 2 185 2 214

Ersättning för utbildning 737 1 059

Vattenavgifter, övriga avgifter räddningstjänst 10 7

Övriga bidrag (Försäkringskassan, MSB, Arbetsförmedlingen) 147 357

Lokalhyror, tillfälliga lokalupplåtelser 275 290

Förs. av produkter, material 15 317

Bilvårdsersättning från Lysekils Kommun och Munkedals kommun 1 686 1 640

Investeringsbidrag, MSB 400 25

Övriga intäkter o ersättningar 1 545 1 171

Summa 9 267 9 386

Not 2 Verksamhetens kostnader 
exkl. av- & nedskrivningar, avsättningar pensioner 2019 2018

Fastighetskostnader 6 639 6 657

Transportmedel 2 770 2 673

Administrativt stödköp från Uddevalla kommun 1 398 1 315

Löner och personalomkostnader 57 267 58 051

Övriga personalkostnader (företagshäsovård, utb.) 1 224 1 531

Övriga kostnader 6 049 6 954

Summa 75 347 77 181

Räkenskapsrevision 2019 2018

Total kostnad för räkenskapsrevision* 99 135

varav kostnad för sakkunningas granskning av räkenskaperna 57 47

* Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport samt 
årsredovisning för räkenskapsår 2019.

Den totala kostnaden för revision uppgår till 99 024 kronor för år 2019, varav kostnad för sakkunningt 
biträde uppgår till 56 996 kronor.

Not 3 Avskrivningar 2019 2018

Maskiner 89 87

Inventarier 1 488 405

Byggnadsinventarier 99 73

Fordon och transportmedel 2 225 2 265

Summa 3 902 2 829
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Not 4 Jämförelsestörande poster 2019 2018

Försäljning av fordon 470 -

Intäkt helikopterkostnad MSB 318 -

Kostnad för branden Bratteröd - 929

Summa 788 929

Not 5 Finansiella intäkter 2019 2018

Räntor likvida medel 0 0

Summa 0 0

Not 6 Finansiella kostnader 2019 2018

Räntekostnader 14 19

Bankkostnader 13 13

Summa 27 32

Not 7 Maskiner, inventarier, byggnadsinventarier, bilar och transportmedel
Maskiner 2019 2018

Ingående anskaffningsvärde 806 806

Investeringar 63 0

Försäljning/utrangering 0 0

Omklassificeringar 0 0

Utgående anskaffningsvärde 869 806

Ingående av- och nedskrivningar -155 -68

Återförda av- och nedskrivningar/försäljning och utrangering

Årets av- och nedskrivningar -89 -87

Utgående av- o nedskrivningsvärde -244 -155

Utgående bokfört värde 625 651

Inventarier 2019 2018

Ingående anskaffningsvärde 6 555 3 357

Investeringar 627 3 199

Försäljning/utrangering -200 0

Omklassificeringar 0 0

Utgående anskaffningsvärde 6 982 6 556

Ingående av- och nedskrivningar -2 622 -2 218

Återförda av- och nedskrivningar/försäljning och utrangering 200 0

Årets av- och nedskrivningar -1 488 -404

Utgående av- o nedskrivningsvärde -3 910 -2 622

Utgående bokfört värde 3 072 3 934
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Not 7 Maskiner, inventarier, byggnadsinventarier, bilar och transportmedel fortsättning
Byggnadsinventarier 2019 2018

Ingående anskaffningsvärde 532 213

Investeringar 0 319

Försäljning/utrangering 0 0

Omklassificeringar 0 0

Utgående anskaffningsvärde 532 532

Ingående av- och nedskrivningar -179 -107

Återförda av- och nedskrivningar/försäljning och utrangering 0 0

Årets av- och nedskrivningar -99 -73

Utgående av- o nedskrivningsvärde -278 -180

Utgående bokfört värde 253 352

Bilar och transportmedel 2019 2018

Ingående anskaffningsvärde 26 501 26 501

Investeringar 191 0

Försäljning/utrangering 0 0

Omklassificeringar 0 0

Utgående anskaffningsvärde 26 692 26 501

Ingående av- och nedskrivningar -10 205 -7 940

Återförda av- och nedskrivningar/försäljning och utrangering 0 0

Årets av- och nedskrivningar -2 225 -2 265

Utgående av- o nedskrivningsvärde -12 430 -10 205

Utgående bokfört värde 14 262 16 296

Pågående arbete maskiner och inventarier 2019 2018

Ingående balans 72 319

Investeringar, omförda under året 2 364 -247

Utgående anskaffningsvärde 2 436 72

Utgående bokfört värde 2 436 72
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Not 8 Finansiella leasingavtal 2019 2018

Ingående anskaffningsvärde leasing 9 044 9 044

Investeringar leasing 0 0

Försäljning/utrangering 0 0

Omklassificeringar 0 0

Utgående anskaffningsvärde 9 044 9 044

Ingående av- och nedskrivningar -4 498 -3 895

Återförda av- och nedskrivningar/försäljning och utrangering 0 0

Årets av- och nedskrivningar -603 -603

Utgående av- o nedskrivningsvärde -5 101 -4 498

Utgående bokfört värde 3 943 4 546

Leasing
Leasingfordonen redovisas som en anläggningstillgång i balansräkningen. Tillgångens värde är 
beräknad genom en summering av återstående leasingavgifter exklusiver moms. I noten redovisas vär-
det 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 2019 2018

Ingående fordran (pensionsavsättning) 9 131 6 174

Årets förändring av fordran (pensionsavsättning) 2 715 2 957

Utgående balans 11 846 9 131

Not 10 Avsättning pensioner 2019 2018

Ingående värde avsättning pensioner 9 131 6 174

Avsättning pensioner 2 715 2 957

Utgående värde avsättning pensioner 11 846 9 131

Pensionsavsättning 
Den totala pensionsavsättningen uppgår till 11 846 tkr varav periodens är 2 715 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 medlemskommu-
nerna i form av långfristig fordring för pensionsåtagande.

Not 11 Fordringar 2019 2018

Kundfordringar 7 229 7 162

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 353 2 264

Fordran moms 1 881 439

Övriga fordringar 5 1

Utgående balans 19 468 9 866
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Not 12 Kassa och bank 2019 2018

Ingående värde 1 696 2 204

Förändring perioden -150 -508

Utgående balans 1 546 1 696

Not 13 Långfristiga skulder 2019 2018

Kostnadsersättning investeringsbidrag 1 440 1 465

Årets förändring, avskrivning -401 -25

Leasingskuld, långfristig del 3 943 4 546

Årets förändring, amortering av lån -603 -603

Utgående balans 4 379 5 383

Not 14 Kortfristiga skulder 2019 2018

Leasingskuld, kortfristig del 603 603

Leverantörsskulder 5 167 1 392

Löneskuld 6 669 6 808

Skuld till staten 2 307 2 319

Övriga kortfristiga skulder 11 153 6 697

Utgående balans 25 899 17 819
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REDOVISNINGSPRINCIPER
Förbundets redovisning upprättas enligt kommu-
nallagen och enligt kommunala redovisningsla-
gen samt följer anvisningar och rekommendatio-
ner från Rådet för kommunal redovisning, RKR. 
I vissa fall, där praxis inte är enhetlig, görs vissa 
avsteg från rekommendationerna från normgivan-
de organ.  Förbundet följer god redovisningssed, 
övergripande principer såsom försiktighetsprin-
cipen, matchningsprincipen samt principen om 
öppenhet. Detta ger sammantaget en rättvisande 
bild av förbundets ekonomiska resultat och ställ-
ning 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 rätt-
visande.  Principen om öppenhet i redovisningen 
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 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 balans-
räkningen till anskaffningsvärdet minskat med 
avskrivningar. 

Avskrivningar beräknas på anskaffningsvärdet. 
Avskrivningstiden baseras på anläggningstill-
gångarnas beräknade nyttjandeperiod och sker 
med rak nominell metod, d.v.s. linjär avskrivning. 
Avskrivning av färdiginvesterade anläggningstill-
gångar 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 anskaff-
ningsvärdet 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 fak-
tiska pensionskostnaden för respektive år regleras 
fullt ut gentemot medlemskommunerna.  Avsätt-
ningar 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 14 målen i verksam-
hetsplan 2019, antagna av Förbundsdirektionen 
2018-09-25.

Övrigt
Förbundet använder sig av balanskonton enligt 
Kommun-Bas 2013.
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REVISIONSBERÄTTELSE
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ÖVRIGT

BEGREPPSFÖRKLARING

Anläggningstillgångar
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk.

Avsättningar
Avsättningar är ekonomiska förpliktelser, vilkas 
storlek eller betalningstidpunkt inte är helt be-
stämd. Pensioner intjänade fr.o.m. 2015, inklu-
sive löneskatt 24,26 %, redovisas som en avsätt-
ning i balansräkningen.

Avskrivningar
Årlig kostnad för värdeminskning av anlägg-
ningstillgångar beräknad utifrån förväntad nytt-
jandetid.

Balanskrav
Balanskravet innebär att intäkterna ska vara stör-
re 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 mi-
nus totala avsättningar och skulder.

Extraordinära intäkter och kostnader
En post klassificeras som extraordinär om den 
saknar samband med förbundets ordinarie verk-
samhet, inte inträffar ofta eller regelbundet och 
uppgår till väsentliga belopp.

Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys
Finansieringsanalysen/Kassaflödesanalysen ska 
redovisa betalningsflödena uppdelat på sektorer-
na 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 finan-
siellt leasingavtal kan sägas motsvara ett köp av 
objektet i fråga, medan ett operationellt leasing-
avtal 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 pe-
riod då resurserna tillkommer eller förbrukas.

Resultaträkning
Resultaträkningen innehåller kostnader och in-
täkter 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 + avskrivning-
ar)/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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