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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE | INLEDNING, ÖVERSIKT UTVECKLING

Inledning till förvaltningsberättelsen
I denna förvaltningsberättelse lämnar Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB) information om 
förvaltningen av kommunalförbundet i enlighet med 11 kap. Lag (2018:597) om 
kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande och tydlig 
bild av RMB:s verksamhet det gångna året.

Verksamhetens utveckling
Belopp i tkr där inget annat anges 2020 2019 2018 2017 2016

Folkmängd

Uddevalla 56 821 56 700 56 259 55 763 55 164

Lysekil 14 438 14 623 14 611 14 621 14 570

Munkedal 10 588 10 544 10 503 10 423 10 361

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% 23,63%

Verksamhetens intäkter 85 217 95 933 86 077 78 510 79 306

Verksamhetens kostnader -83 868 -94 816 -88 311 -77 355 -74 927

Årets resultat 1 349 1 117 -2 234 1 155 4 379

Soliditet 32,30% 26,70% 30,50% 36,80% 42,40%

Soliditet inkl totala pensionsförpliktelser 32,30% 26,70% 30,50% 36,80% 42,40%

Investeringar (netto) 4 584 3 152 1 805 2 164 5 637

Självfinansieringsgrad 100% 100% 73,30% 100% 76,80%

Långfristig låneskuld 3 232 4 379 5 383 4 546 5 023

Antal anställda 194 203 203 199 200

Översikt över verksamhetens utveckling
Förbundets finansiella utveckling har de senaste fem åren varit god över lag. För att få en bild av förbun-
dets ekonomiska ställning, redovisas över en femårsperiod mått från resultaträkning, kassaflödesanalys 
samt balansräkning.

Det redovisade resultatet, 1 349 tkr, är något bättre än tidigare år. Detta härleds till pandemin i form av 
sänkta arbetsgivaravgifter, reducerade sjuklönekostnader och uteblivna utbildningar för personalen.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE | DEN KOMMUNALA KONCERNEN

Förbundschef Ansvarar för att verkställa direktionens beslut, uppföljning av den löpande 
verksamheten och att ta fram beslutsunderlag till direktionen. Förbundsche-
fen är ytterst ansvarig för förbundets verksamhet.

Räddningschef Ansvarar för att leda, samordna, följa upp och utveckla förbundets 
verksamhet som helhet.

Administrativ Stab Stödjer förbundsledningen och verksamheten inom framförallt ekonomi, 
personal och verksamhetsutveckling.

Förebyggande 
avdelning

Ansvarar för det olycksförebyggande arbetet inom räddningstjänstansvaret 
genom arbete med information och utbildning kring brandskydd och säker-
het, genomföra tillsyn, besluta om tillstånd och hantera remisser samt stödja 
medlemskommunernas bygglovsarbete.

Teknisk avdelning Ansvarar för underhåll och driftsfrågor av förbundets teknik- och IT-utveck-
ling liksom underhåll av materiel, fordon och lokaler.

Operativ avdelning Ansvarar för den utryckande delen av organisationen bestående av en hel-
tidsstyrka och sju deltidsstyrkor. Arbetet inom avdelningen består av rädd-
ningsinsatser vid olyckor och förberedelser genom utbildning och övning.

Den kommunala koncernen
RMB är ett kommunalförbund som genom myn-
dighetsutövning, förebyggande arbete, informa-
tion, utbildning och räddningsinsatser medverkar 
till att skapa en trygg och säker miljö för män-
niskor att vistas i. Förbundet 
ansvarar för att tillhandahål-
la en effektiv räddningstjänst 
i de tre medlemskommu-
nerna, Uddevalla, Munkedal 
och Lysekil.

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 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 deltidsstyrka.

I Munkedal och Lysekil 
finns teknisk personal som 
sköter bilvård åt kommu-
nerna under dagtid. Utryck-
ningsstyrkor med räddnings-
tjänstpersonal i beredskap 
(deltidsbrandmän) finns 
i Uddevalla, Ljungskile, 
Lysekil, Brastad, Skaftö, 
Munkedal och Hedekas.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE | VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN

Riskmatris

Identifierad risk Beskrivning Organisatorisk enhet Hantering av risk
Omvärldsrisk
Pandemi Minskad aktivitet i möten 

med allmänheten inklusive 
utbildning och tillsyn påverkar 
kunskapen i samhället negativt. 

Minskade intäkter från 
medlemsbidrag.

Förbunds-
övergripande

Organisationsförändring/
anpassning 

Se över vårt grunduppdrag

Förändring av 
handlingsprogrammet

Brist på arbetskraft/
demografiska
förändringar

Utpendling, åldrande 
befolkning och utflyttning kan 
leda till rekryteringsproblem 
som i sin tur försvårar vår 
möjlighet att hålla bemanning. 
Intentionen i LSO om 
likvärdigt skydd för alla oavsett 
var du bor blir då svår att leva 
upp till.

Förbunds-
övergripande

Organisationsförändring/
anpassning

Förändring av 
handlingsprogrammet

Ökad samverkan

Verksamhetsrisk
Personal Oförmåga att upprätthålla 

planerad bemanning.

Negativa effekter för personal 
och kvalitet.

Förbundsgemensamt

Teknisk avdelning

Operativa 
avdelningen

Ökat samarbete med 
medlemskommunerna

Ökad samverkan 
med Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund

Fordon Tidigarelagd investering av 
höjdfordon.

Förbundsgemensamt

Teknisk avdelning

Operativa 
avdelningen

Reviderad fordonsplan

Ökad samverkan vid 
investeringar genom 
gemensam upphandling

Övnings-
anläggningar

Undermålig 
övningsanläggning.

Ej möjlig att bygga ut då 
platsen är reserverad för 
hamnen.

Förbunds-
gemensamt

Teknisk avdelning

Operativa 
avdelningen

I samband med byggnation 
av ny brandstation ska ny 
övningsanläggning förläggas i 
anslutning till brandstationen.
Detta skapar möjlighet för alla 
förbundets stationer att öva 
där.

Finansiell risk
Likviditetsrisk Större investeringar under 

en tre års period påverkar 
likviditeten negativt

Förbunds-
gemensamt

Fördelning av investeringar 
och att tidsplaner hålls för att 
undvika likviditetskris

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Förbundet har valt att övergripande presentera de mest väsentliga riskerna som identifierats för förbundet 
i följande tabell.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE | VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN

Pensionsförpliktelser

RMB följer rekommendation 10 från Rådet för 
kommunal redovisning gällande värdering och 
upplysningar om förbundets pensionsförpliktel-
ser. Förbundets pensionsåtagande täcks fullt ut av 

medlemskommunerna enligt upprättad pensions-
överenskommelse. Förbundets pensionskostnader 
och pensionsavsättning är således inte resultatpå-
verkande för förbundet.

Pensionsförpliktelse
Belopp i tkr där inget annat anges 2020 2019

Total pensionsförpliktelse i balansräkningen   

a)     Avsättning inkl. särskild löneskatt 7 581 -

b)    Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt 840 -

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring 3 550 -

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse  -

Summa pensionsförpliktelser (inkl. försäkring och stiftelser) 11 971 -

Förvaltade pensionsmedel - marknadsvärde -

Totalt pensionsförsäkringskapital 5 416 -

- varav överskottsmedel - 247 -

Totalt kapital pensionsstiftelse -

Finansiella placeringar avseende pensionsmedel 
(egen förvaltning) - -

Summa förvaltade pensionsmedel 5 169 -

Finansiering - -

Återlånade medel, medlemsavgift 6 802 -

Konsolideringsgrad 43,2% -
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE | HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Händelser av väsentlig 
betydelse
Förbundets ordförande Jonas Sandwall (KD) 
avgick under våren och Jerker Lundin (KD) ut-
sågs till ny ordförande i juni. Förändringar i den 
politiska majoriteten i Uddevalla resulterade i ett 
beslut om ordförandebyte där Kenneth Engel-
brektsson (S) blir ny ordförande 1 januari 2021.

I samband med Förbunds-/räddningschefens 
pensionering i augusti gjordes en ny tillfällig 
organisation med tf Förbundschef och tf Rädd-
ningschef.

Förbundet har tecknat avtal med Norra Älvs-
borgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) som 
reglerar tjänsteköp av funktionen förbundschef. 
Avtalet trädde i kraft 2020-08-17 och innebär att 
NÄRF:s förbundschef också är tf Förbundschef 
i RMB. Till funktionen räddningschef har tillför-
ordnande skett inom RMB. 

Byggnation av ny brandstation i Ljungskile be-
räknas stå klart halvårsskiftet 2021. Investeringen 
beräknas till 16 mkr och kommer efter driftsätt-
ning att belasta Uddevalla kommuns medlemsav-
gift.

Projektering för ny brandstation i Uddevalla 
pågår. Beräknas stå klar halvårsskiftet 2023. 
Investeringen beräknas till 180 mkr. Även flytt 
av övningsanläggningen från hamnen planeras i 
samband med bygget. Här genomförs en förstu-
die och investeringen är inte kostnadsberäknad 
ännu. Investeringarna belastar Uddevalla kom-
mun och genom förbundets fördelningsnycklar 
reglerar man sedan kostnaden per medlemskom-
mun.

Under 2019 fördes diskussioner med övriga 
räddningstjänster i Fyrbodal om eventuellt in-
tresse att ansluta sig till förbundets larmcentral 
LC 54. Ett förslag till avtal har tagits fram och 
presenterats för övriga räddningstjänster inom 
Fyrbodal, detta har resulterat i förhandlingar med 
Räddningstjänsten Orust som ansluter till LC 54 
och vår gemensamma systemledning från och 
med 18 januari 2021. Förhandlingen med Orust 
innefattar även att RCB-funktion (räddningschef 
i beredskap) övertas av gemensam RCB i RMB/
NÄRF. Övriga räddningstjänster i norra Bohus-
län och norra Dalsland har valt eller överväger 
anslutning till annan ledningscentral. 

Från årsskiftet beslutades att IBIB (Inre befäl i 
beredskap) ska utökas till fem personer samt en 
ersättare för enhetschefen som normalt inte ska 
ha beredskap. Det blev två personer från RMB 
som fick tjänsterna vilket betyder att RMB be-
mannar fyra av de fem IBIB-tjänsterna.

Under perioden har larminstruktioner för 
Preemraff och Gasum till LC 54 samt kommunal 

plan för räddningsinsats reviderats. Bilagor till 
planen har granskats av Länsstyrelsen och syn-
punkterna är korrigerade i planen. Planen besluta-
des av räddningschefen i oktober.

Då föreskrift om eldningsförbud ska upprättas 
i någon av förbundets medlemskommuner är det 
aktuell kommun som fattar beslut om detta. Den-
na föreskriftsrätt kan enligt lag ej överlåtas på ett 
kommunalförbund. För att underlätta för beslut 
om eldningsförbud hos medlemskommunerna har 
under året underlag tagits fram så att respektive 
kommun kan fatta beslut om eldningsförbud på 
inrådan av räddningstjänsten.

Efter krav från Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän har ny oljeavskiljare installerats på 
brandstationen i Lysekil. På Lysekilstationen har 
det även installerats ett nytt reservkraftverk för 
stationens nödströmsförsörjning, och en ny luft-
kompressor för fyllning av andningsluft. 

Under perioden har ett omfattande upprust-
ningsarbetet på övningsfältet i Uddevalla pågått, 
bland annat har rökövningscontainern renoverats 
och gasolcisternen har försetts med staket.

Samtliga VMA-anläggningar i Lysekil har 
byggts om från luftstyrda till elektroniska, vilket 
kommer att innebära lägre driftskostnader för 
VMA-funktionen.

Huvuddelen av planerad tillsyn enligt årets 
tillsynsplan och extern utbildning ställdes in i 
samband med att Coronapandemin bröt ut under 
tidig vår, endast tillsyn av drivmedelsanläggning-
ar samt tillståndshantering av brandfarliga och 
explosiva varor har i stort fortsatt som planerat. 
Under sommaren återupptogs tillsynsverksamhe-
ten  i form av tillsyn av flerbostadshus och tillsyn 
av kommunala badplatser, småbåtshamnar och 
kajer då detta med hänsyn till Covid-19 kunnat 
utföras på ett säkert sätt. Under hösten har i stort 
sett inga tillsyner utförts på grund av den ökade 
smittspridningen och de ökade restriktionerna i 
samhället.

Övrig myndighetsutövning som remisshante-
ring och samråd har löpt på med vissa inskränk-
ningar, särskilt för fysiska möten som i största 
möjliga mån istället har genomförts digitalt.

Under året har gemensam upphandlingsprocess 
om nya entreprenörsavtal för sotning och brand-
skyddskontroll för våra tre medlemskommuner 
avslutats. De nya entreprenaderna tilldelades 
samma utförare som tidigare vilka påbörjade den 
nya femåriga avtalsperioden den 1 augusti.

Beslut har tagits om prioriteringar i genomför-
andet av sotning och brandskyddskontroll med 
anledning av Covid-19. Detta innebär att sot-
ningsentreprenörerna ska planera och utföra sitt 
uppdrag enligt anvisningar som Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) tagit fram.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE | STYRNING OCH UPPFÖLJNING

Struktur för styrning och uppföljning:

Styrning och uppföljning av den 
kommunala verksamheten
RMB är en politiskt styrd organisation där ekono-
mi och verksamhetsplanering går hand i hand. De 
förtroendevalda anger vad som ska utföras genom 
att i direktionen utfärda riktlinjer, regler, före-
skrifter och bestämmelser mm för verksamheten, 
fastställa handlingsprogram, verksamhetsplaner 
med budget och ekonomiska resurser. Direktio-
nen behandlar frågor av principiell beskaffenhet 
eller av större vikt.

De anställda verkställer de politiska besluten 
och RMB fastställer instruktioner och anvisning-
ar som ska ha stöd i riktlinjer, regler och bestäm-
melser m.m.

En anpassad modell av Balanserad Styrning 
för styrning, ledning, uppföljning, kontroll och 
utveckling av förbundets verksamhet tillämpas. 
Styr- och ledningsmodellen ska säkerställa att 
styrning, ledning, uppföljning och analys sker 
med god ekonomisk hushållning där prestationer, 
resultat och effekter beskrivs i förhållande till 
resurser. Ledningsfunktionerna på alla nivåer ska 
styra och samordna planering och uppföljning av 
både verksamhet och ekonomi. Varje avdelning 
har fullt ansvar för sina respektive ansvarsområ-
dens verksamhet och ekonomi.

Förbundets ekonomimodell (decentraliserat ar-
betssätt med en central styrning av gemensamma 
utgångspunkter för vissa delar av den ekonomis-

ka förvaltningen) och ekonomistyrningsprinciper 
utgör verktyg för styrningen och ledningen av 
RMB. Direktionen har det yttersta ansvaret för 
förbundets ekonomiska planering och uppfölj-
ning och fastställer riktlinjer för den ekonomiska 
styrningen. 

Direktionen beslutar om mål, fastställer verk-
samhetsplan med budget, beslutar om delårsrap-
porter och årsredovisning samt tar ställning till 
frågor av principiell beskaffenhet eller av större 
vikt för förbundet.

För att styr- och ledningssystemet ska fungera 
måste verksamheten (ekonomi, effektmål/säker-
hetsmål med tillhörande aktiviteter/prestationer) 
systematiskt och regelbundet följas upp. Syftet 
med uppföljningen är att ge återkoppling av ge-
nomfört arbete och visa graden av måluppfyllelse 
men även som ett underlag för förbättring och 
utveckling av verksamhet och arbetsmetoder. 

Direktion, förbundschef och ekonomiskt 
ansvariga chefer följer kontinuerligt under året 
upp utvecklingen av ekonomi och verksamhet, 
direktion och förbundschef för helheten och 
ekonomiskt ansvariga chefer för sina respektive 
ansvarsområden. Särskilda anvisningar för upp-
följning, bokslut och årsredovisning tas fram av 
ekonomifunktionen.

Den interna kontrollen är en viktig del av 
RMB:s styrsystem. I begreppet intern kontroll 
innefattas hela organisationen och alla de rutiner, 
processer, system och olika samverkande akti-
viteter som bland annat syftar till att säkerställa 
effektiva arbetssätt och tydliga roll- och ansvars-
fördelningar inom alla nivåer i organisationen, att 
lagar, riktlinjer, planer, regler mm följs, en riktig 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE | STYRNING OCH UPPFÖLJNING, GOD EK. HUSHÅLLNING

och fullständig ekonomisk redovisning, samt att 
resurser disponeras i enlighet med direktionens 
intentioner.

RMB ska årligen fastställa en intern kontroll-
plan som ska överlämnas till direktionen och 

föregående års kontrollplan avrapporteras till 
direktionen. Varje moment i kontrollplanen ska 
bedömas och kommenteras. Om brister eller av-
vikelser har konstaterats så ska förslag på korri-
gerande åtgärder lämnas.

God ekonomisk hushållning och 
ekonomisk ställning
Mål och riktlinjer behövs för att främja en kost-
nadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet samt 
för att göra uppdraget gentemot medborgarna 
tydligt och visa hur mycket av de olika verksam-
heterna som ryms inom de finansiella målen, dvs 
kopplingen mellan ekonomi och verksamhet. För-
bundet har god ekonomisk hushållning när såväl 
förbundets finansiella som verksamhetsmässiga 
mål uppvisar god måluppfyllelse. Verksamheten 
bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt. 
Ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, 
regler och etablerade normer. 

Ur ett finansiellt perspektiv innebär god ekono-
misk hushållning att ha kontroll över sin ekonomi 
på såväl kort som lång sikt. För 2020 har förbun-
det följande fyra finansiella mål: att resultatet ska 
vara positivt, att soliditeten ska vara god, betal-
ningsförmågan på kort sikt ska vara hög och att 

investeringar ska vara självfinansierade. 
För 2020 når förbundet de satta finansiella må-

len och den större delen av de verksamhetsmäs-
siga målen, den sammanvägda bedömningen är 
att förbundet uppfyller kravet på god ekonomisk 
hushållning.

Resultatet för året uppgår till +1 349 tkr. 
Exempel på större positiva budgetavvikelser är 
lägre arbetsgivaravgifter då förbundet begärt 
nedsättningar för utbetalningar som gjorts under 
perioden 1 mars till och med 30 juni efter Riks-
dagens beslut och lägre utbildningskostnader 
för personalen till följd av pandemin. Förbundet 
har även haft lägre kostnader över lag på samt-
liga brandstationer och kostnader hänförbara till 
uteblivna externa brandutbildningar. Förbundet 
har haft högre intäkter än budgeterat, exempelvis 
lönebidrag och försäljning av fordon. Negativa 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE | GOD EK. HUSHÅLLNING OCH STÄLLNING

budgetavvikelser återfinns bland annat i form av 
högre personalkostnader, datorer och datautrust-
ning, köp av annan räddningstjänst, reparation 
och service av fordon och revisionskostnader. 
Förbundet har även haft lägre intäkter än budge-
terat från onödiga brandlarm, saneringsuppdrag, 
tillsyn och uteblivna externa utbildningar. Ytterli-
gare budgetavvikelser redovisas på sida 28 under 
avsnittet driftsredovisning. Resultatet är 200 tkr 
starkare än föregående år, vilket bland annat är ett 
resultat av pandemin.

Verksamhetens intäkter är 9 793 tkr vilken 
är en marginell minskning med 255 tkr jämfört 
med 2019. Kostnaderna uppgår till 18 271 tkr 
och ligger på en oförändrad nivå jämfört med 
föregående år. Personalkostnaderna är den största 
kostnadsgruppen och uppgår till 57 074 tkr och 
även den ligger på en oförändrad nivå jämfört 
med föregående år. Antalet anställda har minskat 
något och löneökningen uppgår till 2 procent 
jämfört med budgeterade 2,9 procent. Kostnader 
för avskrivningar är något högre än 2019, 4 241 
tkr, vilket beror på fördröjningar i leverans av 
fordon.

Samtliga extrakostnader på grund av Covid-19 
har bokförts på särskild aktivitet och uppnår för 
året 580 tkr. 

Kontrollen över ekonomin är god och budget-
följsamheten är i de flesta fall god. Förbundet 
arbetar med att komma till rätta med större nega-
tiva budgetavvikelser.

Ett antal faktorer påverkar hur förbundets 
ekonomi kommer att utvecklas i framtiden. 
Vissa av dem kan förbundet påverka genom egna 
beslut, andra inte. De senare kan exempelvis vara 
konjunktursvängningar eller förändrade lagar och 
förordningar. 

Möjligheten att öka intäkterna genom höjda 
taxor och avgifter är begränsade eftersom kom-
muner inte får ta ut högre avgifter än som svarar 
mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter 
som de tillhandahåller, självkostnadsprincipen 2 
kap. 6 § Kommunallagen (2017:725). Den största 
finansiella påverkan har skatteunderlagsutveck-
lingen i riket.

Måluppföljning

Huvuddelen av de planerade aktiviteterna i form 
av tillsyn och utbildning ställdes in i samband 
med att Coronapandemin bröt ut under vårvin-
tern. Övrig myndighetsutövning och ärendehan-
tering har kunnat utföras på ett smittosäkert sätt, 
nödvändiga möten har oftast kunnat ske digitalt.

Under året har nya sätt att få ut information i 
form av sociala medier påbörjats, detta arbete är 
fortfarande i sin linda men har stor utvecklings-
potential och har bemötts positivt.

Brandskyddskontroll och sotning har efter 
vissa omställningar i arbetsrutiner i stort sett kun-
nat utföras som planerat. 

Operativ personal har under året genomfört 
kompetensutveckling och övningsverksamhet 
på ett mer begränsat tillvägagångsätt i och med 
Covid-19. Beslut verkställdes där utbildningar/
övningar i större grupper än ordinarie skiftlag 
ställdes in. MSB ställde om för befälsutbildningar 
samt grundutbildningar för brandmän, vilket 
gjorde att operativ avdelning fick ytterligare 
planeringsproblem för att säkerställa beredskap. 
Trots denna förändring och nya restriktioner har 
övningsverksamheten genomförts enligt uppsatta 
mål. 

Under året har några större och kostsammare 
reparationer på våra fordon gjorts.

Släck/räddningsbilen i Brastad fick en elektro-
nikskada vilket innebar att fordonet blev stående 
på verkstad under en dryg månad. Förbundets 
reservbil nyttjades under tiden. I Uddevalla 
drabbades stegbilen av oljeläckage i hydrauliken 
samtidigt som förbundets reservhöjdfordon var 
på verkstad. För att inte vara helt utan höjdresurs 
i Uddevalla togs rutiner fram för att kunna nyttja 
NÄRF:s ena höjdfordon.

Förbundets systematiska arbetsmiljöarbete 
har huvudsakligen bedrivits enligt de krav som 
omgärdar arbetet.

De återkommande aktiviteterna med regel-
bundna skyddsronder, skyddskommittémöten, 
medarbetarsamtal och lönesamtal har genomförts 
enligt fastlagda mål. I årsplaneringen för ar-
betsmiljöarbetet finns ytterligare aktiviteter som 
inte, helt eller delvis, har genomförts enligt plan. 
Samtliga eftersatta punkter ska resultera i en 
handlingsplan och behandlas under 2021. 
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Symbolförklaring

🔴 Mål är uppfyllt

🔴 Mål är delvis uppfyllt

🔴 Mål är inte uppfyllt

Måluppföljning

Säkerhetsmål Målbeskrivning Måluppfyllelse

🔴 Den enskildes 
förmåga och 
förståelse att 
ta ansvar för 
sitt eget skydd 
stärks.

Kunskap och förmåga är cen-
trala begrepp för den enskilde 
för att reducera antalet och 
konsekvenser av olyckor. 
Räddningstjänsten ska arbeta 
aktivt för att underlätta för 
den enskilde att ta ansvar för 
sitt skydd. Nya arbetssätt och 
metoder ska prövas för att nå ut 
till den enskilde.

Extern utbildning och informationsinsatser: Under 
perioden har vi vid 32 utbildningstillfällen mött och 
utbildat 557 personer. Inga utbildningsinsatser från 
och med mars på grund av Coronapandemin. Målet 
om att vi ska möta 3 000 personer i utbildningssam-
manhang blir därmed inte uppnått.

🔴 Särskilda behov 
av brandskydd 
för riskgrupper 
ska optimeras. 

Personer i riskgrupper drabbas 
av ett större antal skador. För 
att förstärka dessa gruppers 
skydd behöver de förebyg-
gande åtgärderna anpassas till 
riskgruppens förutsättningar. 
Samarbetet mellan räddnings-
tjänsten och kommunerna ska 
bidra till att uppnå optimerat 
brandskydd. 

Individanpassat brandskydd: Gemensamt arbete 
pågår i Räddsam VG om metodstöd och arbetssätt. 
Arbetet med att identifiera behovet av individan-
passat brandskydd pågår i samverkan med hem-
tjänsten. Målet för 2020 har i stort kunnat nås trots 
Coronapandemin.  

Planerad tillsyn enligt LSO och LBE fick under 
våren anpassas efter pandemin och skjutas på fram-
tiden i avvaktan på att läget tillåter detta. 

Satta mål enligt fastställd tillsynsplan har inte 
uppnåtts.

Särskilda anpassningar för att kunna genomföra 
sotning och brandskyddskontroller har gjorts med 
hänsyn till smittorisken för kunder i riskgrupper. 

Satta mål för året bedöms i stort trots detta blivit 
uppnådda.

🔴 Samhällsansvaret 
för riskhantering 
och brandskydd 
säkerställs. 

Nybyggnation av bostäder och 
verksamheter är omfattande i 
kommunerna. Detta leder till en 
förändrad riskbild. Räddnings-
tjänsten ska fortsätta att aktivt 
verka för att samhället byggs 
med god brandsäkerhet och 
med riskhänsyn. 

Löpande remisshantering från kommunerna rörande 
bygglov och planärenden samt tillståndshantering 
enligt LBE kan hanteras utan nämnvärd påverkan 
av Covid-19.  
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Måluppföljning fortsättning
Säkerhetsmål Målbeskrivning Måluppfyllelse

🔴 Räddningstjäns-
tens kompetens, 
bemanning 
och förmåga är 
anpassad efter 
riskbilden. 

Räddningstjänsten ska klara att 
hantera förändringar i riskbil-
den och anpassas i takt med 
den snabba omvärldsutveck-
lingen, både förebyggande och 
operativt. För att klara detta 
ska kompetens, övningsverk-
samhet, teknikutveckling och 
utrustning ligga väl i linje med 
utvecklingen.

Förebyggande: Personalresurser och kompetens är 
tillfredsställande för att hantera det förebyggande 
uppdraget. Inget akut utbildningsbehov föreligger 
för närvarande.  

Operativt: Operativ personal har under 2020 behövt 
ställa om kompetensutveckling och övningsverk-
samhet där pandemin har påverkat verksamheten. 
Lagstadgade övningar/utbildningar har prioriterats 
och genomförts.

Teknik: För att nå en hög driftssäkerhet på förbun-
dets fordon genomförs planerad service, underhåll, 
kontroller och uppföljning.  

🔴 Räddningstjäns-
tens förmåga och 
kompetens att 
verka vid höjd 
beredskap och 
krig. 

Riskbilden påvisar ett fortsatt 
behov av utveckling och anpass-
ning inom ansvaret för civilt 
försvar. Förmågan och resilien-
sen ska fortsatt stärkas inom 
området. 

Processen för uppbyggandet och återtagandet av 
förmåga och kompetens gällande höjd beredskap är 
igång. 

Organisationens planering och hantering av 
Covid-19 är i vissa delar att likna med arbetet under 
höjd beredskap.

🔴 Räddningstjäns-
tens understöd-
jande, ekono-
miska, kvali-
tetsbevakande 
och uppföljande 
arbete håller hög 
nivå.

Målbeskrivning verksamhetsmål Måluppfyllelse

🔴 Förbundet ska ha en verk-
samhetsplan med budget 
antagen av direktionen i 
september, 100 %. 

Direktionen beslutade om verksamhetsplan med 
budget för 2021 i september månad.

🔴 Förbundet ska ha en intern 
kontrollplan, 100 %.

Förbundet har en beslutad intern kontrollplan som 
är antagen av direktionen i december. 

🔴 Förbundets handlingspro-
gram ska ha mål som styr 
verksamheten och vara 
mätbara, 100 %.

Förbundet har ett handlingsprogram med mål som 
sträcker sig över en fyraårsperiod. Målen styr vår 
årliga verksamhetsplan, vilken följs upp i delår- och 
årsbokslut. 

🔴 Förbundets riktlinje för 
värdegrund ska vara väl 
känt i förbundet, 100 %.

Under 2020 planerades utbildningstillfällen med 
riktlinje för värdegrund i förbundet. Coronapande-
min har medfört att utbildningsinsatsen är skjuten 
på framtiden, målet är därav ej uppfyllt.

🔴 Uppföljning av administra-
tivt avtal, 100 %.

Under året har uppföljningsmöte med Uddevalla 
kommun genomförts för samtliga avtalsdelar. 

🔴 Minst en gång per år utförs 
skyddsrond på våra arbets-
ställen, 100 %.

Samtliga skyddsronder för 2020 är genomförda.
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Måluppföljning fortsättning
Säkerhetsmål Målbeskrivning verksamhetsmål Måluppfyllelse

🔴 (Fortsättning) 
Räddningstjäns-
tens understöd-
jande, ekono-
miska, kvali-
tetsbevakande 
och uppföljande 
arbete håller hög 
nivå.

🔴 Uppföljning av SAM, 
100 %.

Uppföljning av förbundets systematiska arbetsmil-
jöarbete. Organisatoriska förändringar i kombina-
tion med fokus på Coronapandemin har gjort att 
några planerade åtgärder har givit plats för andra, 
av omständigheterna nödvändiga, initiativ. 

Målbeskrivning finansiella mål Måluppfyllelse

🔴 För varje enskilt år ska 
intäkterna överstiga kostna-
derna enligt balanskravet, 
100 % kostnadstäckning. 

Förbundet når målet 100 % kostnadstäckning. 

🔴 God soliditet*, minst 30 % Förbundets når målet med en soliditet på 32,3 %. 
För 2020 uppgår soliditeten till 32,3 procent, för-
bundet når målet för god soliditet.

🔴 Betalningsförmåga på kort 
sikt, 100 %. 

Den goda soliditetsutvecklingen beror på ett starkt 
resultat samt att den budgeterande investeringsni-
vån inte krävt ytterligare upplåning. 

🔴 Hög självfinansieringsgrad 
av investeringar, 100 %.

Betalningsförmågan på kort sikt är hög även 2020, 
8 801 tkr, och krediten på 13 000 tkr har inte nytt-
jats under året.

* Soliditeten beskriver förbundets ekonomiska styrka på lång sikt, och visar hur stor del av tillgångar som 
förbundet själv finansierat, det vill säga eget kapital i förhållande till det bokförda värdet på tillgångarna. 
Faktorer som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen samt tillgångarnas och skuldernas värdeökning/
värdeminskning. Vid bedömning av den ekonomiska situationen är det soliditetens utveckling snarare än den 
absoluta nivån som är mest intressant.

Belopp i tkr

Balanskravsresultat 2020 2019 2018

Årets resultat enligt resultaträkningen 1 349 1 117 -2 234

- Samtliga realisationsvinster

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 2 234

-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper

= Årets resultat efter balanskravsjusteringar 1 349 1 117 0

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv

= Årets balanskravsresultat 1 349 1 117 0

Balanskravsresultat
Balanskravsresultatet är ett resultat där poster 
som inte härrör till den ordinarie verksamheten 
har rensats bort. Förbundet har inte några eko-
nomiska händelser som exempelvis värdepap-

pershantering, fastighetsförsäljning eller någon 
resultatutjämningsreserv att ta hänsyn till. 

Årets balanskravsresultat är det samma som 
årets resultat.
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Väsentliga personalförhållanden

Personal- och åldersstruktur
Den 31 december 2020 har förbundet 194 
anställda. Av de anställda är 136 RiB-personal 
varav 4 är kvinnor. Av det totala antalet anställda 
är 10 kvinnor. 

Förbundets medelålder för brandmän i hel-
tidsstyrka är 42,4 år, RiB-personal 44,5 år och 
dagtids-personal 51,9 år. Pensionsavtal för brand-
män i heltidsstyrka ger för närvarande möjlig-
heten att ta ut avtalspension vid 58 års ålder och 
dagtidspersonal tidigast vid 65 års ålder. Under 
de närmsta åren finns möjlighet för flera att gå i 
pension.

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

Sjukfrånvaro

I tabellen nedan redovisas total sjukfrånvaro, hur 
stor andel av sjukfrånvaron som var långtidssjuk-
skrivning, sjukfrånvaro fördelat per kön och per 
åldersgrupp under året.

Andelen sammanhängande sjukfrånvaro mer 
än 60 dagar har ökat markant sedan 2019. Detta 
beror bl.a. på att ett antal medarbetare varit 
långtidssjukskrivna. Den totala sjukfrånvaron har 
således nästan fördubblats sedan föregående år. 

2020 2019

Ålder
Antal 
totalt 

% av 
total

Antal 
heltid

Antal 
deltid

Antal 
totalt

 - 29 20 10,3% 4 16 30

30 - 39 40 20,6% 14 26 41

40 - 49 64 33,0% 15 49 73

50 - 59 51 26,3% 18 33 46

60 - 19 9,8% 7 12 13

TOTALT 194 100% 58 136 203

Sjukfrånvaro 2020 2019

Total sjukfrånvaro i procent 
av de anställdas samman-
lagda ordinarie arbetstid 3,92% 2,15%

Andel av sjukfrånvaro som 
avser frånvaro under en 
sammanhängande tid av 
60 dagar eller mer 57,34% 0,18%

Kvinnor 9,14% 3,70%

Män 3,44% 1,97%

29 år eller yngre 2,13% 0,35%

30 till 49 år 3,44% 2,48%

50 år eller äldre 4,94% 2,15%

Belopp i tkr

Personal 2020 2019

Heltid, inklusive semesterlön 38 911    38 900

Räddningstjänstpersonal i 
beredskap 13 686    14 468

Övertid, fyllnadstid 965    1 087

OB, beredskap 2 529    2 443

Arvode/Förtroendevalda       457    557

Förändring semester- & 
löneskuld 526    -188

Pensionskostnader & 
avsättning inkl. skatt 4 493    15 540

TOTALT  61 567    72 807

Personalrörlighet 
Under året har 13 personer avlutat sina tjänster 
och förbundet har nyanställt 12 personer. För-
bunds/räddningschefen har valt att gå i pension 
och här har förbundet valt att tillsvidare köpa 
funktionen förbundschef från NÄRF. Administra-
tiva stabschefen avslutade sin anställning och här 
pågår en ny rekrytering. Övriga som avslutat sina 
tjänster är 11 RiB-personal. 

Nyanställda är 3 personer heltid varav 2 perso-
ner i utryckning och 1 person på tekniska, övriga 
nyanställda är 9 RiB-personal. 

Förbundet har även haft 8 personer visstids 
eller timanställda. Dessa personer har täckt upp 
som semestervikarier när ordinarie utryckande 
personal haft semester. Det har även skett en 
bidragsanställning i Lysekil med tidsbegränsad 
anställning som serviceman.

Personalkostnader 

Räddningstjänsten är en personalintensiv verk-
samhet och den största andelen av förbundets 
kostnader är därmed personalrelaterade kostnader 
som 2020 uppgick till 79 % av förbundets totala 
kostnader. 
Skulden till de anställda avseende inarbetad ej 
uttagen semesterersättning, inarbetad ej uttagen 
retro-aktiv ersättning samt ej kompenserad över-
tid minskade med 526 tkr vid 2020 års slut.
Utöver nedanstående redovisade kostnader har 
förbundet ytterligare 888 tkr i personalrelaterade 
kostnader för företagshälsovård och kompetens-
utvecklingskostnader. 

16  ÅRSREDOVISNING 2020 | RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET MITT BOHUSLÄN



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE | FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Förväntad utveckling
Under hösten fattade Riksdagen beslut om ny 
LSO (Lag om skydd mot olycka), framöver kom-
mer beslutade förändringar att påverka förbun-
dets verksamhet inom flera områden. Exempel 
på detta är att MSB ersätter Länsstyrelsen som 
tillsynsmyndighet för räddningstjänsten, före-
skrifter med krav på räddningstjänsterna att ingå i 
en större operativ systemledning, föreskrifter om 
utformning av handlingsprogram mm.

Utveckling av den gemensamma operativa sys-
temledningen med NÄRF kommer att fortgå, när-
mast genom att Räddningstjänsten Orust kommer 
att ingå i denna från 2021-01-18. Arbetet med att 
skapa en samsyn mellan räddningstjänsterna i VG 
om systemledning, kommer att utgöra en viktig 
fråga och resultatet av detta arbete kommer att 
påverka vår verksamhet för en lång tid framöver.

Att rekrytera och bibehålla RiB-personal kom-
mer under 2021 att ytterligare prioriteras. I takt 
med att svårigheterna till rekrytering av denna 

personalgrupp ökar, måste nya strategier för re-
krytering samt att bibehålla denna grupp tas fram. 
Vår RiB-personal utgör en majoritet av våra per-
sonalresurser och därmed grunden för bemanning 
på våra brandstationer.

Det är också viktigt att personalförsörjningen 
av heltidsbrandmän har en hög prioritet för fram-
tida rekryteringar till denna yrkesgrupp.

Idag har vi en utryckningsorganisation som 
företrädesvis arbetar med operativa frågor. 
Samhällsutvecklingen gör att vi måste arbeta mer 
förebyggande på flera fronter. 

Tidigare Förbund/Räddningschef ersattes med 
en tf. Förbundschef samt en tf. Räddningschef. 
Detta får ses som en temporär åtgärd i avvaktan 
på en mer permanent lösning i frågan om RMB:s 
framtida utformning. Riktlinje för denna framtida 
utformning bör fastställas så snart detta anses 
vara möjligt.
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EKONOMISK REDOVISNING
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RESULTATRÄKNING
Budget Bokslut Bokslut

Belopp i tkr not 2020-12-31 2020-12-31 2019-12-31

VERKSAMHETENS INTÄKTER
Verksamhetens intäkter 1 9 012 9 793 9 267

Medlemsavgift (drift) 70 930 70 930 70 338

Medlemsavgift (pension) 5 871 3 303 12 825

Uppräkning medlemsavgift (avsättning pensioner) 2 445 -4 265 2 715

VERKSAMHETENS KOSTNADER
Verksamhetens kostnader 2 -76 247 -75 100 -75 347

Pensionskostnader -5 871 -3 303 -12 825

Avsättning pensioner -2 445 4 265 -2 715

Avskrivningar 3 -3 620 -4 241 -3 902

Jämförelsestörande poster 4   788

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD 75 1 382 1 144

Skatteintäkter  0 0 0

Generella statsbidrag och utjämning  0 0 0

VERKSAMHETENS RESULTAT 75 1 382 1 144

Finansiella intäkter 5 0 0 0

Finansiella kostnader 6 -74 -33 -27

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 1 1 349 1 117

Extraordinära poster 0 0 0

ÅRETS RESULTAT / FÖRÄNDRING EGET KAPITAL 1 1 349 1 117
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BALANSRÄKNING
Budget Bokslut Bokslut

Belopp i tkr not 2020-12-31 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0

Materiella anläggningstillgångar 7

Mark, byggnader, tekniska anläggningar 0 0 0

Maskiner och inventarier 24 400 20 991 20 648

Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0

Finansiella anläggningstillgångar 8 3 943 3 340 3 943

Långfristig fordran, medlemsavgift pensionsavsättning 9 14 551 7 581 11 846

Summa anläggningstillgångar 42 894 31 913 36 437

Bidrag till infrastruktur 0 0 0

Omsättningstillgångar

Förråd 0 0 0

Fordringar 11 9 895 13 593 19 468

Kortfristiga placeringar 0 0 0

Kassa och bank 12 638 6 176 1 546

Summa bidrag infrastruktur och omsättningstillgångar 10 533 19 769 21 014

SUMMA TILLGÅNGAR 53 427 51 682 57 451

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital vid årets början -14 211 -15 328 -14 211

Årets resultat -1 -1 349 -1 117

Resultatutjämningsreserv - - -

Övrigt eget kapital - - -

Summa eget kapital -14 212 -16 677 -15 328

Avsättningar

Avsättning för pensioner 10 -14 551 -7 581 -11 846

Andra avsättningar 0 0 0

Summa avsättningar -14 551 -7 581 -11 846

Skulder

Långfristiga skulder 13 -4 461 -3 232 -4 379

Kortfristiga skulder 14 -20 203 -24 192 -25 898

Summa skulder -24 664 -27 424 -30 277

Panter och ansvarsförbindelser

Panter och därmed jämförliga säkerheter - - -

Ansvarsförbindelser - - -

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

Övriga ansvarsförbindelser 0 839 0

Summa panter och ansvarsförbindelser 0 839 0

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -53 427 -51 682 -57 451
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KASSAFLÖDESANALYS
Bokslut Bokslut

Belopp i tkr not 2020-12-31 2019-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 1 349 1 117

Justering för av- och nedskrivningar, materiella 
anläggningstillgångar

3 4 241 3 902

Justering för av- och nedskrivningar, leasing 8 603 603

Justering för gjorda avsättningar 10 4 265 -2 715

Justering för försäljning/utrangering -253 0

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 10 205 2 907

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 5 874 -9601

Ökning/minskning av kortfristiga skulder -1 707 8 079

Kassaflöde från den löpande verksamheten 14 372 1 385

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella anläggningstillgångar 7 -4 584 -3 246

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 253 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 331 -3 246

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån 0

Amortering av skuld 13 -1 147 -1 003

Ökning/Minskning av långfristiga fordringar 9 -4 265 2 715

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -5 412 1 711

ÅRETS KASSAFLÖDE/FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 4 629 -150

Likvida medel vid årets början 12 1 546 1 696

Likvida medel vid årets slut 12 6 176 1 546
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NOTFÖRTECKNING

Redovisningsprinciper
Förbundets redovisning upprättas enligt Kommunallag (2017:725) och enligt Lag (2018:597) om kom-
munal bokföring och redovisning, LKBR, samt följer anvisningar och rekommendationer från Rådet för 
kommunal redovisning, RKR.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarna är upptagna i balansräkningen till anskaffningsvärdet minskat med avskriv-
ningar. Avskrivningar beräknas på anskaffningsvärdet. Avskrivningstiden baseras på anläggnings-
tillgångarnas beräknade nyttjandeperiod och sker med rak nominell metod, d.v.s. linjär avskrivning. 
Avskrivning av färdiginvesterade anläggningstillgångar påbörjas då anläggningen tas i bruk.

Förbundet följer rekommendationen enligt R4 men har valt att anskaffningsvärdet ska överstiga ett 
prisbasbelopp istället för ett halvt prisbasbelopp som är det normala. Tillämpningen om anskaffnings-
värdet ett prisbasbelopp började gälla från och med 2017-01-01. För investeringar gjorda före detta 
datum tillämpas ett halvt prisbasbelopp, vilket betyder att investeringar som ännu ej utrangerats finns i 
balansräkningen till ett lägre värde.

Leasing

Förbundet har leasingavtal för två tunga fordon som klassificeras som finansiella. En tillrättalagd redo-
visning tillämpas på ett förenklat sätt då det inte utgör ett väsentligt värde.

Osäkra kundfordringar

Kundfordringar bedöms och bokförs som osäkra när de har passerat förfallodatum med fler än 90 dagar. 
Undantag är de kundfakturor som har en pågående åtgärd i form av till exempel en avbetalningsplan.

Pensioner

Förbundets pensionsåtagande redovisas enligt blandmodellen, vilket innebär att pensionsåtagande 
intjänade före 1998-01-01 redovisas som en ansvarsförbindelse. En finansiell överenskommelse är gjord 
mellan förbundet och medlemskommunerna som innebär att förbundet får ersättning för pensionskost-
naderna fullt ut. Avsättningar för pensionsskulden upptas i förbundets balansräkning på skuldsidan och 
med en lika stor post på tillgångssidan avseende fordran på medlemskommunerna. För pensionskost-
nader/avsättning tillkommer särskild löneskatt (f.n. 24,26 %).

Periodisering

För att ge en rättvisande bild av förbundets resultat periodiseras intäkter och kostnader, samtliga kända 
belopp periodiseras. Personalkostnaderna periodiseras genom att arbetad men ej utbetald övertid och 
andra ersättningar avseende december skuldförs. Detsamma gäller intjänad ej uttagen semester.

Redovisning av jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster är ett resultat av händelser eller transaktioner som stör jämförelser med andra 
perioder. Upplysning om resultateffekten av jämförelsestörande poster lämnas i not till berörda poster i 
resultaträkningen.

Redovisning av jämförelsestörande poster

Årets förändring av semesterlöneskuld, uppehållslön, ferielön och okompenserad övertid redovisas som 
verksamhetskostnad i resultaträkningen och som kortfristig skuld i balansräkningen.
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Belopp i tkr

Not 1 Verksamhetens intäkter 2020 2019

Myndighetsutövning 515 741

Årsavgift automatiska larm 1 581 1 526

Obefogade automatiska brandlarm, Sanering/Restvärde efter räddning, IVPA 2 201 2 185

Ersättning för utbildning 185 737

Vattenavgifter, övriga avgifter räddningstjänst 9 10

Övriga bidrag (Försäkringskassan, MSB, Arbetsförmedlingen) 513 147

Lokalhyror, tillfälliga lokalupplåtelser 257 275

Förs. av produkter, material 290 15

Övriga intäkter o ersättningar 1 964 1 545

Bilvårdsersättning från Lysekils Kommun och Munkedals kommun 1 734 1 686

Investeringsbidrag, MSB 544 400

Summa 9 793 9 267

Not 2 Verksamhetens kostnader 
exkl. av- & nedskrivningar, avsättningar pensioner 2020 2019

Fastighetskostnader 6 496 6 639

Transportmedel 2 389 2 770

Administrativt stödköp från Uddevalla kommun 1 504 1 398

Övriga kostnader 6 678 6 049

Löner och personalomkostnader 57 074 57 267

Övriga personalkostnader (företagshäsovård, utb.) 958 1 224

Summa 75 100 75 347

Räkenskapsrevision 2020 2019

Total kostnad för räkenskapsrevision* 245 99

varav kostnad för sakkunningas granskning av räkenskaperna 217 57

* Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport samt årsredovisning för 
räkenskapsår 2020.

Den totala kostnaden för revision uppgår till 245 026 kronor för år 2020, varav kostnad för sakkunnigt biträde uppgår till 
216 983 kronor.

Not 3 Avskrivningar 2020 2019

Maskiner 93 89

Inventarier 1 500 1 488

Byggnadsinventarier 99 99

Fordon och transportmedel 2 548 2 225

Summa 4 241 3 902
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Not 4 Jämförelsestörande poster 2020 2019

Försäljning av fordon 0 470

Intäkt helikopterkostnad MSB 0 318

Summa 0 788

Not 5 Finansiella intäkter 2020 2019

Räntor likvida medel 0,5 0

Summa 0,5 0

Not 6 Finansiella kostnader 2020 2019

Räntekostnader 21,5 14

Bankkostnader 12,3 13

Summa 33,8 27

Not 7 Maskiner, inventarier, byggnadsinventarier, bilar och transportmedel
Maskiner 2020 2019

Ingående anskaffningsvärde 869 806

Investeringar 0 63

Försäljning/utrangering 0 0

Omklassificeringar 0 0

Utgående anskaffningsvärde 869 869

Ingående av- och nedskrivningar -244 -155

Återförda av- och nedskrivningar/försäljning och utrangering

Årets av- och nedskrivningar -93 -89

Utgående av- o nedskrivningsvärde -337 -244

Utgående bokfört värde 532 625

Inventarier 2020 2019

Ingående anskaffningsvärde 6 982 6 555

Investeringar 232 627

Försäljning/utrangering 0 -200

Omklassificeringar 0 0

Utgående anskaffningsvärde 7 214 6 982

Ingående av- och nedskrivningar -3 910 -2 622

Återförda av- och nedskrivningar/försäljning och utrangering 0 0

Årets av- och nedskrivningar -1 500 -1 288

Utgående av- o nedskrivningsvärde -5 410 -3 910

Utgående bokfört värde 1 804 3 072
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Not 7 Maskiner, inventarier, byggnadsinventarier, bilar och transportmedel fortsättning
Byggnadsinventarier 2020 2019

Ingående anskaffningsvärde 532 532

Investeringar 0 0

Försäljning/utrangering 0 0

Omklassificeringar 0 0

Utgående anskaffningsvärde 532 532

Ingående av- och nedskrivningar -279 -179

Återförda av- och nedskrivningar/försäljning och utrangering 0 0

Årets av- och nedskrivningar -99 -99

Utgående av- o nedskrivningsvärde -378 -278

Utgående bokfört värde 154 253

Bilar och transportmedel 2020 2019

Ingående anskaffningsvärde 26 692 26 501

Investeringar 6 788 191

Försäljning/utrangering -241 0

Omklassificeringar 0 0

Utgående anskaffningsvärde 33 239 26 692

Ingående av- och nedskrivningar -12 431 -10 205

Återförda av- och nedskrivningar/försäljning och utrangering 241 0

Årets av- och nedskrivningar -2 548 -2 225

Utgående av- o nedskrivningsvärde -14 738 -12 430

Utgående bokfört värde 18 501 14 262

Pågående arbete maskiner och inventarier 2020 2019

Ingående balans 2 436 72

Investeringar, omförda under året -2 436 2 364

Utgående anskaffningsvärde 0 2 436

Utgående bokfört värde 0 2 436
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Not 8 Finansiella leasingavtal 2020 2019

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 -5 101 -4 498

Återförda av- och nedskrivningar/försäljning och utrangering 0 0

Årets av- och nedskrivningar -603 -603

Utgående av- o nedskrivningsvärde -5 704 -5 101

Utgående bokfört värde 3 340 3 943

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

Not 9 Långfristig fordring, medlemskommuner 2020 2019

Ingående fordran (pensionsavsättning) 11 846 9 131

Årets förändring av fordran (pensionsavsättning) -4 265 2 715

Utgående balans 7 581 11 846

Not 10 Avsättning pensioner 2020 2019

Ingående värde avsättning pensioner 11 846 9 131

Avsättning pensioner -4 265 2 715

Utgående värde avsättning pensioner 7 581 11 846

Pensionsavsättning 
Den totala pensionsavsättningen uppgår till 7 581 tkr varav periodens är -4 265 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 Fordringar 2020 2019

Kundfordringar 6 897 7 229

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 927 10 353

Fordran moms 490 1 881

Övriga fordringar 279 5

Utgående balans 13 593 19 468
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Not 12 Kassa och bank 2020 2019

Ingående värde 1 546 1 696

Förändring perioden 4 629 -150

Utgående balans 6 176 1 546

Not 13 Långfristiga skulder 2020 2019

Kostnadsersättning investeringsbidrag 1 039 1 440

Årets förändring, avskrivning -544 -401

Leasingskuld, långfristig del 3 340 3 943

Årets förändring, amortering av lån -603 -603

Utgående balans 3 232 4 379

Not 14 Kortfristiga skulder 2020 2019

Leasingskuld, kortfristig del 603 603

Leverantörsskulder 3 544 5 167

Löneskuld 7 664 6 669

Skuld till staten 2 483 2 307

Övriga kortfristiga skulder 9 898 11 153

Utgående balans 24 192 25 899

INVESTERINGSREDOVISNING
Budget Bokslut Bokslut

Belopp i tkr 2020 2020 2019

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Maskiner, inventarier och byggnadsinventarier 200 158 694

Fordon och transportmedel 5 200 4 427 2 552

TOTALA INVESTERINGAR 5 400 4 584 3 246

I början av året levererades förbundets nya släck/
räddningsfordon till Uddevalla. Förbundet har 
även köpt in en ny räddningsbåt till Lysekil, samt 
tre VW Transporter Pickup som levererats under 
hösten. En upphandling av ett insatsledarfordon 
har påbörjats men den långa leveranstiden gör att 

fordonet inte kommer förrän 2021. Investeringar 
i ett test/löpband och kommunikationsutrustning i 
form av rökdykarradio har gjorts.

Sammantaget medför detta en positiv budget-
avvikelse för investeringar om +816 tkr. 
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DRIFTSREDOVISNING
Förbundet redovisar nedan hur utfallet för verksamhetsåret förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande 
verksamheten.

Belopp i tkr

Bokslut 2020 Bokslut 2019

Intäkt Kostnad Netto
Budget 
netto

Avvikelse 
netto Intäkt Kostnad Netto

Förbundsövergripande

Direktion 1 -495 -494 -577 83 0 -534 -534

Revision 0 -254 -254 -113 -141 0 -112 -112

Förbundsledning 18 -1 012 -993 -1 267 274 66 -1 605 -1 539

Medlemsavgift, drift 70 930 0 70 930 70 930 0 70 338 0 70 338

Summa Förbundsövergripande 70 949 -1 761 69 188 68 973 215 70 404 -2 251 68 153

Förbundsgemensamt

Förbundsgemensamt 14 077 -20 035 -5 958 -6 753 795 480 -6 909 -6 429

Pensioner 4 493 -4 493 0 0 0 15 540 -15 540 0

Adm. Stab 18 -4 887 -4 869 -4 986 117 30 -4 415 -4 385

LC54 591 -3 319 -2 728 -2 340 -388 195 -2 277 -2 082

Summa Förbundsgemensamt 19 179 -32 734 -13 556 -14 079 523 16 245 -29 141 -12 896

Teknisk avdelning

Brandstationer 1 119 -6 679 -5 560 -6 389 829 1 151 -6 859 -5 708

Teknik och stödavdelning 2 330 -5 739 -3 409 -3 692 283 1 956 -5 427 -3 471

IT/Telefoni 0 -1 864 -1 864 -1 967 103 0 -2 026 -2 026

Transportmedel 7 -2 426 -2 419 -2 309 -110 5 -2 781 -2 776

Summa Teknisk avdelning 3 456 -16 707 -13 251 -14 357 1 106 3 112 -17 093 -13 981

Operativ avdelning

Operativ avd. Heltid 2 388 -20 898 -18 510 -17 365 -1 145 2 369 -20 207 -17 838

Operativ avd. Deltid 129 -19 046 -18 916 -19 831 915 127 -19 473 -19 346

Övningsfält 0 -267 -267 -286 19 0 -191 -191

Utryckning 18 -1 316 -1 299 -1 271 -28 258 -1 336 -1 078

Beklädnad 0 -223 -223 -310 87 0 -244 -244

Försäljning av operativa utbildningar 0 0 0 -81 81 48 -13 35

Summa Operativ avdelning 2 535 -41 750 -39 215 -39 144 -71 2 802 -41 464 -38 662

Förebyggande avdelning

Förebyggande avdelning 2 280 -4 099 -1 818 -1 394 -424 2 963 -4 460 -1 497

Summa Förebyggande avdelning 2 280 -4 099 -1 818 -1 394 -424 2 963 -4 460 -1 497

Resultat   1 349     1 117
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Direktion, Revision och 
Förbundsledning
Direktionen har genomfört större delen av sina 
möten under året digitalt. Under rådande läge har 
man inte deltagit i några utbildningar och därmed 
finns en positiv budgetavvikelse +83 tkr. 

Revisionen har en negativ budgetavvikelse 
-141 tkr, detta är en följd av förbundets avtal 
med EY (Ernst & Young AB) genom Uddevalla 
kommun. När detaljbudgeten togs för 2020 hade 
förbundet inte full kännedom om avtalets omfatt-
ning. För 2021 är detta reglerat. 

Förbundsledningen har en positiv budgetav-
vikelse +274 tkr. Detta härleds till lägre personal-
kostnader i samband med förre Förbundschefens 
pensionering i slutet av året.

Förbundsgemensamt, 
Administrativ Stab och LC 54
I augusti gjordes en tillfällig förändring på 
ledningsledningsnivå i samband med Förbunds-
chefens pensionering då tf. Förbundschef och 
tf. Räddningschef tillsattes. Den administrativa 
staben och förbundets brandingenjörer arbetsleds 
från och med denna förändring av räddningsche-
fen.

Under året har en av förbundets tre branding-
enjörer varit tjänstledig för studier. De övriga två 
har förutom sina ordinarie operativa och förebyg-
gande arbetsuppgifter till stor del arbetat med 
förbundsövergripande projekt bland annat anslut-
ning av Orusts räddningstjänst till LC 54.

De förbundsgemensamma kostnaderna har en 
positiv budgetavvikelse om +795 tkr vilket till 
största del härleds till de tillfälligt sänkta arbets-
givaravgifterna under maj-juni.

Under året har det skett personal- och organi-
sationsförändringar i förbundets administrativa 
stab. Från 1 januari gjordes tjänsten Administra-
tiv Stabschef om till HR- och Förbundsstrateg 
vilket medförde att den administrativa staben 
placerades direkt under förbundschefen tillsam-
mans med övriga avdelningar. Efter sommaren 
avvecklades tjänsten HR- och Förbundsstrateg 
helt i samband med att denne valde att avsluta sin 
anställning.

Avdelningen har drabbats av sjukskrivningar 
under det gångna året, då avdelningen består av 
singelkompetenser blir den sårbar när vakanser i 
någon form uppstår. Förbundet har därför under 
hösten köpt in 25 % ekonomistöd av Uddevalla 
kommun. Internt har det gjorts en tillfällig om-
fördelning av personal från förebyggandeavdel-
ningen för att täcka stabens vakanser. 

Avdelningen har en positiv budgetavvikelse om 

+117 tkr. Avvikelsen beror till största del av lägre 
personalkostnader, till följd av sjukskrivningar. 

Arbetet i LC 54 har haft positiva effekter för 
förbundet. Ett exempel är RiB-organisationen, 
som fått lägre personalkostnader, till följd av att 
SOS har nekats att larma styrkor vid ungefär 300 
tillfällen då kriteriet för räddningstjänst inte har 
varit uppfyllt. I samband med att Orusts rädd-
ningstjänst anslöts till LC 54 den 18 jan 2021 har 
ny teknik köpts in för att skapa redundans vilket 
medfört högre kostnader. 

LC 54 har en negativ budgetavvikelse -388 tkr, 
detta härleds till något högre personalkostnader 
och en kostnad för SOS-avtal som släpar från 
2019. 

Tekniska avdelningen

Den tekniska avdelningen har under året arbetat 
med att installera ett nytt reservkraftverk och en 
ny oljeavskiljare i Lysekil och det byggs en ny 
tvättanläggning för utryckningskläder och rök-
skydd enligt konceptet ”Friska Brandmän”. 

Med anledning av pandemin har arbetet enligt 
avtal med Arctic Paper om utbildning för deras 
personal lagts vilande under året. Bilvården i 
Munkedals och Lysekils kommuner har genom-
förts som tidigare men med nya rutiner för att 
minimera risken med smittspridning då en stor 
del av verksamheten riktar sig mot hemtjänsten. 

Avdelningens larmtekniker har tillsammans 
med sin motsvarighet i NÄRF arbetat med tek-
niken för att kunna ansluta Orust till LC 54 då 
samarbetet startar den 18/1 2021. 

Förbundet har upprättat avtal med Lysekils 
kommun och Havets hus om att räddningstjänsten 
ska sköta servicen på deras brandredskap i likhet 
med avtalen som finns med Munkedals kommun. 
Avtalet träder i kraft 1/1 2021.

En upphandling av ny lastväxlare med tank har 
gjorts och leveransen beräknas till halvårsskiftet 
2022. 

Under hösten 2020 har även en upphandling 
startats för nytt insatsledarfordon.

Avdelningens positiva budgetavvikelse om 
+1 106 tkr härleds till största del till lägre kost-
nader för brandstationshyror och el. Hyrorna har 
inte höjts lika mycket som beräknat enligt index 
och den milda väderleken under hela året har 
medfört lägre kostnader för uppvärmning och 
elektricitet. Att flera medarbetare i förbundet job-
bat på distans har också medfört att kostnaderna 
för vatten och avlopp, el och sophämtning mins-
kat. På personalsidan märks att inställda utbild-
ningar och resor på grund av pandemin genererat 
lägre kostnader. 

Kostnader för transportmedel har påverkats 
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negativt främst av ett nytt serviceavtal och posi-
tivt på drivmedelssidan då priserna på drivmedel 
varit lågt samtidigt som pandemin inneburit att 
fordonen inte använts lika mycket.

Operativa avdelningen

Under året har 1 091 händelser genomförts där 
100 larm om brand i byggnad och 191 trafiko-
lyckor dominerar statistiken för LSO-uppdrag. 
Utöver LSO är avtalsbaserade uppdrag en stor 
utryckningsaktivitet där 365 automatiska brand-
larm hanterats. 

I början av året var delaktigheten hög un-
der planeringsfasen av den nya brandstationen 
i Ljungskile och verksamhetens inflyttning 
beräknas ske sommaren 2021. Under hösten 
påbörjades även planeringsarbetet med kom-
mande brandstation, där avdelningen arbetar i 
projektledningen på Excercisvägen i Uddevalla. 
Redan nu har kommande flytt genererat arbete 
med avveckling och nedrustning av befintligt öv-
ningsområde. På nuvarande övningsområde har 
uttjänta byggnader monterats ned och kasserats.

Vakanserna på den administrativa staben med-
förde att arbetet med personalplaneringen fick 
förändras under en period. Det visade hur sårbar 
avdelningen är vid den typen av störning. Samma 
funktion har ansvaret för inregistrering och 
dokumentering av viktiga data i både verksam-
hetssystemet och lönesystemet. Utifrån detta har 
avdelningen förändrat och förbättrat hanteringen 
av personalens övningsregistrering, lönegrundan-
de vakanstäckning samt anmälan av tillbud och 
arbetsskada med tillhörande riskhantering. 

Oljeskadan i Byfjorden under hösten har varit 
omfattande för räddningstjänsten och kommu-
nens miljöavdelning. Uppdraget var långdraget 
och resurskrävande, samtidigt som det medförde 
att samverkan mellan olika myndigheter och 
verksamheter övades.

Avdelningen har genomfört ett antal projekt 
och utbildningar under året, bland annat har en 
förflyttning av ett höjdfordon gjorts och bidragit 
till kompetensutveckling och utbildning för per-
sonalen. I projektet Daedalos Mobil har man gått 
från planeringsfas till genomförandefas. Projektet 
för kemplanering följer processplanen och där 
har man under hösten genomfört temaövningar 
i kem-farliga ämnen. Ett nytt projekt som är i 
uppstartsfas är framtida övningsplanering, orga-
nisationen behöver hitta nya vägar att säkerställa 
kvalitet och kompetens framför allt mot RiB-
anställd personal.

De stora avvikelserna på operativ avdelningen 
Heltid är främst lägre intäkter och högre per-
sonalkostnader. Lägre intäkter härleds till färre 

onödiga automatiska brandlarm, restvärdesrädd-
ning och saneringsuppdrag. I förhållande till fö-
regående år har mindre antal larm uppstått vilket 
medfört lägre intäkter i förhållande till budget. 
En av orsakerna till att larmfrekvensen under året 
varit lägre kan relateras till pandemin. Färre män-
niskor har varit i rörelse därmed också färre larm 
till räddningstjänsten. Vissa arbeten som rädd-
ningstjänsten utför i samband med trafikolyckor 
på statlig väg är debiteringsbara. Under katego-
rin Brand i byggnad finns också lägre intäkter 
för restvärde, sanering och bevakning. Orsaken 
till de lägre intäkterna är att försäkringsbolagen 
själva ansvarar för hanteringen av ovanstående 
moment. De högre personalkostnaderna härleds 
till oplanerade vakanser som uppstått genom 
sjukskrivningar. För att få beredskapstäckning på 
oplanerad frånvaro krävs övertidsarbete, vilket är 
en fördyring i förhållande till normalt läge. För 
att bedriva räddningstjänst krävs omfattande öv-
ningsverksamhet. Övningar genomförs oftast av 
egen personal på icke ordinarie arbetstid, vilket är 
kostsamt. Vissa av övningarna genomförs på icke 
beredskapslagd tid, allt för att inte störas av larm. 
Oljeskadan i Byfjorden under hösten medförde 
extra kostnader för både personal och material. 
Under miljöhanteringen i Byfjorden fick organi-
sationen använda eget material som därefter fick 
återställas samt kostnader för inköp av material 
från annan kommun. 

Operativa avdelningen har en negativ budget-
avvikelse om totalt -71 tkr.

Förebyggande avdelningen

På grund av pandemin har en stor del av de pla-
nerade tillsynerna inte kunnat utföras, vilket i sin 
tur påverkat det ekonomiska resultatet negativt. 
Övrig myndighetsutövning som tillståndsärenden 
och remisshantering från andra myndigheter föl-
jer i stort förväntat resultat, när det gäller bygg- 
och planärenden till och med mer än förväntat.  

Avdelningens personal hann utbilda omkring 
550 personer av planerat 3000 personer innan 
pandemin bröt ut och satte stopp för dessa akti-
viteter. Då avdelningens normala arbetsuppgifter 
minskat på grund av pandemin har personalen 
tilldelats andra arbetsuppgifter, exempelvis har 
vissa administrativa arbetsuppgifter utförts för 
att täcka upp för de vakanser som för närvarande 
finns på staben. 

Avdelningens negativa budgetavvikelse om 
-424 tkr härleds till största del till de restriktioner 
som förbundet har beslutat till följd av pandemin 
vilket resulterat i uteblivna intäkter från tillsyner 
och extern utbildning.
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