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Förbundsledningen sammanfattar det
gångna verksamhetsåret
Förbundsledningen har under året 2019 fortsatt
sitt arbete med att skapa förutsättningar och
arbetat aktivt för en bättre hållbar organisation.
För ledningsorganisationen och för vår personal
har det gångna verksamhetsåret återigen varit
mycket ansträngande där vi hanterat stor
bemanningsproblematik främst inom den operativa
avdelningen.
Sommaren 2019 var inte lika besvärlig som 2018
men medförde likväl stort belastning på samtliga
räddningstjänster i Sverige. Den tidiga våren hade
till följd, torka med hög brandrisk och detta fortsatte
under sommaren. Dessa väderförhållanden medförde
att förbundet fick värdera sin förmåga vid händelse av
brand i skog och mark. Vårens torra och varma väder
orsakade särskilt en större skogsbrand i Hjärtum inom
Lilla Edets kommun. Förbundet fick värdefull hjälp av
samverkansavtalet inom Göteborgsregionen (GR).
Vår mötesstruktur för olika personalgrupper
har utvecklats och förväntas skapa ytterligare
delaktighet i vårt arbete. Det är väl känt att
förändringsprocesser kan vara djupt besvärliga,
detta är något som organisationen Södra Bohusläns
Räddningstjänstförbund (SBRF) har fått erfara.

Ett viktigt arbetsmiljöarbete har påbörjats under
året, där våra medarbetare har fått tydliggöra vilka
fokusområden vi tillsammans behöver utveckla.
Under året har också förbundsledningen till viss del
förändrats, och ett utvecklingsarbete pågår inom
ledningsgruppen. Förbudets ekonomiska ramar är
under utredning av våra medlemskommuner.
SBRF vill arbeta för en gemensam målbild, där ledning
och personal ser samma mål där vårt fokus ligger på
verksamheten och dem vi är till för.
Avslutningsvis vill vi tacka all personal, ledning och
direktion för era värdefulla insatser och för ert
engagemang under det gånga verksamhetsåret.

Patrick D’Imporzano
Tf Förbundsdirektör

Linda-Maria Hermansson
Ordförande Direktionen
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Omvärldsanalys

Förbundet har påbörjat sitt arbete med att planera för
höjd beredskap. Utsedd personal har under hösten
2019 deltagit och kommer under våren 2020 att
deltaga vid totalförsvarsövningar i samverkan med
våra medlemskommuner. Ett viktigt arbete återstår
för att klarlägga förbundets uppdrag och resurser
utifrån tilldelat ansvar, för att stödja Försvarsmakten
och kommuninvånarna i händelse av krig.
Under hösten deltog SBRF i en dialog med
Länsstyrelsen och Myndigheten för Samhällsskydd
och Beredskap (MSB), vars syfte var att lämna
synpunkter på utvecklingsmöjligheter för
räddningsvärn. MSB har av regeringen fått i uppdrag
av att ge kommunerna stöd i sitt arbete med att
utveckla och stödja räddningsvärn.

Gränslös samverkan

Den 1 oktober gick SBRF in i gemensam
systemledning tillsammans med övriga samverkande
räddningstjänster och räddningstjänstförbund
inom GR. Samarbetet innebär en gemensam
räddningsledning i GR med en räddningschef
i beredskap (RCB), som på uppdrag av de 5
räddningscheferna ansvarar för händelser inom
samma geografiska ansvarsområde. I samband
med inträdet i systemledningssamverkan infördes
funktionen Chef och stabsresurs (CSR) i SBRF samt i
samtliga samverkande organisationer.
Samarbetet innebär ett förstärkt ledningsstöd
med bl.a stabsarbete, ytterligare befälsnivåer samt
en bättre samövad insatspersonal över tid. Detta
samarbete beräknas också bidra till att utbildningar
och övningar kan genomföras till en bättre kvalité
samt med god ekonomisk hushållning. Under året har
flertalet utbildningar genomförts med anledning av
förbundets inträde i gemensam systemledning.

Med bakgrund av de statliga utredningar som
redovisats, om behovet av ett välorganiserat och
uthålligt ledningssystem, kan lagkrav komma
att införas på systemledning för kommunal
räddningstjänst. Med detta i åtanke är SBRF väl
rustat inför framtiden. Följande räddningstjänster
och räddningstjänstförbund ingår i systemledningen:
Räddningstjänsten Storgöteborg, Alingsås Vårgårda
Räddningsförbund, Bohus Räddningsförbund,
Öckerö Räddningstjänst samt Södra Bohusläns
Räddningstjänstförbund.

Närvaro i
medlemskommunerna

För att skapa ökad trygghet, säkerhet och närhet till
våra medlemskommuner och dess invånare deltar
SBRF vid eller arrangerar flertalet informations- och
utbildningsinsatser runt om i förbundsområdet.
Informations- och eller utbildningsinsatser som
genomförts under 2019 var bland annat Öppet
hus på våra stationer, Träbåtsfestival på Tjörn, Lilla
Edetmässan och Julmarknader.

Samverkan inom Västra
Götaland

SBRF är en del av organisationerna i Räddsam VG, ett
samverkans forum för räddningstjänstorganisationer
inom Västra Götaland. Varje år genomförs två
ledningskonferenser där samverkansfrågor och viktiga
utvecklingsfrågor diskuteras. Ett viktigt samarbete
som ger tyngd i samtal med statliga myndigheter och
organisationer. Möjligheten till att tillsammans svara
på remisser från exempelvis MSB, Regeringskansliet
med mera kan överenskommas inom Räddsam VG.

Nya avtal

Under året har SBRF ingått i nytt avtal
gällande GR systemledningssamverkan med
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg och övriga
organisationer i systemledningssamarbetet.

» sbrf.se
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Måluppföljning

SBRF är ett räddningstjänstförbund för kommunerna
Lilla Edet, Stenungsund och Tjörn. Förbundet har
cirka 200 anställda som tillsammans arbetar för
medborgarnas säkerhet. Vi arbetar alla för att nå
visionen om ett tryggt och säkert samhälle för alla.

Uppdrag

Uppdraget är att förebygga olyckor och att
snabbt och effektivt genomföra olika typer av
räddningsinsatser. SBRFs vision är ett säkert och
tryggt samhälle för alla som bor, verkar och vistas
i vårtområde. För att uppnå denna vision arbetar
förbundet före under och efter olyckor genom att:

Informera

Förbundet utbildar och informerar medborgarna för
att förebygga oönskade händelser och för att skapa
ett säkert och tryggt samhälle.

Stödja

Den bästa olyckan är den som aldrig inträffar. Vi
stödjer därför den enskilde i att ta sitt ansvar för liv
och säkerhet. Detta kan bland annat innebära att se
till att det finns ett bra brandskydd i hemmet och att
skaffa sig nödvändig utbildning och kunskap för att
kunna förebygga och hantera olyckor. Samtliga
medarbetare i förbundet delar aktivt med sig av
kunskap och erfarenhet om hur man förhindrar en
olycka och hur man ska agera om de ändå inträffar.

Hantera

Fasen under olyckan omfattar alla insatser som
sker vid en olycka och på skadeplatsen. Snabba
räddingsinsatser genomförs för att rädda och skydda
människor, miljö och egendom.

Utveckla

Arbetet pågår med att ständigt förbättra
verksamheten. Detta sker genom att löpande utveckla
räddningsinsatserna och det förebyggande arbetet för
att anpassa organisationen mot samhällets risker.

Visionen ett säkert och tryggt samhälle för alla

införlivas genom förbundets inriktningsmål, i syfte
att skapa en bättre vardag för medborgarna i våra
medlemskommuner.

Direktionen har antagit två finansiella mål och fem
inriktningsmål för verksamheten 2019. Dessa mål
följer det för förbundet fastslagna handlingsprogram
enligt Lagen om skydd mot olyckor
(fastställdes under 2018 av direktionen).
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Utvärdering av måluppfyllnad

För att kunna mäta hur pass väl respektive mål
har blivit uppfyllt skattas arbetsinsatsen för varje
prestationsmål från 0 till 100 %. Där 100 % betyder
att prestationsmålet är helt uppfyllt. För att få en
indikation på hur bra ett säkerhetsmål uppfylls räknas
ett medelvärde ut för de prestationsmål som lyder
under säkerhetsmålet. Om ett mål ej uppfyllts till
100 % skall en förklaring redovisas. Utvärderingen
skall vara utförd inför framtagandet av den årliga
verksamhetsplanen. Ansvarig för att utvärdering
av måluppfyllnad utförs är chef för förebyggande
(mål för förebyggande skydd mot olyckor) och
chef för operativ verksamhet (mål för operativ
räddningstjänst).

Finansiella mål

Kommunallagen ställer krav på att förbundet ska ha
god ekonomisk hushållning. Det innebär bland annat
att förbundet ska ha såväl finansiella mål som mål för
verksamheten. Kommunallagen stadgar dessutom
att förbundet ska ha en ekonomi i balans vilket
innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna
och att den löpande verksamheten inte ska behöva
finansieras med lån. Målen som i SBRF definieras som
inriktningsmål beskriver syfte och inriktning och är
ett uttryck för den politiska viljan. Inriktningsmålen
är en del av budgeten och stäms av både i hel- och
delårsbokslut.
God ekonomisk hushållning betyder för SBRF att
verksamheten ska ha hög ekonomisk
medvetenhet, en helhetssyn på alla resurser i
förbundet, en beredskap inför oförutsedda utgifter
och ett ekonomiskt utrymme för utvecklingsinsatser.
I Förbundet uppnås god ekonomisk hushållning
genom att de finansiella målen uppfylls, samt att
inriktningsmålen uppfylls helt eller delvis.

Resultat finansiella mål
Förbundets finansiella mål är:
• Egen finansiering (exkl. Industriavtal) ska uppgå till
minst 7 % av kommunbidraget
Utfallet för 2019 är att 15% är egenfinansiering.
Vilket innebär att målet är uppfyllt till 100%
• Reinvesteringar ska finansieras med egna medel
Samtliga reinvesteringar har inte finansierats med
egna medel vilket innebär att målet inte uppfyllt.
Måluppföljningen visar att de finansiella målen
uppfylls till 50% samt att 75% av inriktningsmålen är
uppfyllda. Med anledning av ovanstående resultat
samt tillsammans med årets resultat uppnås inte god
ekonomisk hushållning. I balanskravsutredningen
beskrivs vilka åtgärder som kommer att vidtas under
nästkommande år.

Årsredovisning 2019
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund

Resultat inriktningsmål
Inriktningsmål 1: Antalet omkomna och svårt skadade i trafiken skall minska
Prestationsmål förebyggande
1-A Insatsstatistik ska analyseras för att kunna identifiera olycksdrabbade korsningar/vägavsnitt.
Berörda myndigheter skall informeras.
1-B Räddningstjänsten skall minst 2 gånger per år bevaka några trafikfarliga korsningar eller platser
under trafikintensiv period och föra statistik på tillbud som kan observeras.
1-C Samverka i olika forum med berörda myndigheter i syfte att uppnå en förbättring av trafiksäkerheten.
Prestationsmål operativt
1-D Samtliga kommunala räddningsstyrkor skall årligen (minst en gång) öva trafikolycka.
Antalet omkomna och
svårt skadade i trafiken
ska minska

Uppfyllnadsgrad
0-25%

Uppfyllnadsgrad
26-50%

Uppfyllnadsgrad
51-75%

Uppfyllnadsgrad
76-100%

1-A
1-B
1-C
1-D

Kommentar till ej uppfyllda mål

1-A - Skrivelse antagen av direktionen har skickats till trafikverket angående problemet med suicid vid Tjörnbroarna.
Trafikingenjör i Stenungsund har uppmärksammats om korsning på Ucklumsvägen med många olyckor. Det har dock inte
arbetats systematiskt med målet.
1-B - Har inte genomförts i samtliga medlemskommuner.

Inriktningsmål 2: Antalet omkomna på grund av drunkningsolyckor skall minska
Prestationsmål förebyggande
2-A Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor skall utföras kontinuerligt på kommunernas hamnar,
badplatser och liknande vattennära anläggningar.
Prestationsmål operativt
2-B Samtliga kommunala räddningsstyrkor ska årligen genomföra övning i ytvattenlivräddning.
2-C Stenungsund och Tjörns styrkor ska genomföra samverkansövningar med
Sjöräddningssällskapet.
Antalet omkomna
på grund av
drunkningsolyckor skall
minska

Uppfyllnadsgrad
0-25%

Uppfyllnadsgrad
26-50%

Uppfyllnadsgrad
51-75%

Uppfyllnadsgrad
76-100%

2-A
2-B
2-C

» sbrf.se
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Inriktningsmål 3: Minska risken för att brand i byggnad utvecklas till en större
och mer omfattande brand
Prestationsmål förebyggande
3-A Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor skall utföras kontinuerligt enligt årligen framtagen
tillsynsplan som skall beakta risken för att brand i byggnad utvecklas till större och mer omfattande
brand.
Prestationsmål operativt
3-B All operativ personal ska ha grundläggande kunskap om förebyggande av brand i byggnad för
att kunna ge råd till den enskilde och för att kunna utveckla förmågan att effektivare genomföra
räddningsinsatser.
3-C Räddningsvärnspersonalen skall särskilt utbildas i skydd mot brandspridning i brandfarlig
bebyggelse.
Minska risken för att
brand i byggnad utvecklas
till en större och mer
omfattande brand

Uppfyllnadsgrad
0-25%

Uppfyllnadsgrad
26-50%

Uppfyllnadsgrad
51-75%

Uppfyllnadsgrad
76-100%

3-A
3-B
3-C

Kommentar till ej uppfyllda mål

3-B - Kompletterande utbildning har inte genomförts av samtlig operativ personal.
3-C - Målsättningen har på grund av förbundets ansträngda ekonomiska läge inte kunnat uppnås och flyttas fram till 2020.

8

» sbrf.se

Årsredovisning 2019
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund

Inriktningsmål 4: Räddningsinsatser ska påbörjas och genomföras inom
godtagbar tid och på ett effektivt sätt
Prestationsmål operativt
4-A Samtlig operativ personal ska genomgå övningar där förmåga efter vad som krävs i tjänsten
mäts.
4-B Det skall finnas planer för samverkan med andra räddningstjänster och övriga tillämpbara
aktörer.
Räddningsinsatser ska påbörjas
och genomföras inom godtagbar
tid och på ett effektivt sätt

Uppfyllnadsgrad
0-25%

Uppfyllnadsgrad
26-50%

Uppfyllnadsgrad
51-75%

Uppfyllnadsgrad
76-100%

4-A
4-B

Kommentar till ej uppfyllda mål

4-A - Målsättningen har delvis uppnåtts genom de olika typer av moment som genomförs på övningar. Dock kvarstår arbetet
med att göra bedömningsmetoden mindre subjektiv till att bli mer mätbar genom förmågebeskrivningar.
4-B - Målsättningen har på grund av förbundets ansträngda situation och ekonomiska läge enbart delvis uppfyllts.

Inriktningsmål 5: Gränslös Räddningstjänst GR-regionen, genomförande av
ledning inom Göteborgsregionen GR i samverkan, enligt uppdragsdirektivet
”Gränslös räddningstjänst”

5A - Att genomföra och slutföra kopplingen med Räddningstjänsten Storgöteborgs Ledningscentral
angående larm och ledning för att nå upp till en gränslös räddningstjänst.
Gränslös Räddningstjänst
GR-regionen, genomförande av
ledning inom Göteborgsregionen GR
i samverkan, enligt uppdragsdirektivet ”Gränslös räddningstjänst””

Uppfyllnadsgrad
0-25%

Uppfyllnadsgrad
26-50%

Uppfyllnadsgrad
51-75%

Uppfyllnadsgrad
76-100%

5-A

» sbrf.se
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Ekonomisk analys
Resultatanalys

Årets resultat är negativt och uppgår till - 2 413 tkr.
Exkluderas extra ordinära intäkter är resultatet
-7 687 tkr. De extraordinära intäkterna avser intäkter
från medlemskommunerna avseende återställande
av 2018 år negativa resultat, samt schablonersättning
från Myndigheten för samhällsskydd, MSB, avseende
en större brand våren 2019.
Verksamhetens resultat uppgår till -7 687 tkr.
Intäkterna är 2 477 tkr högre än vad som budgeterats.
Intäkterna för automatlarm har ökat med
550 tkr jämfört med budget. Vidare har Myndigheten
för Samhällsskydd och beredskap beslutat om
ersättning på för branden i Hjärtum våren 2019.
Medlemskommunerna har beslutat att höja
medlemsbidraget avseende overheadkostnader
med 930 tkr för 2019. Kostnaderna är 10 160
tkr sämre än budget, där den största posten är
personalkostnader som uppgår till 4 950 tkr.
Under året har verksamheten haft många vakanta
tjänster, både inom operativ ledning och inom
utryckningsverksamheten, vilka ersatts med
befintlig personal på övertid då vikarier saknats.
Pensionskostnaderna har ökat med 2 700 tkr, vilket
innefattar både avsättningen till förmånsbestämd
ålderspension samt avgiftsbestämd ålderspension.
Kostnader för underhåll och reparationer av
förbundets fordonspark har ökat med ca 1 000 tkr.

ölm

Balanskravsresultat

Balanskravet innebär att förbundet ska bedriva
verksamheten så att kostnaderna inte överstiger
intäkterna. Uppgift om årets balanskravsresultat
ska redovisas i årsredovisningen och ska rensas
från poster som inte härrör från den egentliga
verksamheten. Om förbundet redovisar ett negativt
balanskravsresultat måste det återställas inom en
treårsperiod. Vid avstämning av balanskravet ska
realisationsvinster/förluster som uppkommit vid
försäljning räknas bort samt förändringen av den
delen av pensionsförpliktelserna som intjänats före
1998.
Balanskravsresultatet är negativt vilket innebär att
kostnaderna översteg intäkterna. För att nå budget
i balans under en treårsperiod arbetar förbundet
aktivt med att skapa en organisation som säkerställer
både att lagkraven uppfylls samt att vakanta tjänster
tillsätts, så att inköp på övertid minimeras. Det
ackumulerade underskottet för 2018 regleras av
medlemskommunerna 2019.

Avstämning av balanskrav, tkr
Årets resultat enligt resultaträkningen
- Samtliga relaisationsvinster

2019

2018

2017

-2 413,0

-4 832,0

507,0

-

-

-

-2 413,0

-4 832,0

507,0

-2 413,0

-4 832,0

507,0

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet
+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper

Årets resultat efter balanskravsjusteringar
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv

Balanskravsresultat

10
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Intäkter och kostnader

Resultatet efter finansiella poster är -7 687 tkr.
Verksamhetens intäkter (exklusive kommunbidrag)
uppgår till 18 507 tkr, vilket är 15% bättre utfall
jämfört med budget. Det största intäkterna är
ersättning för automatiska brandlarm, tillstånd
och för övriga avtal. Den största enskilda post som
påverkar ökningen är intäkten med
1 400 tkr från MSB avseende ersättning för kostnader
i samband med en storbrand i Hjärtum våren 2019.
Medlemsavgifterna från medlemskommunerna,
Tjörn, Lilla Edet och Stenungsund, ersätter förbundet
med beslutad andel enligt förbundsordningen.
Medlemsintäkten är förbundets största intäkt och
uppgår 2019 till 45 232 tkr, vilket är 70% av de totala
intäkterna. Under året har medlemskommunerna
tillskjutit medel motsvarande 5 760 tkr dels för att
täcka 2018 underskott samt merkostnader för köpta
administrativa tjänster. Utöver medlemsintäkten
utgör samverkansavtalet mellan förbundet och
industrierna 17%.
Verksamhetens kostnader uppgår till 69 178 tkr
att jämföra med 62 603 tkr för 2018, vilket är en
ökning med ca 10%. Personalkostnaderna är den
enskilt största kostnadsposten och utgör 73% av
förbundets totala kostnader. Pensionskostnaden
har ökat från föregående år med 2 700 tkr, där den
största kostnaden är förändringen i förmånsbestämd
ålderspension FÅP. Pensionskostnaderna är baserade
på uppgifter från KPA pension per 2019-12-31.
Kostnaderna för reparation av fordon är högre än
budget pga av en äldre fordonspark. Utfallet för
kapitalkostnader har varit lägre under året på grund
av att investeringstakten förskjutits till senare delen av
året jämfört med budget.

Finansnetto

Finansiella intäkter uppgår till 16 tkr.
Finanskostnaderna uppgår till -173 tkr.
Räntekostnader för upptagna reverslån avseende
anläggningstillgångar med respektive ägarkommun
uppgår till -129 tkr. Resterande kostnad fördelar sig
på avgift bank och ränta skattekonto.

Avskrivningar och investeringar

Avsättningar

Avsättning för pensioner avser förmånsbestämd
ålderspension. Förmånsbestämd ålderspension avser
pension för inkomstdelar över 7,5 basbelopp. Vad
gäller pensioner intjänade före 2017 finns avsättning i
respektive ägarkommun. Avsättningen som avser den
förmånsbestämda ålderspensionen uppgår till
4 440 tkr, vilket är en minskning med 350 tkr jämfört
med 2018.

Pensionsåtagande

Förbundet har ett ansvar för dem som arbetar i
förbundet att klara av att utbetala pensionerna för
dessa.
Pensionsskulden består av förmånsbestämd
ålderspension som uppgår till 4 440 tkr.

Fordringar och skulder

Semesterlöneskuld har under året reglerats
från ägarkommunerna. Den upparbetade
semesterlöneskulden uppgår till 2 241 tkr.
Årets förändring har inneburit en minskning av
semesterlöneskulden med 126 tkr.
Reverslån på 6 650 tkr finns upptagna med
ägarkommunerna avseende övertagande av befintliga
anläggningstillgångar. Vid förbundets bildande
skedde ett övertagande av anläggningstillgångar
från medlemskommunerna. Detta övertagande
finansierades genom ett reverslån mot respektive
kommun. Reverslånen amorteras i takt med
avskrivningarna av tillgångarna med en internränta
om 1,75%.

Soliditet och förpliktelser

Soliditeten talar om hur stor del av förbundets
tillgångar som finansierats med eget
kapital. Soliditeten redovisas inklusive hela
pensionsåtagandet. Årets negativa resultat har
inneburit att soliditeten försämrats från -13,7%
2018 till - 19,0% 2019. En anledning till det negativa
resultatet är den ansträngda personalsituationen med
flera vakanser som medfört höga personalkostnader.
Förbundet har inga övriga förpliktelser i form av
panter eller ansvarsförbindelser.

Avskrivningarna för året redovisar ett överskott om
753 tkr. Investeringsbudgeten för 2019 var 3 700 tkr.
Under året har investering aktiverats för 3 531 tkr.

» sbrf.se
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Väsentliga personalförhållanden
Kompetensförsörjning

Räddningsvärn

Förbundet har som så många andra räddningstjänster
i Sverige problem med bemanning och rekrytering
främst av beredskapspersonal. Rekryteringsproblem
inom förbudsområdet beror delvis på att
kommuninvånare pendlar ut från bostadsorten till
arbete på annan ort.
Ett arbete pågår med medlemskommunerna för att
identifiera möjligheterna för kommunanställda att bli
brandman i beredskap inom SBRF.
SBRF deltog även 2019 i ”Brandman på jobbetdagen”, en rikstäckande kampanj på initiativ
av Räddningstjänstens Riksorganisation för
Beredskapsfrågor, som syftade till att synliggöra både
brandmän och deras huvudarbetsgivare men även
för att öka och fånga intresset för att arbete som
Räddningspersonal i Beredskap.
Förbundet ser en tydlig trend av ökad konkurrens
av behörig personal till vårt yrkesområde. Det är av
största vikt att organisationen SBRF aktivt arbetar
vidare mot att stärka vårt varumärke och på så sätt bli
en attraktivare arbetsgivare.

Räddningsvärnen är en värdefull resurs då de är den
enda räddningsstyrkan som snabbt finns att tillgå
på våra skärgårdsöar. Ofta är närmaste förstärkning
styrka från brandstation cirka 20 min bort och
räddningsvärnet finns för att kunna kompensera den
långa insatstiden. Räddningsvärnet kan snabbt vara
på plats och är inte beroende av färja eller liknande
för att nå olycksplatsen utan kan snabbt påbörja en
första insats.
Till skillnad från de fyra brandstationer i förbundet
finns det inget krav på räddningsvärnen att de måste
lämna brandboden inom en viss tid efter att larmet
gått. Som räddningsvärn håller man inte heller
beredskap utan när larmet går larmas den frivilliga
kåren ut via personsökare och sms och de som har
möjlighet åker till brandboden. Räddningsvärnen
är till för att vara den första resursen på plats
vid en brand eller olycka men har även resurser
inom IVPA-sjukdom, annan typ av livräddning eller
sjukvårdassistans. Merparten av räddningsvärnens
uppdrag är knutna till sjukvården såsom lyft- och
bärhjälp och I Väntan På Ambulans (IVPA).

RÄDDNINGSVÄRN
RÄDDNINGSSTATIONER

Området SBRF
12
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Jämställdhet och mångfald

SBRF verkar för en jämställdhet och mångfald
inom organisationen. Konkret innebär detta att i
samband med rekryteringskampanjer samt kontakt
med allmänheten och kommuninvånare informerar
förbundet om möjligheten att söka anställning i
SBRF. Förbundet verkar för att alla människor ska
ha lika rättigheter, möjligheter och förutsättningar
att arbeta inom verksamheten. Målsättningen är en
arbetsmiljö fri från diskriminering och kränkningar.
En jämställd arbetsplats skapar förutsättningar för att
kunna rekrytera och behålla all den kompetens som
vi inom SBRF behöver. Verksamhetens uppdrag är
att skydda människors liv och hälsa samt egendom
och miljö. För att klara uppdraget krävs en förståelse
för människors olika livsvillkor, och en förmåga att
möta dem i vardagen samt att möjliggöra en levereras
av jämställd service till kommuninvånare och dess
besökare.

Arbetsmiljöarbete

Att arbeta systematiskt med arbetsmiljön ska vara
en naturlig del i den dagliga verksamheten inom
SBRF. Arbetsmiljön omfattar alla förhållanden
på arbetsplatsen, sociala, organisatoriska liksom
fysiska förhållanden. Inom organisationen SBRF
finns avtal med företagshälsovården för att ge stöd
i hela arbetsmiljöarbetet. Under året 2019 har en
medarbetarundersökning genomförts, bristerna som
framkommit visar på att arbetsgivaren måste vara
engagerad och tillsammans med sin personal bedriva
ett resultatrikt förebyggande arbetsmiljöarbete.
Med anledning av undersökningen och det resultat
som presenterades planeras flertalet aktiviteter under
kommande verksamhetsår.
För närvarande planeras också en översyn och ett
arbete med att revidera och färdigställa förbundets
systematiska arbetsmiljöarbete (SAM).

» sbrf.se
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Tillsvidare- och visstidsanställda

Sjukfrånvaro

Vid mättillfället den 31 december 2019 var antalet
månadsavlönade anställda i förbundet 43 personer.
Antalet tillsvidareanställda var 40 och antalet
visstidsanställda var 1. En stor del av förbundets
bemanning består av brandmän anställda på
RiB-avtalet, dessa uppgick vid mättillfället till 108
personer.

Den totala sjukfrånvaron under jan-dec 2019 var
2,09 % vilket är en sänkning med 1,51 % jämfört med
2018. Fördelning av sjukfrånvaro för kvinnor och män
redovisas inte av integritetsskäl.

Antal
anställda

Allmänna
bestämmelser
(AB)

Räddningspersonal i
Beredskap (RiB)

34

107

6

1

40

108

Män
Kvinnor
Totalt

Sysselsättningsgrad
Av de 40 tillsvidareanställda har 39 personer
heltidstjänster och 1 har deltidstjänst. Den
genomsnittliga sysselsättningsgraden bland de
månadsavlönade är 99,4%.

Antal
anställda
Män
Kvinnor
Totalt

14

» sbrf.se

Heltid

Deltid

2019

2018

2019

2018

34

42

107

108

6

9

1

3

40

51

108

111

Sjukfrånvaro
per
åldersgrupp

jan-dec
2019

jan-dec
2018

< 29 år

1,66 %

1,6 %

30-49 år

0,75 %

2,6 %

> 50 år

5,11 %

6,6 %

Totalt

2,09 %

3,6 %

Årsredovisning 2019
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund
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FINANSIELLA RAPPORTER
Resultaträkning, tkr

Not

2019

2019

Utfall

Budget

Utfall

Verksamhetens intäkter

2

18 507

16 030

16 645

Verksamhetens kostnader

3

-69 178

-57 288

-62 603

Avskrivningar

4

-3 021

-3 774

-3 371

-53 692

-45 032

-49 329

46 162

45 232

44 782

-7 530

200

-4 547

16

-

18

-173

-200

-303

-7 687

0

-4 832

0

-4 832

Verksamhetens nettokostnader
Kommunbidrag

5

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

6

Resultat efter finansiella poster
Extra ordinära poster

7

Årets resultat

2018

5 274
-2 413

Balansräkning, tkr
2019

2018

10 411

9 900

10 411

9 900

25 000

19 528

-

2 131

Omsättningstillgångar

25 000

21 659

TILLGÅNGAR

35 411

31 559

Eget kapital

-4 325

507

Årets resultat

-2 413

-4 832

Eget kapital

-6 738

-4 325

3 573

3 855

Maskiner och inventarier

8

Anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar

9

Checkräkningskredit

16

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

10

Avsättning för särskild löneskatt på pensioner

10

867

935

Avsättning för pensioner och liknande

4 440

4 790

Checkräkningskredit

6 495

-

Långfristiga skulder

11

6 650

9 482

Kortfristiga skulder

12

24 564

21 612

Skulder

37 709

31 094

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

35 411

31 559

Soliditet

-19,0%

-13,7%
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Kassaflödesanalys, tkr
Not

2019

2018

-2 413

-4 832

3 021

3 371

-350

3 609

258

2 148

-5 473

-14 965

Ökning/minskning av kortfristiga skulder

9 447

2 045

Kassaflöde löpande verksamhet

3 974

- 12 920

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-3 531

-544

Kassaflöde investeringsverksamhet

-3 531

-544

-2 832

-2 791

Kassaflöde finansieringsverksamhet

-2 832

-2 791

Ökning /minskning av likvida medel

-8 626

-14 107

2 131

16 238

0

2 131

Löpande verksamhet
Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
- avskrivningar
Förändring av avsättning till pensioner inkl löneskatt
Kassaflöde för den löpande verksamheten före förändring
av rörelsekapital
Förändring i rörelsekapital
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar

Investeringsverksamhet

Ökning/minskning av långfristig skuld

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

11
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NOTER
Redovisningsprinciper
I detta avsnitt beskrivs de redovisningsprinciper som
används av Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund.
Principerna syftar till att ge en god bild över
förbundets ekonomiska resultat.
Kommunalförbundet tillämpar Kommunallagen (KL),
tillämpade uppställningar och redovisningsprinciper
överensstämmer i huvudsak med Lagen om
Kommunal Bokföring och Redovisning (LKBR) samt
de rekommendationer som lämnats av Rådet för
kommunal redovisning.
Intäkterna redovisas i den omfattning det är
sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att
tillgodogöra förbundet och de kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits till de belopp
varmed de beräknas inflyta. Kundfordringar äldre än
tre månader har upptagits som osäker fordran.
Undantag till ovanstående principer och
rekommendationer är:
Rekommendation RKR R4 angående materiella
anläggningstillgångar. Södra Bohusläns
räddningstjänstförbund har ännu inte börjat tillämpa
komponentavskrivning. Förbundets befintliga
anläggningstillgångar består till största delen av
räddningsfordon. Fordon har i sin helhet samma
förbrukning och nyttjandeperiod och förbundets
bedömning är att varje fordon består av en
komponent.
Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder
har använts som i den senaste årsredovisningen 2018.

Avskrivningar

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär
avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive
eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark,
konst och pågående arbeten görs emellertid inga
avskrivningar. Följande avskrivningstider tillämpas
normalt i förbundet: 3, 5, 10, 20, 33, 50 år. Ingen
omprövning av avskrivningstider har gjorts under
året. En nedskrivning har skett under året, som
finansieras av industriavtalet.

Leasing

Leasingavtal inom förbundet redovisas som
operationella leasingavtal, då avtalstiden för
fordonsleasing aldrig överstiger tre år och de övriga
leasingavtalens värde bedöms som ringa i förhållande
till balansomslutningen. Hela kostnaden redovisas
som rörelsekostnad.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits
till anskaffningsvärdet minskat med planenliga
avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Investeringar som aktiveras som anläggningstillgång
ska ha ett anskaffningsvärde över 25 000 kr samt en
ekonomisk livslängd överstigande tre år.
Anläggningstillgångar i balansräkningen som
övertogs från medlemskommunerna har upptagits
till det bokförda värde objekten haft i respektive
medlemskommuns balansräkning i samband med
förbundets bildande. Reverslån finns upptagna mellan
förbundet och ägarkommunerna.

Pensionsskuld

Pensionsåtagande avseende anställda före år 2017
redovisas som åtagande i Tjörn, Lilla Edet respektive
Stenungsunds kommuns balansräkningar.
Avsättningens storlek baseras på KPA:s
pensionsberäkning och följer RIPS17.
Särskild avtalspension inom räddningstjänst (SAP-R)
är beräknad på pensionsålder 58 år.
Förbundet betalar ut hela den så kallade individuella
delen till de anställda. Den individuella delen
redovisas som en kortfristig skuld i bokslutet och
betalas ut under efterföljande år.

Semesterlöneskuld

LÄGG IN BILD
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Semesterlöneskulden per 2017-12-31 finns upptagen
i förbundet som semesterlöneskuld för intjänad
semester. Semesterlöneskulden har förändrats med
2019 års förändring.
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Noter
Not 2 Verksamhetens intäkter

ldjnfj
Not 8 Anläggningstillgångar

2019

2018

11 354

10 907

Tilläggsuppdrag Tjörn

386

343

Bilar och andra transportmedel

Tilläggsuppdrag Lilla Edet

753

827

Förbättringsutg på fastigheter

Samv, avtal med industrier i Stenungsund

Mynd, för samhällsskydd och beredskap

376

656

MSB hjärtum branden

1 405

0

Automatlarm

2 483

2 075

Utbildning

367

514

Avgift tillstånd/tillsyn

320

239

1 063

1 084

18 507

16 645

201

218

Övrigt
Summa

Byggnadsinventarier

Övriga maskiner och inventarier

Lönekostnader

34 490

34 292

Personalomkostnader

10 707

10 320

1 041

885

Pensioner särskild löneskatt
Pensioner

4 395

2 283

Lokaler

4 350

3 804

52

52

12 660

9 699

635

660

6 820

6 643

Ack av- och nedskrivningar

-9 756

-7 154

Summa

10 411

9 900

23 934

16 024

-38

-38

0

10

Kundfordringar
Värdereglering kundfordringar
Löneskulder
Avräkning för skatter och avgifter

105

30

Fordran mervärdesskatt

292

638

16

0

Beräknad ing mervärdesskatt,
förvärv från utlandet
Övriga interimsfordringar
Summa

691

2 864

25 000

19 528

Not 10 Avsättning för pensioner och liknande

Material

9 382

7 995

Förmånsbestämd avsättning

Främmande tjänster

4 612

2 806

Särskild löneskatt

69 178

62 603

Avskrivningar enligt plan

3 021

3 371

Reverslån med ägarkommunerna

Summa

3 021

3 371

Amortering

Summa

2018

Not 9 Kortfristiga fordringar

Not 3 Verksamhetens kostnader
Arvoden

2019

Summa

Not 4 Avskrivningar

3 573

3 855

867

935

4 440

4 790

Not 11 Långfristiga skulder

Summa

Not 5 Kommunbidrag

9 482

12 273

-2 832

-2 791

6 650

9 482

1 951

Förbundsbidrag Stenungsund

14 545

14 094

Not 12 Kortfristiga skulder

Förbundsbidrag Tjörn

17 845

17 360

Leverantörsskulder

2 962

Förbundsbidrag Lilla Edet

13 772

13 328

Personalens källskatt

1 026

992

Summa

46 162

44 782

Upplupna semesterlöner

2 242

2 368

Särskild löneskatt

Not 6 Finansiella kostnader
Ränta reverslån

128

245

Avgift bank

27

32

Ränta skattekonto

18

26

173

303

Summa

Not 7 Extra ordinära poster
Kommunbidrag reglering 2018 års
underskott
MSB - Schablonintäkt
Summa

375
473

Övriga interimsskulder

15 971

15 453

Summa

24 564

21 612

Särskild upplysning
Not 13 Räkenskapsrevision

4 831
443
5 274

671
1 692

Avgiftsbestämd ålderspension

0

Revisionsuppdrag

84

101

- varav räkenskapsrevision

32

14

Kostnad för räkenskapsrevision avser de kommunala
revisorernas granskning av bokföring, delårsrapport
samt årsredovisning.

» sbrf.se
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DRIFTSREDOVISNING
Resultat i förhållande till
budget

Resultatet för SBRF uppgår till – 2 413 tkr.
Den enskilt största posten är en extra ordinär intäkt
under året med 4 831 tkr som avser tillskjutna medel
från medlemskommunerna avseende 2018 års
underskott. Övriga avvikelse presenteras mer i den
ekonomiska analysen, samt nedan i varje verksamhet.

Driftsredovisning
Tkr

Utfall
2019

Förtroendevalda

Budget
2019

Avvikelse

-475

-530

55

Förbundsledning/
stab

-10 615

-9 411

-1204

Operativ avdelning

-32 777

-28 284

-4493

Förebyggande
avdelning

-3 307

-3 233

-74

Avskrivningar

-3 021

-3 774

753

Nettokostnad

-50 195

-45 232

-4963

42 508

45 232

-2724

4 831

0

4 831

443

0

443

-2 413

0

-2 413

Finansverksamhet
Medlemsintäkt 2018
års underskott
Schablonersättning
MSB

Årets resultat

Verksamheten

Årets samlade budgetavvikelse för verksamheten
uppgår till -7 687 tkr, vilket kan jämföras med
– 3 677 tkr föregående år. Samtliga verksamheter
förutom förbundets förtroendevalda redovisar ett
budgetunderskott, där den största budgetavvikelse
härrör till den operativa verksamheten och förklaras
främst med ökade kostnader för inköpt personal.
Vad gäller utfallet för förbundets förtroendevalda
har de en positiv budgetavvikelse, beroende på att
samtliga ledamöter inte haft möjlighet att närvara på
samtliga möten.

Kostnaderna för förbundsledning/stab har ökat
jämfört med budget med 1 200 tkr Under året har det
saknats insatsledare och räddningschef i beredskap.
Detta har resulterat i högre beredskapskostnader än
budgeterat. Fler personer har under året genomgått
utbildning så att dessa funktioner kan besättas med
ordinarie personal framöver.
Förebyggande avdelningen redovisar ett mindre
underskott.
Årets kostnader för avskrivningar är lägre än vad som
budgeterats, främst beroende på att de planerade
investeringarna uppkommit i slutet på året.
Under finansverksamheten finns avsättningen för
pensioner redovisade, som under året ökat med
2 700 tkr, där avsättning till förmånsbestämd
ålderspension, FÅP, har ökat. Semesterlöneskulden
har minskat jämfört med föregående.

INVESTERINGSREDOVISNING
I tabellen nedan redovisas de investeringar som
bokförts under 2019. Samtliga pågående investeringar
har avslutats under året.

Investeringsredovisning
Tkr

Budget
2019

Utfall
2019

Avvikelse

Rökskydd

300

264

36

Räddningsutrustning

100

Rakelradio 6 st

30

33

-3

Slang

70

70

0

12

-12

Löpband
Tankbil

3 200

3 152

48

Summa

3 700

3 531

169

LÄGG IN BILD
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100

Den enskilt största investeringen under året är
inköp av en ny tankbil som togs i bruk under
senare delen av året. Vidare har investeringsplanen
följts och förbundet har även investerat i ny slang,
rökskyddsutrustning, räddningsutrustning samt Rakel
kommunikationsutrustning.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Information och förebyggande arbete
Förebyggande
Förbundets förebyggande arbete genomsyrar
hela organisationen och fokuseras på information,
utbildning, rådgivning, samverkan och tillsyn.
Hela organisationen skall förmedla förbundets
förebyggande kunskap och arbeta med förebyggande
åtgärder.

Medlemskommuner

Förbundet stöttar och är en del av
medlemskommuners säkerhetsarbete. Utöver att
biträda dem vid svåra samhällsstörningar eller
extraordinära händelser är förbundet behjälpliga i det
dagliga säkerhetsarbetet i respektive kommun.

Hjärt- och
lungräddning

238

deltagare

Antal vi informerat/utbildat 2019

8278
22
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personer

Skapa förmåga att förebygga
oönskade händelser
Genom att arbeta nära och tillsammans med
alla förbundet är till för kan verksamheten på
så vis nå längre för att öka säkerheten i våra
medlemskommuner. Genom att stärka den enskildes
förmåga att förebygga och hantera olyckor skapas
ett bättre och säkrare samhälle. Detta sker genom
att kontinuerligt utbilda medlemskommunernas
anställda i bland annat brandkunskap för alla (BKA)
och hjärt- och lungräddningsutbildningar (HLR).
Att utbilda medlemskommunernas skolelever är en
viktig del av förbundets uppdrag. Ett uppdrag som
startar redan i förskoleklasserna, med ett första
möte där barnen ges infomration om brandskydd i
hemmet såsom att alltid släcka levande ljus, kontroll
av brandvarnare och vad man ska göra om det börjar
att brinna. Utbildningen till skoleleverna följs sedan
under hela skoltiden, i årskurs två, fem och åtta,
informeras och utbildas eleverna i koncepten
”Du behövs” och ”Upp i rök”. Genom dessa koncept
ges möjlighet att dels lära eleverna brandsäkerhet
men även visa hur man ska agera vid olika
situationer, till exempel vid brand och hjärtstopp.
Genom utbildning kan man skapa förståelse
för räddningstjänstens arbete och genom detta
förebygga skadegörelse och anlagda bränder.

Brandkunskap
för alla

359

Information till
allmänheten

62

deltagare

tillfällen
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Evenemang

Traditionen att hålla öppet hus under sportlovsveckan är ett uppskattat event på våra stationer från
både besökare och personal. Förbundets stationer
öppnar upp portarna för sportlovslediga barn och
vuxna men även fritids och förskoleklasser. Utöver
att visa våra besökare brandstationerna och hur
brandmännen arbetar, visas fordonen och barnen får
även testa sina kunskaper i brandskydd i form av en
tipspromenad. Besökarna får även prova på att släcka
en mindre brand med brandfilt eller pulversäckare.
Förbundet strävar efter att ha en aktiv roll vid
evenemang i hela förbundets område. Likväl när
det gäller att bistå med expertis inför evenemang
som faktiskt deltagande för att visa vår verksamhet
och för att utbilda och informera allmänheten
i så stor utsträckning som möjligt. Under 2019
deltog SBRF bland annat på Julmarknad i Lilla
Edet, Träbåtsfestivalen på Tjörn och Skogens dag i
Stenungsund.

Individanpassat brandskydd

Sedan 2016 har Sektor Socialtjänst i Stenungsunds
kommun tillsammans med förbundet samverkat för
att förbättra det individanpassade brandskyddet i de
hushåll som är kopplade till larmenheten (boende
med trygghetlarm) och hemtjänst. Detta har bland
annat gjorts i form av en checklista där hemtjänst- och
larmenhetspersonal tillsammans med den boende
besvarat fem frågor om vilken säkerhet man har i
hushållet. Under 2019 har drygt 110 personer svarat
på checklistan som tagits fram av förbundet.
Kan utrymma på ett säkert sätt
Ja 103 st

Nej 6 st

Hanteras levande ljus säkert?
Ja 107 st

Nej 2 st

Sker rökning på ett säkert sätt?
Ja 104 st

Nej 5 st

Hanteras spisen på ett säkert sätt?
Ja 108 st

Nej 1 st

Finns det fungerande brandvarnare?
Ja 99 st

Nej 10 st

Noteras kan att 9 % av hushållen som svarat, inte
hade en fungerande brandvarnare. Detta har kunnat
åtgärdas med hjälp av kommunens fixartjänst som
satt upp brandvarnare där det saknats eller bytt
batterier.
De flesta som drabbas av dödsbränder är människor
med begränsad förmåga att uppmärksamma
eller hantera en brand och som inte bor på ett
behovsprövat boende. Förbundet arbetar därför
allt mer med individanpassat brandskydd. Under
2019 har brandinspektörer utbildats så att
individanpassat brandskydd kan införas i samtliga
medlemskommuner.
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Tillsyn

Plan och bygglovsfrågor

Tillsyn utförs enligt räddningstjänstens tillsynsplan
antagen av direktionen. Det innebär att tillsyn
genomförts på objekt skyldiga att lämna in skriftlig
redogörelse för brandskyddet, samt verksamheter
med tillståndspliktig mängd brandfarlig eller explosiv
vara. Så kallad ”annan tillsyn” har också genomförts
enligt tillsynsplanen med andra myndigheter, samt
där vi fått kännedom om brister med mera.

Ett väl utvecklat samarbete finns med kommunernas
plan- och bygglovsavdelningar. Förbundet har vid
regelbundna veckomöten granskat drygt 400 st
bygglovsärenden och vid behov lämnat skriftligt
yttrande. 74 st bygglovsärenden och
5 st detaljplansärenden har skickats till förbundet
på remiss. Vi har även deltagit på ca 10 st
plangruppsmöten som kommunerna haft under året.

Tillsyn
LSO
LSO+LBE

Antal
56 st
7 st

LBE

10 st

Totalt

73 st

Tillstånd LBE

SBRF utfärdar tillstånd för hantering av brandfarlig
och explosiv vara på delegation av förbundets
direktion. Under året har 20 st tillstånd för brandfarlig
vara handlagts, samt 9 st för explosiv vara.

Övriga remissärenden
SBRF är bland annat remissinstans åt
polismyndigheten gällande offentliga arrangemang,
mark- och miljödomstolen i tillståndsärenden, samt
åt alkoholmyndigheten gällande serveringstillstånd.
Förbundet har besvarat 61 st övriga remisser under
året.

Sotning

Förbundet handlägger tillstånd för fastighetsägare
som vill sota sin egen fastighet. Under 2019 har 13 st
tillstånd utfärdats.

Remissinsats åt
bl a polisen
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Skogsbrand, Hjärtum
Lilla Edet
Den i särklass mest omfattande händelsen i förbundet
under 2019 var skogsbranden i Hjärtum, Lilla Edets
kommun. Branden startade den 22 april som var
annandag påsk och avslutades den 26 april klockan
15:00. Det var ca 15 hektar skogsmark i svårt kuperad
terräng som brann.
När första styrkan från Lilla Edet anländer ser de en
brand som spridit sig från en tomtmark uppför en
höjd in i skogen. Spridningen var snabb och styrkan
försökte hinna med att lägga slangledning på båda
sidor om branden. Snart stod det klart att spridningen
fortsätter uppe på höjden och att vi står inför en
ganska omfattande brand.
Förstärkningar begärdes, förutom styrkor från eget
förbund användes styrkor från både BORF, NÄRF och
RSG. Totalt var det ca 40 man samt 12 brand- och
tankbilar på händelsen under dag ett.
Efterhand så konstateras att händelsen blir mer och
mer omfattande och därför delar man styrkorna i
tre olika sektorer (områden) kring branden. Samtliga
sektorer vattenförsörjdes från tankbilar. Vatten
hämtades senare även från en sjö bara några hundra
meter från brandplatsen. En ledningsplats med
sjukvårdsberedskap upprättades i en villaträdgård där
ägarna på ett föredömligt sätt bar fram utemöbler
samt såg till att det fanns belysning, eluttag och kaffe
under hela insatsen. Vid flera tillfällen kom grannar
dessutom med nybakat fikabröd till platsen.
För att få en bra överblick användes tidigt i insatsen
förbundets drönare, detta för att skapa en bättre
överblick för insatsledaren. Längre in i insatsen kunde
insatsledaren utöver drönaren även leda och få en bra
överblick med hjälp av polishelikopter. En helikopter
för vattenbegjutning begärdes tidigt men fördröjdes,
dels på grund av att det fanns väldigt låg beredskap
med helikopter över storhelgen dels på grund av
en annan insats utanför Nygård där det behövdes
helikopter.
Under tidig kväll (dag ett) fick man fram vatten till
samtliga ytterkanter av händelsen och därmed
förhindra ytterligare spridning. Det fanns fortfarande
stora områden inne i brandområdet som inte kunde
nås med vatten.
Ett stort problem var topografin med branta
bergskanter och risk för att ramla ner. Topografin
gjorde även att man fick lägga slang långa omvägar
för att komma åt att släcka på alla bergskanter.
Insatsledaren beslutade att bevakning, men inte
någon aktiv släckning inne i brandområdet under de
mörka timmarna.

Under dag två fortsätter släckningsarbetet från
samtliga sektorer med att jobba sig inåt och försöka
släcka alla ”grytor” (glödbränder nere i marken) som
finns inne i brandområdet. Läget under sen kväll dag
två bedömdes som lugnt och under kontroll, varvid
ingen bevakning nattetid beslutades. Sent under
natten går nytt larm från allmänheten om att man ser
öppna lågor på brandplatsen. En vindkantring under
natten gör att branden nu sprider sig åt syd väst, mot
den bebyggelse där vi upprättat stabsplats. Enheter
från både Lilla Edet och Stenungsund måste nu lägga
nya slangledningar för att säkerställa att man inte
får spridning till bebyggelsen. Efter ca en timma är
kanterna säkrade och läget under kontroll.
Dag 3 och 4 fortsätter man med personal från hela
förbundet att släcka ”grytor” inne i området. Styrkorna
fortsätter jobba i tre sektorer med 5-7 personer i varje
sektor. Arbetet att släcka runt alla träd och rotsystem
är ett tungt och smutsigt arbete. Ibland måste man
gräva och spola ner flera decimeter i marken för
att vara säker på att det inte finns någon glöd kvar.
Regnmätare placerades ut i brandområdet för att få
kunskap om hur mycket regn som fallit lokalt.
Efter information och utbildning om hur bevakning
och fortsatt eftersläckning ska ske lämnar
Räddningsledaren fredagen den 26 april över ansvaret
till markägaren.
För förbundet återstod nu att hämta och rengöra all
slang samt att laga all den materiel som var hårt sliten
efter att använts nästan dygnet runt i flera dagar i
sträck.
Efter genomförd insats kan vi konstatera att
förbundet i samverkan med andra har relativt god
förmåga att hantera omfattande skogsbränder.
Förmågan att leda och skapa uthållighet har ökat med
den GR-samverkan som startat under året. Under
pågående insats hanterade förbundet dessutom
flera andra räddningsinsatser. Bland annat en större
skogsbrand utanför Nygård som pågick i ett par dygn.
Tack vare samverkan kunde denna insats i princip
helt hanteras av andra räddningstjänster inom GR.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det var
en bra genomförd insats i Hjärtum där det förutom
skador på skogen inte fanns några person eller
egendomsskador.

Insatsen/händelsen pågick från

22/4 - 26/4
» sbrf.se
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Insats och samverkan
Räddningsinsatser

Samverkan med andra aktörer

Uppdraget enligt Lagen som skydd mot olyckor
(2003:778) är kommunens skyldighet att tillhandahålla
räddningstjänst som innebär att förhindra och
minska konsekvenserna av olyckor hos alla som
bor, verkar och vistas i vårt område. Uppgiften
innebär att upprätthålla beredskap dygnet runt
för att kunna utföra räddningsinsatser vid bränder
eller andra olyckor. Förbundet utvecklar och
upprätthåller kompetens, metoder och tekniska
resurser för att vara väl förberedda för olika typer av
räddningsinsatser, samt bistår kommunerna vid kris
eller samhällsstörning.
Övning och utbildning är därför en del av varje
arbetspass för den operativa personalen.
Räddningsinsatser tenderar till att bli mer och mer
komplicerade och svårare att hantera än tidigare samt
att teknik och material i samhället blir mer komplext.

Samverkan kring gemensam systemledning inom
Göteborgsregionen har fortsatt enligt plan och
tillämpas sedan 1 oktober 2019. Ett samverkansarbete
som stärker SBRF i sin ledningsförmåga samt
möjliggör ett ökat stöd från övriga räddningstjänster
vid omfattande olyckor inom vårt geografiska
ansvarområde. Samarbetet har medfört omfattande
utbildningsinsatser för samtliga befälsnivåer
där det genomförts gemensamma scenariooch ledningsövningar. Flertalet utbildningar
och gemensamma övningar ligger planerade
inför kommande verksamhetsår. Insatsledare
och insatschefer har börjat samåka i varandras
närliggande områden i syfte att få ökad kännedom
om geografi och riskbild. Detta arbete kommer
fortsätta under 2020.

Förbundet har under året aktiverats på
ca 850 räddningsinsatser och fördelningen per
medlemskommun i procent är Lilla Edet 26 %,
Stenungsund 50 % och Tjörn 24 %.

Samverkansövningar med kemresurser inom
Göteborgsregionen har genomförts, där personal från
Räddningstjänsten Storgöteborg deltagit vid övningar
i Stenungsund.
Sjöräddningen har länge varit en samverkanspartner
då två av våra medlemskommuner ligger vid
kusten. Under hösten genomfördes ett
samverkansmöte som skall resultera i en fortsatt god
samverkans dialog och gemensam övningsplanering
inför kommande verksamhetsår.

LÄGG IN BILD
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Antal sjukvårdslarm
2019

68 st

Hjälp till annan
kommun

21 st

Rådig insats

Rådig insats är en utmärkelse som privatpersoner
uppmärksammas med från förbundet för sitt
civilkurage. Vederbörande som får motta SBRFs
utmärkelse Rådig Insats har genom sitt agerande
visat mod och rådighet och på så vis räddat livet, eller
försökt att rädda livet på en medmänniska eller på
något annat sätt ingripit för att undanröja en olycka.
Under 2019 hade förbundet förmånen att dela ut
utmärkelsen till 6 st privatpersoner.

Antal trafikolyckor
under 2019

140 st

Funktionen CSR

I samband med inträdde i GR
systemledningssamverkan den 1 oktober förändrades
funktionen RCB till nuvarande funktion CSR (Chef och
stabsresurs) Det vill säga att RCB nu endast finns 1
st. i tjänst dygnet runt med bas i Räddningstjänsten
Storgöteborg (RSG). Funktionen CSR i SBRF finns
tillgänglig dygnet runt i beredskap och är en viktig
funktion för att samarbetet mellan kommunerna
och räddningstjänsten ska kunna fungera snabbt
och effektivt i det akuta skedet vid händelse av en
samhällsstörning. Vidare utgör funktionen en viktig
aspekt i hela samhällets krishanteringssystem. Vid
samhällsstörningar är det viktigt att samhällsviktiga
aktörer snabbt kan nå varandra via tydliga och
uttalade ingångskanaler för en snabb och effektiv
informationsspridning. Funktionen CSR i beredskap
innebär bra förutsättningar för berörda aktörer att
tillsammans uppnå samordning av de åtgärder som
krävs för att hantera oönskad situationen, samtidigt
som RCB är en naturlig kontaktyta för övriga aktörer
som är involverade i händelsen.

840

Cirka
räddningsinsatser under 2019
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Framtiden för Södra Bohusläns
Räddningstjänstförbund
Förbundet ser med tillförsikt på framtiden och vill
utvecklas i takt med att medlemskommunerna växer.
Förbundsledningens målbild är att skapa en mer
hållbar och robust organisation som kan möta upp
en framtida förväntad samhällsutveckling. En viktigt
parameter i framtida arbetssätt är att tidigt ingå som
en naturlig samverkanspart i samhällsplaneringen och
genom detta stärka det förebyggande arbetet.

Samarbetet med övriga räddningstjänster inom GR
kommer att ge bättre förutsättningar och möjligheter
till en gemensam beredskap för större komplexa
händelser samt medföra en positiv utveckling inom
områdena övning och utbildning.
Samarbetet ställer samtidigt krav på oss som
organisation där vi förväntas vara en professionell
samverkanspart.

Samhällsutvecklingen kan komma att medföra
förändringar i en allt mer komplex riskbild. Kraven
ökar på förbundets förmåga och samarbete över såväl
geografiska som organisatoriska gränser förväntas
ske.
Verksamhet behöver ständigt utvecklas för att möta
framtida utmaningar och krav från lagstiftaren och
från kommuninvånarna. Förbundets egna operativa
förmåga är i behov av genomlysning för att säkerställa
att denna motsvarar identifierade riskbild.
Förbundet ser behov av att utveckla sin förmåga när
det gäller att kommunicera med medborgare som
uppvisar en större mångfald av olika språk, kultur och
sedvanor.

SBRF står inför flertalet organisatoriska utmaningar
några av dessa är, att bli en mer attraktiv arbetsgivare,
stärka vårt varumärke och skapa samsyn inom vår
egen verksamhet. Arbetet för skapa en ”vi känsla”
inom organisationen är av stor vikt kommande
verksamhetsår.
Ett arbete kommer också att startas upp för
framtagande av ett nytt handlingsprogram där
medlemskommunernas förtroendevalda kommer att
definiera det framtida uppdraget, ett uppdrag vi med
stolthet kommer att verkställa.

LÄGG IN BILD
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Förbundsdirektionen
Förbundets styrs genom en politisk direktion med representanter från medlemskommunerna (2+2 från
varje medlemskommun), ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande samt ledamöter.
Ordförandeposten innehavs under pågående mandat period av Stenungsunds kommun.
Direktionens arbete har fungerat bra och har under 2019 haft nio direktions möten, samt fyra möten med
medlemskommunerna (medlemsråd). Direktionen har under 2019 genomfört två utbildningsdagar i syfte av att
stärka representanternas kunskap inom gällande lagstiftningar och förbundets uppdrag.

Presidiet							 Ersättare

Anna-Lee Alenmalm (M), LIlla Edet
Linda-Maria Hermansson (C), Ordförande, Stenungsund				
Mats Nilsson (V), Lilla Edet
Lars Ivarsbo (C), 1:e vice ordförande, Lilla Edet		
Peter Andersson (L), Tjörn
Robert Johansson (M), 2:e vice ordförande, Tjörn			
Krister Persson (M), Stenungsund
								
Katja Nikula (S), Stenungsund
Ledamöter
Magnus Gullbrandsson (TP), Tjörn
Rikard Larsson (S), Tjörn
Göder Bergermo (L), Stenungsund
Harry Berglund (S), Lilla Edet
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Revisionsberättelsen i sin helhet samt bilagor finns i förbundets diarie.
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Gesällgatan 6, 444 32 Stenungsund

32

» sbrf.se

