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Förvalnings-
berättelse 
VÅRT UPPDRAG 

Förbundet ska stödja de människor som lever, verkar och 

vistas i medlemskommunerna.  

VÅR VISION 

Trygghet, Säkerhet och Omtanke 

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

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

modern utrustning och effektiva metoder. Med våra egna och andras 

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

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

möta alla människor med öppenhet, respekt och professionalism. Vi 

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

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

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

ständig utveckling. 
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Symbolförklaring Symbol 

Mål är helt uppfyllt  

Mål är inte uppfyllt  

Visar på en uppåtgående trendutveckling i förhållande till 2016  

Visar på en oförändrad trendutveckling i förhållande till 2016  

Visar på en nedåtgående trendutveckling i förhållande till 2016  

Förbundet följer upp upprättad Verksamhetsplan med Budget 2017,                                                                                       

antagen av förbundsdirektionen  2016-09-30. 

Verksamhetsplanen innehåller 23 mål varav de första 9 målen är de 
samma som handlingsprogrammets säkerhetsmål och 1 mål är ett fi-
nansiellt mål. Förbundet anses ha god ekonomisk hushållning när de 
23 målsättningarna visar på god måluppfyllelse.  
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Måluppfyllnad för respektive effektmål redovisas dels i utfall men även i form av symboler. 

MÅLUPPFÖLJNING 

INRIKTNING 1 
Handlingsprogrammet 

Önskad måluppfyllnad Måluppfyllnad 2017 

Färre antal trafikolyckor än 2016 

Mindre konsekvenser av trafikolyckor än 2016 

 

Säkerhetsmål 1 
Antalet trafikolyckor och dess konsekvenser ska kontinuerligt minska 

KOMMENTARER  1 

Siffrorna visar på en ökning av 
händelser men ändå en marginell 
nedgång av skadeutfallet i samband 
med trafikolyckor. Nationellt kan 
man se att antalet döda i trafiken 
ökar. Under 2017 omkom 270 per-
soner i trafiken i Sverige. 

Trafikolyckor 2017 2016  

Antal olyckor 278 254  

Skadade personer 104 113  

Omkomna personer 1 3  



  4 

Önskad måluppfyllnad Måluppfyllnad 2017 

Färre antal bränder i bostäder än 2016 
 

Ingen ska omkomma  
 

Ingen ska skadas allvarligt 

 

Önskad måluppfyllnad Måluppfyllnad 2017 

Färre antal bränder i offentliga lokaler än 2016 
 

Ingen ska omkomma  

Ingen ska skadas allvarligt 

 

KOMMENTARER  2 & 3 

Trenden visar på en nedgång av 
byggnadsbränderna och en mar-
ginell ökning i skadeutfallet. Ser 
man på den nationella statistiken 
över hur många som omkommer 
i bränder kan man se en svagt 
uppåtgående trend, från att de 
senaste åren gått åt att färre om-
kommer kan man nu se en ök-
ning i dödsbrandstatistiken. Un-
der 2017 omkom 113 personer i 
bränder i Sverige. 

 2017 2016  

Antal bostadsbränder 53 53  

Brand i offentliga    
lokaler 

18 35  

Skadade personer 3 2  

Omkomna personer 0 0  

Säkerhetsmål 2 
Antalet bostadsbränder ska minska och ingen person ska omkomma eller skadas allvarligt i samband 

med brand i bostad 

Säkerhetsmål 3 
Antalet bränder i offentliga lokaler ska minska och ingen person ska omkomma eller skadas allvarligt i 

samband med brand i offentliga lokaler 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUi4CihdDYAhWDYZoKHeazDisQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.aftonbladet.se%2Fnyheter%2Farticle11304989.ab&psig=AOvVaw31bTP-l_FoGOzDlROFmAjz&ust=1515764509424207
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Säkerhetsmål 4 
Ingen person ska drunkna eller skadas allvarligt i samband med vattenolycka 

KOMMENTARER  4 

Nationellt kan man se en tydlig 
nedåtgående trend i drunknings-
statistiken. Under 2017 drunk-
nade 92 personer i  Sverige. 

Önskad måluppfyllnad Måluppfyllnad 2017 

Ingen ska drunkna 
 

Ingen ska skadas allvarligt 

 

Vattenolyckor 2017 2016  

Drunkningstillbud 9 13  

Omkomna personer 2 1  

Säkerhetsmål 5 
Anpassat ledningsstöd för effektiv hantering av storskalig räddningsinsats ska kunna initieras inom           

20 min 

Önskad måluppfyllnad Måluppfyllnad 2017 

100 % av tillfällena ska uppfylla tidskravet  

KOMMENTARER  5  Då inga händelser har inträffat varken 2016 eller 2017 bedöms målet som 
uppfyllt till 100% 

KOMMENTARER  6     

Önskad måluppfyllnad Måluppfyllnad 2017 

Fler personer än 2016 ska ha förmåga att förebygga olyckor 
 

Fler personer än 2016 ska kunna hantera olyckor 

 

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

För mer information se Effektmål 14 
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KOMMENTARER  9  

Önskad måluppfyllnad Måluppfyllnad 2017 

Färre allvarliga skador på människor än 2016 
 

Färre allvarliga skador på omgivande miljö än 2016 

 

Önskad måluppfyllnad Måluppfyllnad 2017 

Färre antal omfattande skogsbränder än 2016 
 

Säkerhetsmål 7 
Konsekvenserna av väderrelaterade händelser ska minska 

Önskad måluppfyllnad Måluppfyllnad 2017 

Färre väderrelaterade konsekvenser än 2016  

Säkerhetsmål 8 
Omfattande skogsbränder ska minska 

Säkerhetsmål 9 
Utsläpp av farligt ämne ska inte medföra allvarliga skador på människa eller 

omgivande miljö 

Då inga händelser har inträffat varken 2016 eller 2017 bedöms målet som 
uppfyllt till 100% 

KOMMENTARER  7  Då inga händelser har inträffat varken 2016 eller 2017 bedöms  målet som 
uppfyllt till 100% 

KOMMENTARER  8  Då inga händelser har inträffat varken 2016 eller 2017 bedöms  målet som 
uppfyllt till 100% 
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INRIKTNING 2 
Den enskildes förmåga att förebygga och hantera bränder och olyckor                              
ska följa en uppåtgående trend. 

Önskad Måluppfyllnad                                                                                                                               
Utfall             

2017 

Måluppfyllnad 

2016 

Plan           

2017 

Måluppfyllnad 

2017 
 

100 % 250 st. 113 % 250 st.       100 %  

Effektmål 10 
Räddningstjänsten ska enligt fastställd tillsynsplan kontrollera att samhällets krav på            
skäligt brandskydd följs.  
- Detta ska uppnås genom att tillsyn ska genomföras av samtliga objekt enligt 2017 års                        
   tillsynsplan. 

Effektmål 11 
RMB ska hantera ansökningar om tillstånd för brandfarliga och explosiva varor samt egen-
sotning inom 4 veckor.  

Önskad Måluppfyllnad                                                                                                                                                                                                                                                                      
Utfall             

2017 

Måluppfyllnad 

2017 

Måluppfyllnad 

2016 

Plan           

2017 
 

100 % 4 v.  100 % Nytt mål 2017 4 v.  

KOMMENTARER 11 

Antalet tillståndsansök-
ningar har med få  un-
dantag hanterats inom 
planerad tidsram. 

Tillstånd  2017 2016 

Tillstånd LBE 70 51 

Tillstånd egensotning 35 23 

Tillsyn Utfall 2017 Utfall 2016 

Tillsyn LSO/LBE 250 233 

KOMMENTARER  10 

Under sommaren har vi 
utöver ordinarie tillsyner 
enligt frist genomfört  

tematillsyner på flerbostadshus med underliggande garage. De byggnader vi valt ut har haft garage 
för minst 8 fordon. 12 tillsyner enligt ovan har genomförts i Uddevalla och Lysekil. Munkedal sak-
nar denna byggnadstyp. En generell bedömning är att brandskyddet är skäligt.  



Effektmål 12 
RMB ska besvara remisser från andra myndigheter inom myndighetens önskade svarstid.  

Yttranden 2017 2016 

Yttranden 211 165 
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KOMMENTARER 12 

Antalet remisser har med 

få  undantag hanterats 

inom planerad tidsram. 

Effektmål 13 
RMB ska verka för att medlemskommunernas sotningsentreprenörer utför  
rengöring/sotning och brandskyddskontroll enligt beslutade frister.  
- Detta ska uppnås genom att rengöring/sotning och brandskyddskontroll  ska genomföras  
   av samtliga objekt enligt 2017 års tillsynsplan. 

 
Utfall 

2017 

Plan          

2017   
2017             2016             

Rengöring/

Sotning  

Uddevalla 7 050 7 300 97 % 94 % 

Lysekil 3 730 3 650 102 % 80 % 

Munkedal 3 850 3 900 99 % 90 % 

TOTALT   14 630 14 850 99 % 90 % 

Önskad Måluppfyllnad                                                                                                                                                                                                                                                                      
Utfall             

2017 

Måluppfyllnad 

2017 

Måluppfyllnad 

2016 

Plan/

Indikator           

2017 

 

100 %  18 700 st. 95 % 90 % 19 480 st.  

KOMMENTARER 13 

Sotningsentreprenörerna har följt planeringen för året med undantag för utförd brandskyddskon-
troll i Uddevalla som visar ett betydligt lägre resultat än vad som planerats. Orsaken till detta är att  

    

Brand-

skydds-

kontroll 

Uddevalla 1 680 2 280 74 % 99 % 

Lysekil 1 360 1 300 105 % 71 % 

Munkedal 1 030 1 050 98 % 100 % 

TOTALT   4 070 4 630 88 % 90 % 

Önskad Måluppfyllnad                                                                                                                                                                                                                                                                      
Utfall             

2017 

Måluppfyllnad 

2017 

Måluppfyllnad 

2016 

Plan/

Indikator           

2017 

 

100 %  
Önskad 

svarstid 
       100 %   Nytt mål 2017 

Önskad 

svarstid 
 



Önskad Måluppfyllnad                                                                                                                                                                                                                                                                      
Utfall             

2017 

Måluppfyllnad 

2017 

Måluppfyllnad 

2016 

Plan/

Indikator           

2017 

 

4 % av förbundets 

medborgare 
3 955        4,9 %   4,2 %                          3 200  

  9 

entreprenören  har drabbats av vakanser på teknikersidan i form av sjukdom och en som avslutade 
sin anställning under sommaren.  

Entreprenören kommer under våren att få tillskott av nyanställda tekniker vilket innebär att pro-
duktionstappet i brandskyddskontroll kommer att hämtas in under 2018. Bedömningen är att de 
objekt som ej blivit kontrollerade under hösten 2017 kommer att fångas in med en ur brandskydd-
synpunkt acceptabel förskjutning av kontrollfristen tidigt under 2018. 

Effektmål 14 
RMB ska genom rådgivning, information och utbildning till enskilda och företag medverka 
till ökad förmåga att förebygga och hantera bränder och andra olyckor.  
- Detta ska ske genom att 4 % av förbundets medborgare ska delta i någon av RMB:s                
   utbildningar. 

Utbildning &                
Information 

2017 2016 

Utbildningstillfällen 179 246 

Utbildade och                    
informerade personer 

3 955 3 341 

KOMMENTARER  14 

Efterfrågan på extern ut-
bildning har varit större 
än förväntat under året. 

Förebyggandeutbildningarna vänder sig till privata företag, kommunala förvaltningar, ideella före-
ningar, skolelever m.fl. Exempel på utbildningar för som genomförts är: 

 Systematiskt brandskyddsarbete, 

 Grundläggande brandskyddsutbildning, 

 HLR (hjärt-lungräddning), 

 Sjukvårdsutbildning samt Heta arbeten  
 

Exempel på informationstillfällen som genomförts under perioden: 

 Vid Lillesjöverket och Uddevalla Energis årliga julgranseldning mötte vi närmare 600 personer 
där vi förde ut vårt budskap om risker i hemmet och bostaden. 

 Utbildning av kommunernas alla 4:e och 7:e klassare löper på enligt planerat. 

 Seglingstävlingen Lysekils Women match, Skalhamnsdagarna, Watersplasch i Lysekil, Familjeda-
garna i Munkedal, Totalförsvarets dag och Bo & Leva mässan i Uddevalla är några av de evenemang 
som vi har närvarat vid och pratat och informerat om brandskydd. 

 Inför advent och nationella brandvarnardagen 1/12 har styrkorna varit ute i de flesta tätorterna 
och informerat om bl.a. julrelaterade risker enligt konceptet ”aktiv mot brand”. Julkalendrar har de-
lats ut till alla förskoleelever i Munkedal och Lysekil. I Uddevalla gjordes detta i samband med in-
formation av brandstyrkorna i centrum och på Torps köpcenter. 
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Effektmål 15 
RMB ska följa upp alla räddningsinsatser som föranletts av bränder eller andra olyckor med 
syfte att minska risken för att olyckor upprepas samt att genom den samlade erfarenheten 
öka kunskapsnivån inom den egna organisationen.  
- Detta ska ske genom att alla insatsrapporter ska läsas och följas upp 

Önskad Måluppfyllnad                                                                                                                                                                                                                                                       
Måluppfyllnad 

2016 

Måluppfyllnad 

2017 

100 %         95%       100 % 

KOMMENTARER  15 

Under perioden har tre händelser eller insatser inträffat som föranlett behov av 
fördjupad utredning. 
 
Olycksundersökning utförs efter alla olyckor som föranlett en räddningsinsats i 
syfte att bedöma hur effektiv räddningsinsatsen varit och hur erfarenheterna 
kan tas till vara inom organisationen. Även uppföljningsarbete av förbundets 
insatser och automatlarm utförs, vilket återkopplas till förbundets operativa 
styrkor i form av förbättringsåtgärder. 

INRIKTNING 3 
Antalet olyckor, väderrelaterade händelser och bränder samt dess konsekvenser 
ska kontinuerligt minska och ingen person ska omkomma eller skadas allvarligt 
i samband med olycka eller brand. 

LARM/

STATION 
2017 2016 

Uddevalla 674 660 

Ljungskile 101 100 

Munkedal 235 218 

Lysekil 147 185 

Brastad 85 82 

Skaftö 29 26 

Hedekas 22 22 

TOTALT 1 293 1 293 

AUTOMATLARM/

STATION 
2017 2016 

Uddevalla 207 216 

Ljungskile 34 25 

Munkedal 89 83 

Lysekil 53 75 

Brastad 15 26 

Skaftö 8 9 

Hedekas 8 9 

TOTALT 414 443 

Förbundets totala antal larm under 2017 upp-
går till 1 293 st. (jmf. 1 293 år 2016).  Flest 
larm inträffade under perioden maj-augusti 
och minst antal larm under perioden jan-april. 

Antalet automatlarm utan brandtillbud forts-
ätter att minska, 29 larm färre 2017 jämfört 
med år 2016. Dessvärre innebär det därmed 
att antalet larm som är ”skarpa” larm har ökat 
med 29 larm.   
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Effektmål 16 
Räddningstjänsten ska hålla anspänningstiderna.  
- Detta ska ske genom att anspänningstiderna ska understiga 90 s för heltidsstyrkan,                      

360 s för deltidsstyrkan i Ljungskile och 300 s för övriga deltidsstyrkor. 

Station                                                   
(antagna anspänningstider) 

2017 2016 

Uddevalla (90 s) 90 111 

Ljungskile (360 s) 363 403 

Munkedal (300 s) 310 286 

Lysekil (300 s) 308 299 

Brastad (300 s) 300 317 

Skaftö (300 s) 301 283 

Hedekas (300 s) 295 272 

Genomsnittlig tid (279 s.) 281 282 

 
De lägsta genomsnittliga anspänningstiderna inföll under perioden maj-augusti (4 månader) som 
sammanfaller med den period då antalet larm är som högst. Under denna period kan betydligt 
högre hastighet hållas in till brandstationen. 
 
Tidspunkten för när kvittensen från den första aktiverande styrkan sker är helt avgörande för att 
anspänningstiderna ska uppnås. I undantagsfall kan kvittensen dröja av olika anledningar och 
dessa tider ger kraftiga utslag på utfallet. Rutinera för kvittering av larm är kända i organisationen 
men däremot kan situationer uppstå som innebär avsteg från rutin.  

Exempel på avsteg kan vara: 

 Larm där ytterligare utrustning krävs innebär en fördröjning av kvittens.  

 Larm där adressen är okänd eller oklar innebär en fördröjning av kvittens. 

 Larm där befälet är upptagen av ex radiokommunikation innebär en för-
dröjning av kvittens. 

 
Utöver ovanstående har även brister i hur händelserapporter fylls i uppmärk-
sammats, fel tidsangivelser anges, som påverkar utdata vid uppföljning. 
Dessa brister kommer att hanteras under 2018 bland annat genom ytterligare 
utbildning för berörd personal. 
 

Önskad Måluppfyllnad                                                                                                                               
Utfall             

2017 

Måluppfyllnad 

2016 

Plan           

2017 

Måluppfyllnad 

2017 
 

100 % 281 s. 99 % 279 s. 99 %  

KOMMENTARER  16 

De genomsnittliga an-
spänningstiderna var som 
högst under vinterhalvåret 
september-april (8 måna-
der) då hastighet måste 
anpassas till väglaget och 
därmed tar det längre tid 
att komma till brand-
stationen.  



Önskad Måluppfyllnad                                                                                                                               
Utfall             

2017 

Måluppfyllnad 

2016 

Plan           

2017 

Måluppfyllnad 

2017 
 

100 % 115 st.       100 % 101 st.   114 %  
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Effektmål 17 
Räddningstjänsten ska hålla sina insatstider.  
- Detta ska ske genom att insatstiderna ska understiga 600 s för heltidsstyrkan, 660 s för 
deltidsstyrkan i Ljungskile och 600 s för övriga deltidsstyrkor. 

 

KOMMENTARER 17  

Effektmål 18 
RMB ska ha en god insatsförmåga för de händelser som bedöms kunna inträffa i medlems-
kommunerna.  
- Detta ska ske genom att upprättad övningsplan ska följas. 

KOMMENTARER 18 

Det är inom de fem fokusområden brand i byggnad, trafik-

olyckor, drunkning och kemövningar som vi ständigt försö-

ker utveckla oss och därför valt att följa upp i effektmålet.  

 

Övning            

(tillfällen                   

per person) 

 2017                       2016                      

Trafikolyckor 21 16 

Rökdykning                    

AFS 2007:7 
42 34 

Vattenlivrädd-

ning & Sjöolycka 
23 31 

HLR/sjukvård 22 16 

Objekts-

orientering 
7 16 

TOTALT                      115 101 

Borttaget på inrådan av direktionen 

Önskad Måluppfyllnad                                                                                                                               
Utfall             

2017 

Måluppfyllnad 

2016 

Plan           

2017 

Måluppfyllnad 

2017 
 

100 % -         89 % -   -  



Önskad Måluppfyllnad                                                                                                                                                                                                                                                       
Måluppfyllnad 

2016 

Måluppfyllnad 

2017 

100 %         95%       100 % 
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KOMMENTARER 19 

38 fordon har genomgått 

kontrollbesiktning, samt-

liga har godkänts.  

Samtliga utryckningsfor-

don har under året ser-

vats enligt tillverkarnas 

rekommendationer.   

Effektmål 19 
Räddningstjänstens fordon ska godkännas vid den årliga besiktningen.  
- Genom rutiner, underhållsplaner samt schemalagd egenkontroll ska god standard på våra 

utryckningsfordon upprätthållas och brister upptäckas innan besiktning. 

INRIKTNING 4 
Vi ska följa med i utvecklingen, ha modern teknik och moderna arbetsmetoder. 
Lokaler, fordon och utrustning ska vara väl skötta. 

 

Effektmål 20 
Vid anmälning om brister på räddningstjänstens fordon ska dessa åtgärdas inom 3 veckor.  
- Med hjälp av kunnig personal, serviceavtal och goda uppföljningsrutiner ska bristerna           
åtgärdas. 

Samtliga felanmälningar som in-
kommit har analyserats och prio-
riterats.  

 

Samtliga brister som skulle kunna 
påverka funktionaliteten eller 
säkerheten har åtgärdats inom 
satt tidsram.  

KOMMENTARER 20 

Önskad Måluppfyllnad                                                                                                                                                                                                                                                       
Måluppfyllnad 

2016 

Måluppfyllnad 

2017 

100 %         98%       100 % 
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KOMMENTARER 21 

Samtliga av de 180 anmälda bristerna på räddningsmateriel 
har åtgärdats eller ersatts inom tidsramen på 3 veckor. 

Under året har nya rutiner för rapporering av briser genom-
förts så vissa brister är troligen inte rapporterade. 

Effektmål 21 
Vid anmälningar av brister på räddningsmateriel ska det åtgärdas inom 3 veckor.  
-Rutiner för felanmälningar på materiel ska utvecklas för att rapportering och uppföljning ska 
bli enkel. Alla ska informeras om vikten av att skriva felanmälningar.  

Effektmål 22 
Frisknärvaron på räddningstjänsten ska vara hög, 94 % eller högre. 
-Detta ska uppnås genom systematiskt arbetsmiljöarbete och god företagshälsovård samt   
  tillgång till träningslokal och årligt medarbetarsamtal. 
 

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

KOMMENTARER 22 

Förbundet har en väldigt hög frisknärvaro i 

jämförelse med många andra organisationer.  

Under våren gjordes upphandling av företags-

hälsovård för att komma i fas med Uddevalla 

kommun som vi normalt ska ha hängavtal 

med. 

 

 

Under våren har också hållits arbetsmiljöut-
bildning för arbetsledare. Den genomfördes 
tillsammans med Hälsobolaget vid två till-
fällen.  

 

 

Önskad Måluppfyllnad                                                                                                                                                                                                                                                       
Måluppfyllnad 

2016 

Måluppfyllnad 

2017 

94 %         98 %       96 % 

Önskad Måluppfyllnad                                                                                                                                                                                                                                                       
Måluppfyllnad 

2016 

Måluppfyllnad 

2017 

100 %         100%       100 % 



Önskad Måluppfyllnad                                                                                                                               
Utfall             

2017 

Måluppfyllnad 

2016 

Plan           

2017 

Måluppfyllnad 

2017 
 

100 % 1 155 tkr      > 100 % 1 tkr      > 100 %  
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Effektmål 23 
Räddningstjänstens intäkter ska överstiga kostnaderna.  
- Detta ska uppnås genom tydliga budgetansvarsområden, där budgetansvariga följer upp, 

analyserar och planerar så att ett positivt resultat uppnås. 

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

 

KOMMENTARER 23  

Under hösten var all heltidspersonal kallad till 

utbildning kring nya förskriften om Organisa-

torisk och Social arbetsmiljö. Vi har även un-

der året kommit igång med vårt systematiska 

arbetsmiljöarbete. De innebär bl. a att skydds-

kommittémöte hålls ett antal gånger om året 

samt APT för olika personalkategorier. 

För mer information se respektive verksamhetsområde och avsnitt Ekonomi 



  16 

VERKSAMHET 2017 

Direktion, Förbundschef 

Viktiga händelser 

Med anledning av att försvarsmakten och MSB 
tagit fram en ny planering för totalförsvaret och 
att SKL har gett ut riktlinjer för hur kommuner-
nas krisberedskap vid förhöjd beredskap återtas 
har förbundet krigsplacerat samtlig personal 
och förbundschefen utarbetat ”Riktlinjer för 
räddningstjänst under skymningsläge och höjd 
beredskap”. I arbetet har funktioner så som ju-
ridiska förutsättningar, organisation, materiel-
försörjning, redundant kommunikation, VMA 
och skyddsrum m.m. analyserats och fastställts. 

Under juni drabbades Lysekil av ett oljepåslag 
där förbundet arbetade intensivt tillsammans 
medlemskommuner, räddningstjänster i när-
området, kustbevakningen, försäkringsbolag 
och saneringsföretag för att lokalisera och sa-
nera kustremsan. 

Arbetsmiljöverkets föreläggande gällande Udde-
valla brandstation resulterade i att Uddevalla 
kommuns fastighetsavdelning byggde en provi-
sorisk hall framför den gamla vagnhallen samt  
att brandstationen inhägnades. Med dessa åt-
gärder uteblev vitet om 200 tkr från Arbetsmil-
jöverket .  

Personal och kompetensutveckling 

I april anställdes en ny operativ chef i samband 
med att den tidigare operativa chefen valde att 
gå tillbaka till en funktionsansvarig tjänst. Vi-
dare har en HR-strateg anställts. I samband 
med en omorganisation som trädde i kraft från 
och med december tillträde dock denne tjänsten 
som administrativ stabschef. Omorganisationen 

innebär att personal som ansvarar för ekonomi, 
personal-, utrednings- och administrativa frågor 
numer utgör en enad stabsfunktion med en och 
samma chef istället som tidigare då dessa funkt-
ioner var utspridda i organisationen. 
 
En utbildning har genomförts i medarbetarsam-
tal för Visions avtalsområde. En lönepolicy har 
arbetats fram och antagits av direktionen som 
ett led i att upprätthålla lönespridning och att 
stimulera utvecklingen genom individuell löne-
sättning.   

I samarbete med Munkedal och Lysekils kom-
muner har rekryteringsoffensiv för RIB-
anställning mot kommunalt anställd personal 
genomförts. 

Förbundet har med syfte att höja kvalitéten i 
utvecklingsarbeten utbildat fyra medarbetare i 
projektstyrning.  

Som en första del i förbundets systematiska ar-
betsmiljöarbete har en policy antagits av direkt-
ionen och därtill kopplad planering samt meto-
danvisningar som framarbetats. Utbildningar 
för alla chefer och arbetsledare på heltid har 
också skett vid tre halvdagar med hjälp av Häl-
sobolaget. 

En överenskommelse har kommit till stånd mel-
lan förbundet och medlemskommunerna om 
hantering av taxor och avgifter enligt indexmo-
dell och beslut om bemyndigande för förbundet 
i enlighet med överenskommelsen har fattats i 
respektive kommunfullmäktige och gäller från 
och med 2017 års taxor och avgifter.  
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Direktion                                                
(Belopp i tkr) UTFALL 2017 BUDGET 2017 

Budgetavvikelse             

2017 
UTFALL 2016 

Intäkter 0 0                         0                            0 

Kostnader – 477 – 364                      – 113                       – 446 

Resultat – 477 – 364                      – 113                       – 446 

Ekonomiska kommentarer 

Resultat för 2017 uppgår till  –477 tkr, 
vilket är 113 tkr lägre än förväntat 
(negativ budgetavvikelse). 

 

 

 

 
 

 

 
 

Resultatet påverkas av:    

 Under året har direktionen haft två 
extrainsatta direktionsmöten 

 Direktionens presidier har varit iväg 
vid tre tillfällen under året, tvådagars 
Ledningskonferens Räddningstjänst, 
tvådagars konferens Räddsam VG  
samt en dag till NÄRF för överlägg-
ningar med presidiet där. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förbundschef                                        
(Belopp i tkr) UTFALL 2017 BUDGET 2017 

Budgetavvikelse             

2017 
UTFALL 2016 

Intäkter 41 0                          41                               0 

Kostnader – 2 716 – 2 391                      – 325                     – 2 276 

Resultat – 2 674 – 2 391                      – 283                     – 2 276 

Ekonomiska kommentarer 

Resultat för 2017 uppgår till  –2 674 tkr, 
vilket är 283 tkr lägre än förväntat 
(negativ budgetavvikelse). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Resultatet påverkas av:    

 284 tkr i högre personalkostnaderna 
än  beräknat. Dessa kostnader härleds 
dels till att personalstyrkan har utö-
kats med en administrativ stabschef 
men även till att förbundschefen har 
haft beredskap. 

 Kompetensutvecklingskostnader har 
överskridits med 42 tkr 

 De 41 tkr i intäkt härrör ersättning 
från Lysekils kommun för hjälp med 
ledningsstöd i samband med oljesane-
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Förbundsgemensam verksamhet 

Viktiga händelser 

Förbundet har tillsammans med Myndigheten 
för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, tagit 
fram ett åtgärdsförlag för att tekniskt stärka 
besluts- och ledningsstödet. Det innebär för 
förbundet att vi moderniserar våra lednings-
platser i de tre kommunernas huvudbrand-
stationer. Efter två upphandlingsförfaranden 
är nu leverantör för detta bestämts. 

Personal och kompetensutveckling 

Under 2017 har en brandingenjör tillsvidare-
anställs så förbundet därmed har tre brandin-
genjörer. 

Ett antal kompetens- och vidareutbildningar 
har skett under året  b.la. för vårt verksam-
hetssystem Daedalos har gjorts en del utbild-
ningsinsatser för att kunna nyttja systemet 
fullt ut.  

Förbundsgemensamt
(Belopp i tkr) 

UTFALL 2017 BUDGET 2017 
Budgetavvikelse             

2017 
UTFALL 2016 

Intäkter  184 O      184  15 

Kostnader  –8 462 – 9 482                           1 020  –11 982 

Resultat    –8 278 – 9 482                        1 204    –11 967 

 

Ekonomiska kommentarer 
Resultat för 2017 uppgår till  –8 278 tkr, 
vilket är 1 204 tkr högre än förväntat 
(positiv budgetavvikelse). 

Resultatet påverkas av:    

 Förbundet har erhållit 126 tkr i försälj-
ningsintäkter för anläggningstillgångar. 

 58 tkr i ersättning från Lysekils kom-
mun för insatser vid oljepåslaget under 
sommaren har erhållits. 

 Förbundets avskrivningskostnaderna 
har varit 107 tkr lägre än beräknat pga. 
tidpunkt för investering har försenats. 

 Bland annat med anledning av att två 
brandingenjör varit föräldralediga 
större delen av året men enbart ersatts 
av en vikarie har personalkostnaderna 
varit lägre än förväntat, 277 tkr. 

 Den omorganisationen som gjordes 
under 2016 ger totalt sett lägre kostna-
der 2017 än 2016 vilket återses i en 
lägre budget för 2017. 

 

Förbundsgemensamt
(Belopp i tkr) 

UTFALL 2017 BUDGET 2017 
Budgetavvikelse             

2017 
UTFALL 2016 

Internt PO-pålägg 12 649 0      12 649  11 546 

Faktiskt PO  –12 758 – 0                        -12 758  –11 706 

Löneväxlingar -2 – 0 -2 -27 

Resultat    –111 0                        -111    –133 

Ekonomiska kommentarer 

 Förbundets totala schablonberäknade PO-kostnaderna ger en differens mot de faktiska 
PO-kostnaderna med 109 tkr. 

 En differens mellan personalens betalningar via löneväxlingar för privat sjukförsäkring 
etc. ger 2 tkr i avvikelse mot faktiska kostnader. 
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Revisorer               
(Belopp i tkr) 

UTFALL 2017 BUDGET 2017 
Budgetavvikelse             

2017 
UTFALL 2016 

Intäkter    0  0 0    0 

Kostnader  –133 – 75  –58  –251 

Resultat    –133                 – 75    –58    –251 

Medlemsavgifter               

drift                       
(Belopp i tkr) 

UTFALL 2017 BUDGET 2017 
Budgetavvikelse             

2017 
UTFALL 2016 

Intäkter    66 494 66 494 0    64 250 

Resultat  66 494 66 494 0  64 250 

Ekonomiska kommentarer 

 Medlemsavgift för revisionen är base-
rad på tiden före förbundsutökningen. 
Då arvodesbestämmelser ska följa 
största  kommunens bestämmelser 
visar det sig att medlemskommuner-
nas budget till revisionen inte räcker 
till.  

Ekonomiska kommentarer 

 Förbundet har tillsammans med med-
lemskommunerna tagit fram en över-
enskommelse gällande medlemsagvift-
en som tillämpades för första gången 

 
 

 2017. I och med denna överenskommelse 
har arbetet med medlemsavgift och budget 
för 2017 underlättats avsevärt. 

Pensioner              
(Belopp i tkr) 

UTFALL 2017 BUDGET 2017 
Budgetavvikelse             

2017 
UTFALL 2016 

Medlemsavgift, pension   3 416  2 228 1 188  2 641 

Uppr. Medl.avg, avsättn. 127 1 358 -1 231 3 979 

Pensionskostnader  -3 416 -2 228 -1 188 – 2 641 

Pensionsavsättning -127 -1 358 1 231 – 3 979 

Resultat    0 0    0    0 

Ekonomiska kommentarer 

 Enligt den upprättade pensionsöver-
enskommelsen mellan förbundet och 
medlemskommunerna ska förbundets 
pensionsåtaganden täckas fullt ut av 
medlemskommunernas medlemsav-
gift (pension) samt av uppräkning av  

 
 

medlemsavgiften för pensionsavsätt-
ningar. Förbundets pensionskostnader 
och pensionsavsättningar är således inte 
resultatpåverkande för förbundet. 
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Förebyggandeavdelning 

Viktiga händelser 

Under året har omkring 570 ärenden av myn-
dighetskaraktär hanterats. Förutom det lö-
pande planenliga arbetet kan nämnas följande 
aktiviteter: 

Projektet Rättssäker tillsyn som påbörjades 
under 2016 har från och med 2017 övergått 
som rutin för tillsynsarbetet. Alla tillsyner 
dokumenteras och protokolleras i form av 
tjänsteanteckning och föreläggandeprotokoll. 
I samband med uppstarten av detta har ett 
intensivt arbete pågått med att ta fram proto-
kollsmallar och vägledning som stöd för till-
synsförrättarna.  

Räddningstjänsten har under året i samband 
med att entreprenörerna gått över till nytt 
verksamhetsprogram, Ritz, tecknat avtal med 
SSR, Sveriges Skorstensfejares riksförbund 
för tillgång till programmets uppföljnings-
verktyg, detta innebär en större möjlighet och 
transparens för räddningstjänsten och kom-
munerna att följa entreprenörernas arbete.  
 

Personal och kompetensutveckling 

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

 Förebyggandekonferens i Karlstad. 

 Brandskyddsföreningens seminarium i 
Varberg om Individanpassat brand-
skydd. 

 Utbildning för Tillståndshandläggare för 
explosiva varor i Göteborg. 

 Nyheter i Boverkets Byggregler i Stock-
holm.  

 Brandfarlig vara konferens i Malmö. 

 Det nationella ”Socialt förebyggande nät-
verket” i Göteborg. 

 MSBs seminarium i Karlstad om Rättssä-
ker brandskyddskontroll. 

 
Övrigt 
Under hösten bjöd räddningstjänsten in med-
lemskommunernas politiker och chefstjänste-
män från socialtjänsten till ett halvdagssemi-
narium om individanpassat brandskydd. före-
läsare från räddningstjänsten Väst delade 
med sig av hur de jobbar med dessa frågor i 
Varberg och Falkenberg. 
 
Räddningstjänsten gör därför tillsammans 
med socialtjänsterna i medlemskommunerna 
under 2018 en gemensam ansats för ett indi-
vidanpassat brandskydd med syfte att för-
bättra och förstärka brandskyddet för de per-
soner som inte har förmåga att själva hantera 
en brandsituation i sin bostad.  

 

Förebyggandechef 

((Belopp i tkr) 
UTFALL 2017 BUDGET 2017 

Budgetavvikelse             

2017 
UTFALL 2016 

Intäkter  3 350                   3 155                        195  3 083 

Kostnader  – 5 115                – 4 900                     – 215  – 4 867 

Resultat – 1 765                – 1 745                       – 20 – 1 784 

Ekonomiska kommentarer 

Avdelningens resultat för 2017 är -1 765 tkr 
vilket ger 20 tkr i lägre resultat än förväntat 
(negativ budgetavvikelse). 

 



  

  21 

Resultatet påverkas av: 

 Avdelningen har genererat 68 tkr i högre 
intäkter än förväntat vad gäller avgifter 
för tillsyner och tillståndsansökningar. 

 

 Då efterfrågan på de externa förebyg-
gandeutbildningar har varit högre än 
förväntat har detta genererat i högre ut-
bildningsintäkter, 31 tkr, men även i  

       ökade kostnader för utbildnings-  
       materiel, 42 tkr. 
 

 
 

 Dessutom har avdelningen fått 99 tkr i 
ersättning från Försäkringskassan för en 
nystartstjänst men har i samband med 
detta även haft högre kostnader löne-
kostnad. Denna tjänst övergick senare 
till en t.v. tjänst under året. 

 Totalt har avdelningen haft 109 tkr i 
högre lönekostnader under året. 

 Avdelningen har även haft högre fort-
bildningskostader, 40 tkr. 

Viktiga händelser 

En ny båtplats har iordningställts i anslutning 
till övningsområdet i Uddevalla. Detta för att 
den gamla platsen var belägen innanför av-
spärrat område vid Riversidekajen. 

Personal 

Två personer har anställts på avdelningen 
under året. Båda är placerade i Munkedal och 
ersätter två vakanser sedan 2016. 

Tre personer har gått utbildats i administre-
ring av larmdatorerna. 

Materiel och fordon 

En slangtvättmaskin har installerats. 

Tre personbilar har införskaffats för att er-
sätta äldre fordon som avvecklats.  

 

För att tillgodose miljökraven har en ny die-
selcistern med miljölåda och en miljöcontai-
ner anskaffats. 

Larm, IT och telefoni 

En uppdatering av stationernas ledningsplat-
ser har upphandlats och kommer att installe-
ras i början på 2018. 

Fastigheter 

Förbundet hyr sina brandstationer av respek-
tive kommun vilket innebär att en del av fas-
tighetsskötseln och reperationerna av byggna-
derna sköts av de kommunala fastighetsavdel-
ningarna. Den enda byggnad som förbundet 
äger är förrådshallen på Siviks övningsom-
råde i Lysekil. 

Teknisk avdelning 
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Fastighetsägaren för Uddevalla brandstation 
har byggt en ny vagnhall framför den gamla 
för de fyra tyngsta fordonen. Detta pga. över-
skriden maxbelastning på det gamla golvet. 

Under 2017 har Uddevalla kommun genom-
fört en förstudie av ny brandstation i Udde-
valla. Möten med olika intressenter och även 
studiebesök vid Karlstadsregionen har arran-
gerats. Beslut är nu fattat av kommunstyrel-
sen att genomföra detaljplaneringen under 
2018. Förhoppningsvis kommer även för-
projekteringen att genomföras under 2018. 
 
Angående brandstationen i Ljungskile är in-
blandade parter nu överens om att bygga om 

det gamla reningsverket till brandstation. Här 
väntar vi bara på att projektet ska starta upp 
då nödvändigt underlag redan finns framta-
get.  
 
Brandstationen i Lysekil har varit föremål för 
arbetsmiljöförbättringar under en längre tid. 
Där har nu arbetet startats upp med att bygga 
nya lokaler för omklädning, dusch och trä-
ningsmöjligheter. Det ska även installeras 
reservkraft och klimatförbättrande åtgärder.  
 
För att förstärka det civila förvaret har vissa 
förberdelser genomförts för att iordningställa 
skyddet i RC:n på Uddevallastationen. 

 

Teknisk chef            
(Belopp i tkr) 

UTFALL 2017 BUDGET 2017 
Budgetavvikelse             

2017 
UTFALL 2016 

Intäkter 2 770 2 184                       586  2 243 

Kostnader  –16 217 – 16 037                      -180  –14 616 

Resultat    –13 447  – 13 853                       406    –12 373 

Ekonomiska kommentarer 

Avdelningens resultat för 2017 är                      
-13 447 tkr vilket ger 406 tkr i bättre re-
sultat än förväntat (positiv budgetavvi-
kelse). 

 

Resultatet påverkas av:    

 Avdelningen har erhållit 154 tkr mer 
i lönebidrag från Arbetsförmedling-
en för personal inom bilvården än 
beräknat. 

 Det under året reviderade service-
avtalet med New Wave för sprinkler-
system har genererat i en intäktsut-
ökning om 207 tkr.  

 Ersättning för brandssläckarservice i 
Munkedals kommun har gett 154 tkr.  

 

 Med anledning av att avdelningen 
under större delen av året har haft 
en vakant tjänst samt att personal 
varit långtidssjukskriven har detta 
avdelningens personalkostnaderna 
varit 526 tkr lägre än förväntat. 

 Förbundet har haft 706 tkr i högre 
driftskostaderna under året som till 
största delen härleds till reparation, 
service och underhåll av transport-
medel men även till telefoner, IT och 
larm. Ytterligare en tung kostnads-
post är högre kostnader för elarbeten 
på stationen i Uddevalla gällande 
installation av Rakelstyrda portar 
samt reperation av trafikljusen utan-
för stationen. 
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Operativ avdelning 

Viktiga händelser 

Under året har olika arbeten och projekt på-
börjats eller utvecklats, t.ex.: 

 Säkerhet på väg  

 Arbete på hög höjd 

 Kommunikations-/sambands-           
utrustning har utvecklats 

 Arbetet med andningsskydd har     
utvecklats 

 Koncept om friska brandmän har     
utvecklats 

 Människan bakom uniformen startades 
upp tillsammans med kommunerna  

 

 

 
 

Personal och Kompetensutbildning 

Vi har under året genomfört ett stort rekryte-
ringsarbete gällande räddningspersonal i be-
redskap. 

Vissa satsningar på kompetensutbildning har 
gjorts, bl.a. har två personer utbildas i trafik-
säkerhetsregler, fyra personer utbildats i al-
ternativa bränslen, två personer genomfört 
utbildning i tillsyn förebyggande, fyra perso-
ner gått en fortbildning i arbetepå hög höjd. 
Dessutom har interna övningar för befälen i 
organisationen genomförts enligt plan, opera-
tiv övningsdag för fyra statoner har genom-
förts och några i personalen har påbörjat kör-
kortsutbildning för lastbil. 

Under första tertialet har vi nyutbildat på 
räddningsinsats samt räddningsledning A 
enligt tabellen nedan. Två brandmän från 
Uddevalla heltid har genomför endagskurs i 
ämnet fallskydd för att möta upp vårt på-
gående projekt Arbete på hög höjd. 

 

Kompetens-

utbildning 

Uddevalla Lysekil Munkedal TOTALT 

Plan 

2017 

Utfall 

2017 

Plan 

2017 

Utfall 

2017 

Plan 

2017 

Utfall 

2017 

Plan 

2017 

Utfall 

2017 

Utfall 

2016 

RÄL A 1 1   1 1 2 2 2 

RÄL B       0 0 1 

RIB   1 1 2 2  3 3 7 

Tillsyn A 1 1     1 1  

TOTALT 2 2 1 1  3  3 6 6 11 
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Operativ chef                   
(Belopp i tkr) 

UTFALL 2017 BUDGET 2017 
Budgetavvikelse             

2017 
UTFALL 2016 

Intäkter  2 054 1 940                    114  2 599 

Kostnader  –40 507 – 40 523                  16  –37 606 

Resultat    –38 454 – 38 583                  129    –35 007 

Ekonomiska kommentarer 

Avdelningens resultat för 2017 är –38 454 tkr, 
vilket är +129 tkr i bättre resultat än förväntat 
(positiv budgetavvikelse).  

 

Resultatet består till största delen av:     

 Avdelningen är förbundets perso-
naltätaste avdelning vilket ger stora diffe-
renser i kostnaderna mellan åren. Perso-
nalkostnaderna har dock totalt sett varit 
259 tkr lägre än det beräknade. Då antalet 
utryckningar varierar mellan åren samt 
att vi tyvärr då och då drabbas av storska-
liga händelser behöver dock förbundet ta 
med detta i beräkningen vid budgetering-
en. 

 Satsningar på kompetensutveckling har 
genererat 344 tkr i högre kostnader än 
vad som avsatts för detta. 

 Nytt avtal har genererat i 212 tkr i lägre 
kostnader för företagshälsovård för avdel-

ningen. 

 
 

 Avdelningen har erhållit 54 tkr i ersätt-
ning från Lysekils kommun för insatser 
vid oljepåslaget under sommaren. 

 Utryckning vid automatiska brandlarm 
orsakade av ovarsamhet har genererat     
73 tkr i högre intäkter än vad som budge-
terats för. 

 Ersättning av NU-sjukvården för IVPA-
larm (i väntan på ambulans) ger en intäkt 
om 87 tkr. Även 20 tkr i utökad ersättning 
för lyfthjälp, 23 tkr i utökad ersättning 
från MSB och genererar ytterligare intäkt-
sökning. 

 Förbundet har rätt till ersättning för rest-
värdessanering men under året har inte 
ersättning begärts i den omfattning som 
vi har kunnat göra, 101 tkr. Detta kommer 
att följa upp mer noggrant under 2018. 

 

MEDARBETARE 

Antal anställda 

Den 31 december 2017 fanns det 199 personer anställda inom förbundet. Av de anställda var 
136 arvodesanställda i beredskap. Av de totala antalet anställda var det 13 kvinnor. Av dessa 
kvinnor är 5 arvodesanställda och 8 är heltidsanställda. 
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Ålderstruktur 

Förbundets medelålder för brandmän i heltidsstyrka är 38,6 år, räddningstjänstpersonal i      
beredskap 41,3 år och dagtidspersonal 47,7 år. Pensionsavtal för brandmän i i heltidsstyrka ger 
möjligheten att gå i pension vid 58 års ålder och under de närmsta åren är flera pensions-
avgångar att vänta. 

I tabellen nedan redovisas åldersfördelning samt en uppdelning mellan heltidsanställd personal 
respektive räddningstjänstpersonal i beredskap. 

Ålder Antal Totalt % av total Antal heltid Antal deltid Antal Totalt 2016 

            - 29 
31 15,6 % 8 23 22 

30 - 39 
51 25,6 % 16 35 50 

40 - 49 
71 35,7 % 20 51 71 

50 - 59 
37 18,6 % 15 22 44 

      60 - 
9 4,5 % 4 5 13 

Totalt 199 100,0 % 63 136 200 

Sjukfrånvaro 

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

Långtidssjukskrivning 2017 2016 

Kvinnor  0,00 %  0,00 % 

Män  47,2 %  52,69 % 

TOTALT 43,40 % 49,20 % 

Sjukfrånvaro per åldersgrupp 2017 2016 

29 år eller yngre  0,6 %  1,13 % 

30 -49 år  3,52 %  3,64 % 

50 år eller äldre  1,12 %  0,76 % 

TOTALT 3,64 % 2,50 % 

Sjukfrånvaro per kön 2017 2016 

Kvinnor  1,88 %  1,61 % 

Män 2,43 % 2,60 % 

TOTALT 4,13 % 2,50 % 
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Personal (Belopp i tkr) 2017 2016 

Heltid, inklusive semesterlön 31 253 29 261 

Räddningstjänstpersonal i beredskap  18 178  16 793 

Övertid, fyllnadstid        1 134         780  

OB, beredskap    2 352     2 288  

Arvode/Förtroendevalda       462       435  

Förändring semester- & löneskuld   66   -183 

Pensionskostnader & avsättning inkl. skatt   3 544   6 619 

Totalt 56 989 55 993 

Personalkostnad 

Räddningstjänsten är en personalintensiv verksamhet och den största andelen av förbundets 
kostnader är därmed personalrelaterade kostnader som 2017 uppgick till 75 % av förbundets 
totala kostnader.  

Skulden till de anställda avseende inarbetad ej uttagen semesterersättning, inarbetad ej uttagen 
retro-aktiv ersättning löner samt okompenserad övertid uppgick till 66 tkr vid 2017 års slut. 

Lönerevision i förbundet för hel- och RiB-anställd personal har genomförts traditionellt. De 

centrala kollektivavtalen för heltidsperonal har utvecklats till att ge möjlighet för de lokala ar-

betsgivarna att belöna medarbetare som bidrar till verksamhetens utveckling. Vid förra lönere-

visionen påtalades att förbundet inte hade en aktuell lönepolicy för individuell lönesättning. 

Detta är nu åtgärdat och det finns en aktuell lönepolicy där kriterierna arbetats fram gemensamt 

med den fackliga organisationen. Dock gäller det enbart den daggående personalen som går un-

der Visions avtalsområde. Våra RiB-anställda fick också ett nytt avtal efter en hel del förhand-

lande på både central- och lokal nivå. 

 

Utöver nedanstående redovisade kostnader har förbundet ytterligare 1 279 tkr i personalrelate-

rade kostnader för företagshälsovård och kompetensutvecklingskostnader. 

Personalrörlighet 

Under året har 25 personer avlutat sina tjänster och förbundet har nyanställt 26 personer. 
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Finansiella mål för förbundet 

EKONOMISK ÖVERSIKT 

Årets resultat 

INTÄKTER 

Mål och riktlinjer behövs för att främja en kostnadseffektiv och 
ändamålsenlig verksamhet samt för att göra uppdraget gentemot 
medborgarna tydligt, visa hur mycket av de olika verksamheterna 
som ryms inom de finansiella målen dvs kopplingen mellan eko-
nomi och verksamhet. Förbundet har enbart ett finansiellt mål för 
2017 vilket är att intäkterna ska överstiga kostnaderna. 

De totala intäkterna uppgår till 78 541 tkr och de totala kostnaderna till 
77 386 tkr. Förbundets resultat för året är 1 155 tkr och det är intäkts-
sidan som genererat det positiva resultatet.  

Medlemsavgifterna från medlemskommunerna är den största in-
täktskällan, 64 494 tkr för drift och 3 586 tkr i pensionsåtaganden.   
Övriga intäktskällor är bland annat intäkter för nytt sprinkleravtal med 
New Wave, brandsläckareserviceavtal med Munkedals kommun, avtal 
gällande IVPA-larm, uthyrning av materiel och lokaler, ersättningar för 
restvärdessanering samt utryckning vid automatlarm, taxor och avgif-
ter för tillsyner, tillståndsansökningar och automatlarmanläggningar 
samt ersättningar från Försäkringskassan för nystartsjobb. Under året 
har förbundet även erhållit 233 tkr i intäkt från Lysekils kommun för 
insatser vid oljepåslaget under sommaren.  

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

Finansnetto, skillnaden mellan kostnadsräntor och intäktsräntor, upp-
gick till 11 tkr. Förbundet har haft 15 tkr i kostnadsräntor och 4 tkr i 
ränteintäkter. 

Åren som kommer 

De utslitna brandstationerna medför att arbetsmiljöarbetet blir en allt 
mer tilltagande börda som blir allt svårare för förbundet att ta ansvar 
för som hyresgäster i kommunernas fastigheter. Uddevalla kommun 
har genomfört en förstudie för ny brandstation. Möten med olika in-
tressenter och även studiebesök vid Karlstads brandstation har arran-
gerats. Beslut är nu fattat av kommunstyrelsen att genomföra detaljpla-
neringen under 2018. Förhoppningsvis kommer även förprojekteringen 
att genomföras under 2018. Vad gäller brandstationen i Ljungskile är  

KOSTNADER 

89%

11% Medl.avg inkl
pensionsåtagande

Övriga intäkter

75%

21%
4%

Personalkostn

Övriga kostn,
drift

Avskrivningar
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Materiella anläggningstillgångar 

Betalningsberedskap 

Soliditet 

Det bokförda värdet på förbundets bilar och transportmedel, maskiner och inventarier  samt 
leasingfordon har minskat med 1 179 tkr till 26 012 tkr. De finansiella leasingavtalens andel av 
det bokförda värde uppgår till 5 149 tkr.  

Likvida medel uppgick vid årets slut till 2 204 tkr. Förbundet har utnyttjat checkräknings-
krediten under januari, februari och mars det gångna året. 

Den långfristiga låneskulden var vid årsskifter 4 546 tkr och avser långfristig del av lea-
singskuld. 

Förbundets soliditeten vid 2017 års slut uppgick till 36, 8 % (jmf. 2016 41,4 %).  Solidi-
tetet  visar hur stor del av tillgångarna som finansieras med egna medel och utgör den 
långsiktiga betalningsförmågan. Utveckling beror dels på förändring av eget kapital och 
dels tillgångarnas värdeökning/värdeminskning. En hög soliditet innebär låg finansiell 
risk medan en låg soliditet kan innebära hög risk för verksamheten.  

nu alla inblandade parter överens om att bygga om det gamla reningsverket till brandstation. 
Här väntar vi på att projektet ska starta upp då nödvändigt underlag redan finns framtaget. 
Brandstationen i Lysekil har varit föremål för arbetsmiljöförbättringar under en längre tid och 
nu har arbetet startats upp med att bygga nya lokaler för omklädning, dusch och träningsmöjlig-
heter. Det ska även installeras reservkraft och utföras klimatförbättrande åtgärder.  

Förbundet har tillsammans med Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap tagit fram ett 
åtgärdsförlag för att tekniskt stärka besluts- och ledningsstödet. Det innebär för förbundet att vi 
moderniserar våra ledningsplatser i de tre kommunernas huvudbrandstationer. Leverantör för 
detta har upphandlats under 2017. 

Förbundets personalomsättning för RiB-anställd personel är fortsatt hög och rekrytering av ny 
personal kommer även fortsättningsvis att vara ett omfattande arbete. Samtidigt är trenden den 
att allt färre söker semestervikariaten som heltidsbrandmän. 

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

(Belopp i tkr) Not 
Budget             

2017-12-31 

Bokslut                     

2017-12-31 

Bokslut                     

2016-12-31 

Verksamhetens intäkter (not 1) 7 279,0 8 143,9 8 433,6 

Medlemsavgifter från kommunerna 

(drift) 
(not 1) 66 494,0 66 494,0 64 250,0 

Medlemsavgift från kommuner 

(pension) 
(not 1) 2 228,0 3 416,3 2 640,8 

Uppräkning medlemsavgift avsätt-

ning pensioner 
(not 1) 1 358,0 127,4 3 978,5 

Jämförelsestörande poster (not 3)  328,9    

Verksamhetens kostnader (not 2) -70 885,0 -71 160,4 -65 949,5 

Pensionskostnader (not 2) -2 228,0 -3 416,3 -2 640,8 

Avsättning pensioner (not 2) -1 358,0 -127,4 -3 978,5 

Avskrivningar (not 4) -2 728,0 -2 621,4 -2 343,6 

Nedskrivningar        

Verksamhetens nettokostnader   160,0 1 185,0 4 390,5 

Finansiella intäkter (not 5) 0,0 0,2 3,5 

Finansiella kostnader (not 6) -159,0 -30,0 -15,0 
Resultat före                                               

extraordinära poster 
  1,0 1 155,2 4 379,0 

Extraordinära intäkter/kostnader    0   0 

Årets resultat/                                      

Förändring Eget Kapital 
              1 1 155,2 4 379,0 



Balansräkning 
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(Belopp i tkr) Not 
Bokslut             

2017-12-31 
Bokslut             

2016-12-31 

  
      

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar       

Materiella anläggningstillgångar    

Inventarier, bilar och transportmedel (not 7) 20 862,6 21 350,2 

Finansiella anläggningstillgångar    

Finansiella leasingavtal (not 8) 5 149,0 5 840,8 

Långfristig fordran, pensionsåtagande, 
medl. Kommuner 

(not 12)  6 174,1 6 046,7 

Summa Anläggningstillgångar   32 185,7 33 237,7 

        

Omsättningstillgångar       

Kortfristiga fordringar (not 9)  10 266,7 3 108,5 

Kassa och bank (not 10)  2 204,1 576,5 

Summa Omsättningstillgångar   12 470,8 3 685,0 

SUMMA TILLGÅNGAR   44 656,5 36 922,7 

        

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 

      

Eget kapital vid årets början  -15 289,2 -10 910,2 

Årets resultat   -1 155,1 -4 379,0 

Summa Eget Kapital   -16 444,4 -15 289,2 

        

Avsättning för pensioner (not 11)  -6 174,1 -6 046,7 

Summa Avsättningar   -6 174,1 -6 046,7 

        

Långfristiga skulder (not 13)  -4 546,0 -5 022,8 

Kortfristiga skulder (not 14)  -17 492,0 -10 564,0 

Summa Skulder   -22 038,0 -15 586,8 

SUMMA EGET KAPITAL,              

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 
  -44 656,5 -36 922,7 
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Kassaflödesanalys 

(Belopp i tkr) Not 
Bokslut 

2017 

Bokslut 

2016 

Den löpande verksamheten      

Årets resultat  1 155,2 4 379,0 

Justering för av- och nedskrivningar,                            

materiella anläggningstillgångar 
(not 4) 2 621,4 2 343,6 

Justering för av- och nedskrivningar, leasing (not 8) 691,8 818,0 

Justering för gjorda avsättningar (not 11) 127,4 3 978,5 

Justering för försäljning/utrangering  30,4 0,0 

Medel från verksamheten före förändring av 

rörelsekapital 
 4 626,2 11 519,1 

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar  -7 158,1 -128,8 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder  6 928,0 -2 264,1 

Kassaflöde från                                                            

den löpande verksamheten 
 4 396,1 9 126,2 

      

Investeringsverksamheten     

Investering i materiella anläggningstillgångar (not 7,8) -2 164,3 -5 637,0 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  0,0 0,0 

Kassaflöde från                                                  

investeringsverksamheten 
 -2 164,3 -5 637,0 

      

Finansieringsverksamheten     

Nyupptagna lån  0,0 0,0 

Amortering av skuld (not 13) -476,8 -818,0 

Ökning långfristiga fordringar (not 12) -127,4 -3 978,5 

Minskning av långfristiga fordringar  0,0 0,0 

Kassaflöde från                                                    

finansieringsverksamheten 
 -604,2 -4 796,5 

     

Årets kassaflöde/                                                           

förändring av likvida medel 
 1 627,6 -1 307,3 

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

Likvida medel vid årets slut (not 10) 2 204,1 576,5 

     

Likvida medel uppgick vid årets slut till 2 204 tkr. Förbundet har utnyttjat checkräk-
ningskrediten under januari, februari och mars det gångna året. 

Den långfristiga låneskulden var vid årsskifter 4 546 tkr och avser långfristig del av lea-
singskuld. 
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Uppföljning av Investeringar 

(Belopp i tkr) 
Budget 

2017 

Utfall                  

2017 

Utfall                

2016 

Materiella anläggningstillgångar:    

- Maskiner, Inventarier,                         

Byggnadsinventarier 
 495,0 976,7 306,9 

-Fordon och Transportmedel 500,0 1 186,6,0 5 330,0 

Finansiella anläggningstillgångar:    

-Leasingavtal, fordon 0,0 0,0 0,0 

Summa 995,0  2 164,3 5 636,9 

Förbundet har investerat i materiella anläggningstillgångar för 2 164 tkr. De investering-
ar som skett utöver budget 2017 gäller akut byte av båtmotorer till räddningsbåt, slang-
tvätt som inte blev driftsatt på 2016 års investering som planerat., skyddsplåtar till rädd-
ningscentralens fönster då dessa inte levererades när den byggdes och inlösning av två 
leasingfordon. 

Notförteckning 

Resultaträkning: 
2017 2016 

(Belopp i tkr) 

   

Not 1 Verksamhetens intäkter                                                 
exkl. jmf. störande poster   

Medlemsavgift, drift 66 494,0 64 250,0 

Medlemsavgift, pensionsåtagande  3 416,3 2 640,8 

Uppräkning medlemsavgift, pensionsåtagande                       
(avsättning pension) 

127,4 3 978,8 

Myndighetsutövning 1 088,0 927,9 

Årsavgift larm 1 305,4 1 208,6 

Brandlarm ovarsamhet, Sanering/Restvärde efter 
räddning, IVPA  

1 667,3 2 116,1 

Vattenavgifter, Övriga avgifter räddningstjänst 56,7 43,6 

Lokalhyror, tillfälliga lokalupplåtelser 288,6 250,5 

Ersättning för verksamhet (bilvård, utbildningar) 2 603,2 2 522,9 

Försäljningsintäkter, Övriga intäkter o ersättningar 656,4 345,8 

Försäljning av entreprenader o konsulttjänster, Övriga 
ersättningar o intäkter m.m. 

199,2 169,5 

Övriga Bidrag (Försäkringskassa, MSB, Arbetsför.) 512,0 486,6 

Ersättning för säkerhetsamordning från Lysekils  och 
Munkedals kommuner  

0 354,2 

Summa 78 414,4 79 302,9 
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 2017 2016 

   

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

Löner och personalomkostnader 53 441,4 55 982,9 

varav :   

– Löneskuldsförändring 66,0 -183,0 

– Pensionskostnader, löpande och upplupna premier 3 416,3 2 640,8 

– Pensionsavsättning 127,4 3 978,5 

Övriga personalkostnader (företagshälsovård, utb.) 1 279,3 1 408,6 

Fastighetskostnader 5 804,0 5 784,0 

Transportmedel 2 727,9 2 012,7 

Övriga kostnader 6 612,1 6 100,1 

Administrativt stödköp från Uddevalla kommun 1 291,2 1 270,5 

Summa 74 703,7 72 558,7 

   

Not 3 Jämförelsestörande poster   

Vinst vid försäljning av maskiner/inventarier 95,6 0,0 

Ersättning från Lysekils kommun, oljesanering 233,3 0,0 

Summa 328,9 0,0 

   

Not 4 Avskrivningar   

Maskiner 63,5 305 

Inventarier 306,6 290,5 

Byggnadsinventarier 35,6 35,6 

Bilar och transportmedel 2 014,5 2 014,5 

Summa 2 343,6 2 343,6 

   

Not 5 Finansiella intäkter   

Räntor likvida medel 0,2 3,5 

Summa 0,2 3,5 

   

Not 6 Finansiella kostnader   

Räntekostnader 13,0 0,0 

Pensionsavsättningar, Ränta 0,0 -2,0 

Räntekostnader leverantörsskuld 3,2 3,1 

Bankkostnader 13,8 13,9 

Summa 30,0 15,0 
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Balansräkning: 
2017 2016 

(Belopp i tkr) 

   
Not 7 Maskiner, Inventarier, byggnads-   
inventarier, bilar och transportmedel   

   

Maskiner   

Ingående anskaffningsvärde 235,0 0,0 

Investeringar 570,9 235,0 

Försäljning/utrangering 0,0 0,0 

Omklassificeringar                                                  0,0 0,0 

Utgående anskaffningsvärde 805,9 235,0 

     

Ingående av- och nedskrivningar -3,0 0,0 

Återförda av- och nedskrivningar/                                   
försälj. o  utrangering     

Årets av- och nedskrivningar                      -65,3 -3,0 

Utgående Av- o nedskrivningsvärde -68,3 -3,0 

     

Utgående bokfört värde 737,7 232,0 

   

Inventarier   

Ingående anskaffningsvärde 2 950,5 2 878,7 

Investeringar 405,8 306,8 

Försäljning/utrangering 0,0 0,0 

Omklassificeringar                                                  0,0                                  0,0 

Utgående anskaffningsvärde 3 356,3 3 185,5 

    

Ingående av- och nedskrivningar -1 910,6 -1 620,1 

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

Årets av- och nedskrivningar -306,6                            -293,5 

Utgående Av- o nedskrivningsvärde -2 217,2 -1 913,6 

    

Utgående bokfört värde 1 139,1 1 271,9 

   

Byggnadsinventarier   

Ingående anskaffningsvärde 213,1 213,1 

Investeringar 0,0 0,0 

Försäljning/utrangering 0,0 0,0 

Omklassificeringar 0,0          0,0 

Utgående anskaffningsvärde 213,1 213,1 

   

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

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

Årets av- och nedskrivningar -35,5                               -35,6 

Utgående av- och nedskrivningar -106,6 -71,1 

    

Utgående bokfört värde 106,5 142,0 
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 2017 2016 
 

    

Bilar och transportmedel    

Ingående anskaffningsvärde 25 672,0 20 342,0  

Investeringar 1 187,6 5 330,0  

Försäljning/utrangering -40,0 0,0  

Omklassificeringar 0,0 0,0  

Utgående anskaffningsvärde 26 819,6 25 672,0  

     

Ingående av- och nedskrivningar -5 735,8 -3 721,2  

Återförda av- och nedskrivningar/                                          
försälj. o utrangering 9,6 0,0  

Årets av- och nedskrivningar -2 214,0 -2 014,5  

Utgående av- och nedskrivningar -7 940,3 -5 735,7  

     

Utgående bokfört värde 18 879,3 19 936,3  

    

Not 8 Finansiella leasingavtal    

Ingående anskaffningsvärde leasing 9 941,5 9 941,5  

Investeringar leasing 0,0 0,0  

Försäljning/utrangering -897,4 0,0  

Omklassificeringar 0,0                            0,0  

Utgående anskaffningsvärde 9 044,1 9 941,5  

     

Ingående av- och nedskrivningar leasing -4 100,7 -3 282,7  

Återförda av- och nedskrivningar/                                        
försälj. o utrangering 897,4 0,0  

Årets av- och nedskrivningar -691,8                       -818,0  

Utgående av- och nedskrivningar -3 895,1 -4 100,7  

     

Utgående bokfört värde 5 149,0 5 840,8  

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

Not 9 Kortfristiga fordringar   

Kundfordringar 6 712,5 515,9 

Fordringar hos staten 9,1 337,4 

Fordringar hos  anställda 0,2 0,0 

Fordran moms 1 038,1 578,0 

Förutbetalda kostnader 1 251,5 1 539,1 

Upplupna intäkter 1 255,3 138,2 

Utgående balans  10 266,7 3 108,6 
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 2017 2016 

   

Not 10 Kassa och Bank   

Ingående värde 576,5 1 883,8 

Förändring under året 1 627,6 -1 307,3 

Utgående balans 2 204,1 576,5 

   

   

Not 11 Avsättning pensioner   

Ingående pensionsavsättningar 6 046,7 2 068,2 

Årets avsättning pensioner 127,4 3 978,5 

Utgående balans 6 174,1 6 046,7 

Pensionsavsättning Enligt finansiell överenskommelse mellan förbundet och medlemskom-
munerna angående pensionsåtagande kvarstår personalens intjänade pensionsrätt t o m 2014 
som avsättning hos medlemskommunerna. Intjänade pensionsrätt from 2015 belastar RMB 
som en direkt pensionsavsättning och indirekt medlemskommunerna som långfristig fordran. 

Not 12 Långfristig fordring,                                        
medlemskommuner   

Ingående fordran (pensionsavsättning) 6 046,7 2 068,2 

Årets förändring av fordran (pensionsavsättning) 127,4 3 978,5 

Utgående balans  6 174,1 6 046,7 

   

   

Not 13 Långfristiga skulder, leasing   

Ingående leasingskuld, långfristig del 5 022,8 5 840,8 

Årets förändring, amortering av lång -476,8 -818,0 

Utgående balans 4 546,0 5 022,8 

   

   

Not 14 Kortfristiga skulder   

Leasingskuld, kortfristig del 602,9 818,0 

Leverantörsskulder 1 488,3 863,3 

Moms redovisningskonto 0,0 96,5 

Genomgångskonto löner, övr. löneavdrag -0,4 -5,8 

Skuld till staten 1 972,0 1 922,3 

Löneskuld 6 081,7 5 835,9 

Övriga kortfristiga skulder 7 347,5 1 033,9 

Utgående balans 17 492,0 10 564,0 

    

   

Eget kapital 15 289,2 10 910,3 

Årets resultat 1 155,2                  4 379,0 

 16 444,4 15 289,3 
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Redovisningsprinciper 

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

God redovisningssed 

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

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

Periodisering 

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

Anläggningstillgångar 

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

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

För räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
gäller att investeringen ska ha en nyttjandetid 
om minst 3 år och anskaffningsvärdet ska över-
stiga 1 prisbasbelopp. Tillämpningen om an-
skaffningsvärdet 1 prisbasbelopp började gälla 
från och med 2017-01-01, för investeringar 
gjorda före detta datum tillämpas ½ prisbas-
belopp som gräns för att klassas som investe-
ring. 

Pensioner 

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

Måluppföljning 

Förbundet följer upp de 22 målen i verksam-
hetsplan 2017, antagna av Förbundsdirektionen 
2016-09-30. 

Övrigt 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Likviditet: Betalningsförmåga på kort sikt. 

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

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

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

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

Ord och Begreppsförklaring 
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Revisionsberättelse 
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SÄKERHET 

OMTANKE 
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