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Förbundsledningen sammanfattar det
gångna verksamhetsåret
2020 var inledningsvis året då förbundet gavs
förutsättningar och medel att genomföra sitt uppdrag.
Organisationen har länge haft stora utmaningar i
att skapa en fungerande organisation. Prioriterade
områden för våren var därför struktur, organisation
och att skapa en väl fungerande arbetsplats för alla
medarbetare.
Under våren fortsatte budgetarbetet för 2021 som
föregicks av ett intensivt arbete där behovsanalyser
och riskbilder bearbetades tillsammans med
arbetstagarorganisationerna. Detta ligger till
grund för det förslag som presenterades för
medlemskommunerna. Förslaget återremitterades
från medlemskommunerna för att arbeta fram ett
kostnadseffektivare förslag.
I slutet av februari tillsattes förbundsdirektörsposten
och under sommaren fattades det beslut om
budgetförslaget för 2021 utifrån det förslag som
återremitterades från medlemskommunerna.
Beslutet innebar en utökad budget på 7 100 tkr, en
budget som ger utrymme för den operativa förmåga
förbundets riskbild kräver.
Ett intensivt arbete inom organisationen och
tillsammans med arbetstagarorganisationerna
utmynnade i beslut om att tillsätta befintliga vakanser
i den operativa organisationen som var tänkt att
sjösättas vid årsskiftet 2020 – 2021, men av olika skäl
blev försenat till vecka 6, 2021.
I september 2020 fattade Arbetsmiljöverket beslut
om dels ett förbud samt ett föreläggande. Förbudet
handlade om att förbundet inte fick använda sig
av extra övertid för sina anställda. Föreläggandet
handlade om att förbundet ska bemanna upp
den operativa organisationen till den fastslagna
minimibemanningen som är beslutat i gällande
handlingsprogram samt att förmågebeskrivningarna
för den operativa personalen ska vara tydlig. Vid
årsskiftet beslutade Arbetsmiljöverket att avsluta
ärendet som rörde de två punkterna i föreläggandet.
Dock ligger beslutet om förbud kvar gällande extra
övertid.
Förbundet har även under 2020 fortsatt med
det interna utvecklingsarbetet. Det har handlat
om att säkerställa personalplaneringen,
utveckla budgetuppföljningen samt övrig
verksamhetsuppföljning. Andra HR-relaterade
utvecklingsfrågor har behandlats under året, såsom
att tillsammans med fackliga organisationer utvecklat
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en rekryteringspolicy för förbundet.
Under våren 2020 rekryterades 10 heltidsbrandmän
till förbundet. Under hösten rekryterade ytterligare
10 brandmän samt 6 brandmän i en utökad
grundbemanning. Allt i syfte att nå en acceptabel nivå
för att klara numerären i gällande handlingsprogram.
Under året har förbundet arbetat för att
utveckla dialogen och samverkan med
arbetstagarorganisationerna, en ökad förståelse
parterna emellan bidrar till ett bättre framåtriktat
arbete. Detta är en avgörande hörnsten i förbundets
framtida utveckling inom flertalet områden.
Förbundet verkar fortsatt för en djupare samverkan
mellan parterna.
Under senare delen av 2020 har
medlemskommunerna diskuterat allt intensivare om
förbundets framtid. Tjörn har lämnat in en begäran
om utträde ur förbundet samt föreslagit de övriga
två medlemmarna om att upplösa förbundet. Lilla
Edet och Tjörn har lämnat in en intresseanmälan
till att ingå i ett annat räddningstjänstförbund,
samtidigt har Stenungsund beslutat om att utreda
förutsättningarna för att driva räddningstjänst i egen
kommunal regi. Dessa processer kommer att fortgå
under större delen av 2021. Av denna anledning
fattade förbundsdirektören beslut om att pausa
alla större organisatoriska förändringar till dess att
medlemskommunernas utredningar kartlagt framtida
riktning.
Avslutningsvis vill vi tacka all personal, ledning och
direktion för era värdefulla insatser och för ert
engagemang under det gånga verksamhetsåret.
Ett särskilt tack för att ni tagit stort ansvar, gjort
anpassningar och uppoffringar med anledning av
Covid-restriktionerna.

Marcus Sundberg
Förbundsdirektör

Linda-Maria Hermansson
Ordförande Direktionen

Årsredovisning 2020
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Omvärldsanalys

Förändringar i Lagen om skydd mot
olyckor

Vid årsskiftet 20/21 träder förändringar i lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) i kraft.
Syftet är att skapa bättre förutsättningar att förebygga
olyckor och minska skador till följd av olyckor.
Förändringarna innebär bland annat en förtydligad
styrning av kommunernas verksamhet, bland annat
genom en utökad föreskriftsrätt för Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB). MSB får genom
förändringarna även utökade befogenheter att under
vissa förutsättningar prioritera och fördela resurser.
Förändringar i lagstiftningen innefattar följande
områden, föreskrifter om handlingsprogram,
kommunal tillsyn, undersökningsrapporter, samt
föreskrifter om ledningssystem.

Covid 19

2020 kommer utan tvekan att vara det året hela
världen associerar med Corona och Covid-19.
Den rådande pandemin har och kommer fortsatt
att begränsa verksamheten i flera avseenden. I
mars månad beslutade förbundets räddningschef
att upprätta en särskild stab för hantering och
beredning av interna riktlinjer och restriktioner.
Eftersom räddningstjänst är en samhällsviktig
verksamhet är det extra viktigt att åtgärder vidtas
för att minskad smittspridning och att nödvändiga
säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda vår personal
såväl på olycksplats som vid stationsarbetet. Utöver
stärkt och förändrad skyddsutrustning och rutiner
till den operativa personalen har förändringar gjorts
hos den administrativa personalen och stora delar
av personalen har arbetat hemifrån. Alla externa
utbildningsinsatser har sedan början av april varit
inställda i syfte att minska smittspridning samt att
det i ett tidigt skede beslutades om besöksförbud
på samtliga stationer. Utöver stabsarbetet har
täta avstämningar med övriga räddningstjänster i
Göteborgs Regionen (GR) genomförts för att uppnå
samsyn i riktlinjer avseende rutiner för den operativa
personalen vid insats.

Avtal

Förbundet har tecknat serviceavtal på samtliga
fordon. Avtal gällande förbundets digitala
verksamhetsstöd med Lunds Programarkitekter
har förnyats. Förbundet har även tecknat nytt avtal
med Myndigheten för Samhällskydd och beredskap
angående nationell kemberedskap. Under året
har förbundet avslutat tidigare avtal med Tjörns
kommuns omsorgsförvaltning samt avtalet gällande

Tjänsteman i beredskap (TIB) på Tjörn. Samarbetsoch samverkansavtal mellan förbundet och
kemiindustrierna i Stenungsund har sagts upp för
omförhandling.

Olycksförebyggande och
trygghetsskapande

För att skapa ökad trygghet, säkerhet och närhet
till medlemskommunerna och dess invånare deltar
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF)
vid eller arrangerar flertalet informations- och
utbildningsinsatser runt om i förbundsområdet.
Under året har den normala information- och
utbildningsverksamheten varit högst begränsad på
grund av rådande pandemi. Den bästa olyckan är den
som aldrig inträffar och därför har det varit viktigt att
med hänsyn till restriktioner nå medborgarna men
i år genom andra former och kanaler. Samverkan
med andra aktörer har därför varit extra viktigt under
2020. Förbundet har deltagit i ett trygghetsskapande
kontaktnät med representanter från Tjörn och
Stenungsund kommuner, Polisen, Stenungs torg
och trygghetsvandrarna. Representanterna har
genomfört möten varje vecka med syftet att få en
gemensam lägesbild samt identifiera behov av
åtgärder för att öka tryggheten i kommunerna. I
samverkan med Lilla Edets kommun och Polisen
har arbetet pågått på liknande sätt, det är viktigt att
kommunerna tillsammans med myndigheterna möter
medborgarna. Detta för att bygga bra relationer
och skapa förtroende då det utgör grunden i det
olycksförebyggande arbetet.

Samverkan inom Västra
Götaland

SBRF deltar i Räddsam VG, ett samverkans forum för
räddningstjänstorganisationer inom Västra Götaland.
Årets ledningskonferens genomfördes digitalt på
grund av rådande pandemi, förbundsdirektör,
räddningschef samt direktionens ordförande
deltog som representanter för förbundet.
Konferensen diskuterade utvecklingsfrågor, årets
utbildningsverksamhet samt kommande års
verksamhetsplaner. MSB deltog vid konferensen och
redogjorde för kommande lagförändringar inom
lagen om skydd mot olyckor. Något som kommer
kräva ett arbete för samtliga organisationer, och
samtidigt förtydliga lagstiftarens intentioner.
Samarbetet inom räddsam VG är fortsatt viktigt och
har betydelse i dialogen med statliga myndigheter och
organisationer, inte minst när det avser remisser.
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Måluppföljning

SBRF är ett räddningstjänstförbund för kommunerna
Lilla Edet, Stenungsund och Tjörn. Förbundet har
cirka 200 medarbetare som tillsammans arbetar
för medborgarnas säkerhet. Samtliga medarbetare
arbetar 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. SBRF:s vision är ett säkert och
tryggt samhälle för alla som bor, verkar och vistas i
förbundets område.

Visionen ”ett säkert och tryggt samhälle för alla”

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

Direktionen har antagit två finansiella mål och tre
inriktningsmål vilka är fördelade på 13 prestationsmål
för verksamheten 2020. Dessa mål följer det för
förbundet fastslagna handlingsprogram enligt Lagen
om skydd mot olyckor (fastställdes under 2018 av
direktionen) och är uppdelade på operativ och
förebyggande verksamhet.

Utvärdering av måluppfyllnad

För att kunna mäta hur pass väl respektive mål
har blivit uppfyllt skattas arbetsinsatsen för varje
prestationsmål från 0 till 100 %, 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 inriktningsmålet. 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).
Måluppföljningen visar att de finansiella målen
uppfylls till 100% samt att utfallet för inriktningsmålen
uppskattas till 47%. Inget av de antagna
inriktningsmålen uppfyllda däremot är tre av de
13 prestationsmålen uppfyllda. Med anledning av
inriktningsmålens resultat sammantaget med årets
resultat uppnås inte god ekonomisk hushållning. I
balanskravsutredningen beskrivs vilka åtgärder som
kommer att vidtas under nästkommande år.
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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.

Resultat finansiella mål
Förbundets finansiella mål är:
• Egen finansiering (exkl. Industriavtal) ska uppgå till
minst 7 % av kommunbidraget
Utfallet för 2020 är att 11% är egenfinansiering.
Vilket innebär att målet är uppfyllt till 100%
• Reinvesteringar ska finansieras med egna medel
Under perioden har inga reinvesteringar skett, utan
enbart nyinvesteringar

God ekonomisk hushållning

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.

Årsredovisning 2020
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund

Resultat inriktningsmål
Förbundets redovisade måluppfyllnad är i hög utsträckning påverkad med anledning av den pågående Covid-19
pandemi. Striktare rekommendationer från samhället och förbundets framtagna riktlinjer med anledning av
Covid-19 har försämrat delårsprognosen.

Inriktningsmål 1: Den enskildes förmåga att själv kunna förebygga och hantera
olyckor ska öka
Prestationsmål förebyggande
1-A Räddningstjänsten ska kontinuerligt informera och ge rådgivning till allmänheten om skydd mot olyckor.
1-B Verka för att enskilda att själva agera i samband med brand, förbundet ska utföra hembesök för att höja
kompetens gällande brandskyddsåtgärder. (KUB)
1-C Räddningstjänsten ska kunna erbjuda utbildningar med avseende på skydd mot olyckor. (Antal utbildningstillfällen)
1-D Förbundets alla skolbarn i årskurs 2, 5 och 8 skall ges kunskaper om brandrisker, hur man skyddar sig mot
bränder och personolyckor samt allmän riskmedvetenhet.
1-E Tjörns, Stenungsunds och Lilla Edets kommuns personal skall kontinuerligt (minst vart tredje år för vårdpersonal och minst vart fjärde år för övriga) utbildas i förebyggande skydd mot olyckor och skadeavhjälpande
åtgärder.

Den enskildes förmåga att
själv kunna förebygga och
hantera olyckor ska öka

Uppfyllnadsgrad
0-25%

Uppfyllnadsgrad
26-50%

Uppfyllnadsgrad
51-75%

Uppfyllnadsgrad
76-100%

1A
1B
1C
1D
1E

Kommentar till ej uppfyllda mål
1-A Rådgivning m.m. har fungerat normalt. Däremot har informationsinsatser på plats ej kunnat genomföras
p.g.a. SBRF:s framtagna riktlinjer med anledning av Covid-19. Målet har därmed ej uppnåtts.
1-B Har ej kunnat genomföras p.g.a. samhällets rekommendationer och SBRF:s framtagna riktlinjer med anledning av Covid-19. Målet har därmed ej uppnåtts.
1-C - E Har ej kunnat genomföras p.g.a. SBRF:s framtagna riktlinjer med anledning av Covid-19. Målet har därmed ej uppnåtts.

» sbrf.se
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Inriktningsmål 2: Antalet bostadsbränder ska minska och ingen människa ska
omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand i bostad
Prestationsmål förebyggande

2-A Samtliga bygglov som beviljas i förbundet skall få det brandtekniska myndighetsstöd som krävs för att minimera skador på människor, egendom och miljö i händelse av brand.

Prestationsmål operativt

2-B Utföra områdesbesök där brandskyddsinformation erbjuds. Årligen skall minst 5 områdesbesök utföras per
område (KUB).
2-C Verka för att enskilda med begränsad förmåga att själva agera i samband med brand, ska erbjudas individanpassade brandskyddsåtgärder.
2-D Objektsorienteringar vilka leder fram till framtagande av insatsplaner ska genomföras i bostadsområden.
2-E Utveckla metod och teknik inom brand i byggnad och öva detta regelbundet (minst årligen) i realistisk miljö.

Antalet bostadsbränder
ska minska och ingen
människa ska omkomma
eller skadas allvarligt till
följd av brand i bostad

Uppfyllnadsgrad
0-25%

Uppfyllnadsgrad
26-50%

Uppfyllnadsgrad
51-75%

Uppfyllnadsgrad
76-100%

2A
2B
2C
2D
2E

Kommentar till ej uppfyllda mål

2-B - D Har ej kunnat genomföras p.g.a SBRF:s framtagna riktlinjer och restriktioner med anledning av Covid-19.
Målen har därmed inte uppnåtts.
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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 Verka för att nivån på det byggnadstekniska brandskyddet höjs i byggnader inom förbundet. Detta mål skall
specificeras i den årliga tillsynsplanen.
3-B 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-C 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.

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%

3A
3B
3C

Kommentar till ej uppfyllda mål

3-A Har ej kunnat genomföras tillfullo på grund av vakanser inom avdelningen. Dessutom infördes strikta mötesrestriktioner under hösten 2020 inom SBRF för att minimera risken för smittspridning av Covid-19, vilket ledde till
att tillsynsverksamheten begränsades.
3-B Under hösten 2020 infördes strikta mötesrestriktioner inom SBRF för att minimera risken för smittspridning
av Covid-19, vilket ledde till att tillsynsverksamheten begränsades. Målet har därmed ej uppnåtts.
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Ekonomisk analys
Resultatanalys

Förbundet redovisar för 2020 ett negativt
resultat på 3 750 tkr. I resultatet ingår intäkt från
medlemskommunerna avseende återställande
av det negativa resultatet för åren 2017 och
2019 med 6 739 tkr. Vid jämförelse med 2019 års
resultat på – 2 413 tkr ingick även där extraordinära
intäkter från Myndigheten för samhällsskydd,
MSB, avseende en större brand våren 2019 samt
från medlemskommunerna om återställande av
underskott för 2018.
Det negativa resultatet för 2020 uppstår till följd
av följande faktorer. En extraordinär intäkt från
medlemskommunerna, ett statsbidrag som avseer
kompensation för arbetsgivaravgifter samt ökade
sjuklönekostnader i samband med pandemin. Vidare
har personalkostnaderna överskridit budget, vilket
förklaras med att verksamheten haft många vakanta
tjänster. För att bibehålla den operativa förmågan
har bemanning av heltid-och deltidspersonal
varit nödvändig. Avsättning för pensioner och
semesterlöneskuld har ökat.

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 ska 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.
Det ackumulerade underskottet för 2017 - 2020
uppgår till -10 487 tkr. Under hösten 2020 beslutade
respektive medlemskommuns fullmäktige att
täcka det ackumulerade underskottet 2017-2019
med 6 739 tkr. För budgetåret 2021 har respektive
medlemskommuns kommunfullmäktige beslutat om
en ökad budget till förbundet med totalt 7 100 tkr.

Avstämning av balanskrav, tkr

2018

2019

2020

Årets resultat enligt resultaträkningen

-4 831

-2 413

-3 750

- Samtliga realisationsvinster

-

-

-

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

-

-

-

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet

-

-

-

+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper

-

-

-

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper

-

-

-

-4 831

-2 413

-3 750

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv

-

-

-

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv

-

-

-

-4 831

-2 413

-3 750

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

Balanskravsresultat
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Intäkter och kostnader

Resultatet efter finansiella poster är negativt med
10 489 tkr.
Verksamhetens intäkter (exklusive kommunbidrag
2020 samt återställande av underskott 20172019) uppgår till 15 917 tkr. Statsbidrag med
anledning av Covid-19 har påverkat intäkterna
med 735 tkr. Statsbidraget avser kompensation för
arbetsgivaravgifter samt för höga sjuklönekostnader.
Under rådande omständigheter med pandemin har
förbundets intäkter avseende externa utbildningar
och tillsynsverksamhet minskat jämfört med
föregående år. Intäkter för obefogade automatiska
brandlarm är lägre än föregående år.
Medlemsavgifterna från medlemskommunerna,
Tjörn, Lilla Edet och Stenungsund, ersätter förbundet
med beslutad andel enligt förbundsordningen.
Medlemsintäkterna motsvarar ca 75% av förbundets
intäkter. Utöver medlemsintäkterna tillkommer även
intäkter för samverkansavtalet mellan förbundet och
industrierna.
Verksamhetens kostnader uppgår till 74 588 tkr, att
jämföra med 72 372 tkr 2019. Personalkostnaderna
är den enskilt största kostnadsposten och utgör
70% av förbundets totala kostnader. I samband med
pandemins utbrott bildades en stabsorganisation
vilket har medfört ökade personalkostnader.
Under året har verksamheten haft många vakanta
tjänster, både inom operativ ledning och inom
utryckningsverksamheten. För att bibehålla den
operativa förmåga har inköp samt bemanning av
heltid-och deltidspersonal varit nödvändig, vilket lett
till att bemanningen inte kunnat anpassas till budget.
Pensionsavsättningen, vilket innefattar avsättningen
till förmånsbestämd ålderspension, FÅP, samt
avgiftsbestämd ålderspension, har ökat från
föregående år med 3 400 tkr. Den största
förändringen är ökningen av förmånsbestämd
ålderspension FÅP. Pensionsavsättningen är baserad
på uppgifter från KPA pension per 2020-12-31. En
förklaring till denna ökning är att KPA successivt har
flyttat över underlag från KPA:s gamla system till det
nuvarande systemet. För SBRF:s del innebär det att
ökningen påverkas av att det kommit in underlag
tillhörande SBRF med anställningstider från tidigare
arbetsgivare till det nya systemet först nu under 2020.
Förändringen av semesterlöneskulden påverkar
resultatet med -470 tkr.
Övriga kostnader har ökat med 10 % jämfört
med budget där de största kostnadsposterna
är tecknande av serviceavtal för förbundets
fordon, ersättning till annan räddningstjänst för
större räddningstjänsthändelser, kostnader för
hälsofrämjande åtgärder samt kostnader för HR
resurs. Årets utfall för kapitalkostnader är lägre än
budgeterat. Några större investeringar har flyttats till
2021, till stor del beroende på att leveranser inte har
kunnat genomföras på grund av pandemin.

Finansnetto

De finansiella nettokostnaderna uppgår till
97 tkr. Räntekostnader för upptagna reverslån
avseende anläggningstillgångar med respektive
medlemskommun uppgår till 88 tkr.

Avskrivningar och investeringar

Årets avskrivningskostnader är bättre än budget med
1 162 tkr. Investeringsbudgeten har reviderats under
året då flera större investeringar flyttats fram till 2021
på grund av försenade leveranser med anledning av
Covid-19. Under året har förbundet investerat i miljö
och skogsbrandscontainrar, kemskyddsdräkter samt
AC utrustning. Investeringen avseende utrustning till
en reservbil är pågående till 2021. Under året har ej
kvarvarande anläggningstillgångar utrangerats.

Avsättningar

I avsättning för pensioner ingår hela
pensionsåtagandet samt avsättning till
förmånsbestämd ålderspension. Förmånsbestämd
ålderspension avser pension för inkomstdelar över
7,5 basbelopp. Vad gäller pensioner intjänade före
2017 finns avsättning i respektive medlemskommun.
Avsättningen som avser den förmånsbestämda
ålderspensionen uppgår till 8 702 tkr. Avsättningen
har ökat vilket förklaras med att KPA successivt
har flyttat över underlag från KPA:s gamla
system till det nuvarande systemet. Vidare
har prognosparametrarna vad gäller pris- och
inkomstbasbelopp påverkats av Covid-19 pandemin,
där KPA uttrycker en osäkerhet i prognoserna.

Fordringar och skulder

Den upparbetade semesterlöneskulden uppgår till
2 715 tkr. Reverslån på 4 380 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. Soliditeten har försämrats jämfört
med föregående år och uppgår till -86,4 %.
Förbundet har inga övriga förpliktelser i form av
panter eller ansvarsförbindelser.

» sbrf.se
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Väsentliga personalförhållanden
Kompetensförsörjning

Då konkurrensen om medarbetare ökar inom
räddningstjänsten krävs det att förbundet attraherar
och behåller kompetent och erfaren personal.
Förbundet måste därför vara en attraktiv arbetsgivare
dit personer söker sig och trivs på sitt arbete.
Detta är en förutsättning för en högpresterande
verksamhet. Arbetet med att vara en attraktiv
arbetsgivare är därför en strategisk angelägenhet
av största vikt och det ska genomsyra alla
arbetsprocesser.
SBRF arbetar nu med den framtagna
rekryteringsprocessen och ser till att alla chefer och
stödfunktioner följer denna. Syftet med att följa
processen är att höja kvalitén i rekryteringarna och
att sätta fokus på kandidatupplevelsen. Dessutom
har utbildning getts till alla chefer och fackliga
representanter i kompetensbaserad rekrytering. SBRF
har fortsatt utmaningar med att rekrytera personal till
RiB-verksamheten. Denna verksamhet med brandmän
i beredskap bygger på att personen har annan
huvudsaklig arbetsgivare men ska kunna rycka ut vid
larm. Rekryteringsproblem inom förbudsområdet
beror delvis på att kommuninvånare pendlar ut från
bostadsorten till arbete på annan ort, vilket innebär
att beredskap inte kan hållas dygnets alla timmar.
Ett arbete är initierat för att identifiera möjligheterna
för medlemskommunernas kommunanställda att bli
brandman i beredskap inom SBRF. Detta kommer att
fortsätta under 2021.

12
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Räddningsvärn

Räddningsvärnen är en värdefull resurs då de är
den enda räddningsstyrkan som snabbt finns att
tillgå på förbundets 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. Räddningsvärnspersonal
med anmäld tjänsteplikt uppgick vid mättillfället
2020-12-31 till 48 personer.
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).
Under hösten genomfördes besök hos samtliga
värn och med värnansvariga på plats. Förbundet
behöver vidare analysera räddningsvärnens framtida
utveckling och personalförsörjning kan ske, ett arbete
som behöver prioriteras.

Årsredovisning 2020
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund

Arbetsmiljöarbete

Förbundet har under hösten arbetat med
framtagande av en ny medarbetarundersökning som
ska genomföras under februari 2021, den kommer
vara en uppföljning på den medarbetarundersökning
som gjordes 2019. Arbetsmiljöarbetet är ett pågående
arbete som under året resulterat i revideringar och
framtagandet av nya rutiner och policys. Bland annat
har rekryteringspolicyn färdigställts och rutiner för
den operativa bemanningen justerats. Utbildning
för förbundets skyddsombud tillsammans med
arbetsgivaren i Systematisk arbetsmiljöarbete
har genomförts, detta för att stärka kunskaperna
kring arbetsmiljöansvaret. Förbundet har fortsatt
ett stort behov av att utveckla arbetsmiljöarbetet,
vilket kommer att fortsätta under 2021. Ett annat
fokusområde under året har varit att se över
bemanningsstrategin. Detta i syfte att få till en
bemanningsplanering som är proaktiv, effektiv och
som följer verksamhetens behov.

Jämställdhet och mångfald

En räddningstjänsts främsta uppgift är att skapa
trygghet och säkerhet i samhället, oavsett om det
gäller människor, egendom eller miljön. Förbundet
arbetar med, förutom att släcka bränder, att finnas
nära invånarna och vara en bra representant för det
samhälle förbundet verkar i. Förbundet arbetar därför
aktivt med att ha en integrerad mångfald och
jämställdhet i hela organisationen.

RÄDDNINGSVÄRN
RÄDDNINGSSTATIONER

Området SBRF

» sbrf.se
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Tillsvidare- och visstidsanställda

Sysselsättningsgrad

Vid mättillfället den 31 december 2020 var antalet
månadsavlönade anställda i förbundet 56 personer.
Antalet tillsvidareanställda var 53 och antalet
visstidsanställda var tre. Utöver dessa anställningar
fanns vid mättillfället en konsulttjänst i förbundet.
En stor del av förbundets bemanning består av
brandmän anställda på RiB-avtalet, dessa uppgick vid
mättillfället till 81 personer.

Av de 53 tillsvidareanställda har 52 personer
heltidstjänster och 1 har deltidstjänst. Den
genomsnittliga sysselsättningsgraden bland de
månadsavlönade är 99,5%.

Antal
anställda

Allmänna
bestämmelser
(AB)

Räddningspersonal i
Beredskap (RiB)

45

80

8

1

53

81

Män
Kvinnor
Totalt
Antal
anställda
Män
Kvinnor
Totalt

14
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Heltid

Deltid

2020

2019

2020

2019

45

34

80

107

8

6

1

1

53

40

81

108

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron under jan-dec 2020 var
6,55 % vilket är en ökning med 4,46 % jämfört med
2019. Fördelning av sjukfrånvaro för kvinnor och
män redovisas inte av integritetsskäl. Statistiken
är framtagen den 31 december och gäller
månadsavlönade (AB) alla anställningsformer.

Sjukfrånvaro
per
åldersgrupp

jan-dec
2020

jan-dec
2019

< 29 år

2,21 %

1,66 %

30-49 år

6,98 %

0,75 %

> 50 år

7,03 %

5,11 %

Totalt

6,55 %

2,09 %

Löneöversyn

Då avtalsrörelsen blev senarelagd har 2020 inneburit
generella ökningar för brandmän på AB på 2,18 %
och för Räddningspersonal i beredskap (RiB) på 3,8 %.
Resterande medarbetares löneöversyn är ej fastställd.
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FINANSIELLA RAPPORTER
Resultaträkning, tkr

Not

2020

2020

Utfall

Budget

Utfall

Verksamhetens intäkter

2

15 917

16 635

18 507

Verksamhetens kostnader

3

-71 875

-60 174

-69 178

Avskrivningar

4

-2 612

-3 774

-3 021

-58 570

-47 313

-53 692

47 443

46 162

Verksamhetens nettokostnader

2019

Kommunbidrag

5

47 443

Kommunbidrag återställande
underskott 2017-2019

5

6 739

Statsbidrag Covid-19

5

735

-

-3 653

130

-2 699

4

-

16

-101

-130

-173

-3 750

0

-2 856

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

6

Resultat efter finansiella poster
Extra ordinära poster

4 831

7

Årets resultat

443
-3 750

0

-2 413

Balansräkning, tkr
Maskiner och inventarier

8

Anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar

9

Plusgiro Nordea
Omsättningstillgångar

2019

8 206

10 411

8 206

10 411

2 651

25 000

1 275

-

3 926

25 000

TILLGÅNGAR

12 132

35 411

Ingående eget kapital

-6 738

-4 325

Årets resultat

-3 750

-2 413

Eget kapital

-10 488

-6 738

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

10

7 003

3 573

Avsättning för särskild löneskatt på pensioner

10

1 699

867

Avsättning för pensioner och liknande

16

2020

8 702

4 440

Checkräkningskredit

12

Långfristiga skulder

11

4 380

6 650

Kortfristiga skulder

12

9 538

24 564

Skulder

13 918

37 709

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

12 132

35 411

Soliditet

-86,4%

-19,0%

» sbrf.se
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Kassaflödesanalys, tkr
Not

2020

2019

-3 750

-2 413

- avskrivningar

2 612

3 021

Förändring av avsättning till pensioner inkl löneskatt

4 262

-350

Kassaflöde för den löpande verksamheten före förändring
av rörelsekapital

3 124

258

22 350

-5 473

-15 026

9 447

7 324

3 974

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-408

-3 531

Kassaflöde investeringsverksamhet

-408

-3 531

-2 270

-2 832

Kassaflöde finansieringsverksamhet

-2 270

-2 832

Ökning /minskning av likvida medel

1 275

-2 131

0

2 131

1 275

0

Löpande verksamhet
Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Förändring i rörelsekapital
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar
Ökning/minskning av kortfristiga skulder
Kassaflöde löpande verksamhet
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 Kommunal
Redovisningslag (KRL) 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 11.4 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 2019.

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.

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

Semesterlöneskulden per 2020-12-31 finns upptagen
i förbundet som semesterlöneskuld för intjänad
semester. Semesterlöneskulden har förändrats med
2020 års förändring.

LÄGG IN BILD
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Noter
Not 2 Verksamhetens intäkter

2020

2019

10 678

11 354

Tilläggsuppdrag Tjörn

420

386

Bilar och andra transportmedel

Tilläggsuppdrag Lilla Edet

868

753

Förbättringsutg på fastigheter

Mynd, för samhällsskydd och beredskap

520

376

0

1 405

Samv, avtal med industrier i Stenungsund

MSB hjärtum branden

2 016

2 483

Utbildning

Automatlarm

125

367

Avgift tillstånd/tillsyn

226

320

1 064

1 063

15 917

18 507

212

201

Övrigt
Summa

Not 3 Verksamhetens kostnader
Arvoden

Not 8 Anläggningstillgångar
Byggnadsinventarier

Övriga maskiner och inventarier
Ack av- och nedskrivningar
Pågående
Summa

Kundfordringar
Värdereglering kundfordringar

Avräkning för skatter och avgifter

1 171

1 041

Material

9 361

9 382

Främmande tjänster

4 901

4 612

71 875

69 178

Summa

Not 4 Avskrivningar
Avskrivningar enligt plan

2 612

3 021

Summa

2 612

3 021

Kommunbidrag Stenungsund

14 951

14 545

Kommunbidrag Tjörn

18 333

17 845

Kommunbidrag Lilla Edet

14 159

13 772

6 739

4 831

Kommunbidrag 2017-2019
Statsbidrag Covid-19
Summa

Beräknad ing mervärdesskatt,
förvärv från utlandet
Övriga interimsfordringar
Summa

735
54 917

50 993

16

772

691

2 651

25 000

4 440

Not 11 Långfristiga skulder
Amortering
Summa

6 650

9 482

-2 270

-2 832

4 380

6 650

Not 12 Kortfristiga skulder
Checkkredit kortfristig del

-

6495

Leverantörsskulder

2 048

2 962

Personalens källskatt

1 020

1 026

27

Särskild löneskatt

3

18

Avgiftsbestämd ålderspension

101

173

Övriga interimsskulder
Summa

443

0

8 702

128

443

292

Summa

88

-

105

867

10

-

74
865

3 573

Ränta reverslån

Summa

-38

7 003

Avgift bank

MSB - Schablonintäkt

23 934

0

1 699

Upplupna semesterlöner

Not 7 Extra ordinära poster

819

Förmånsbestämd avsättning

Upplupna löner 2020

Summa

10 411

Särskild löneskatt

Not 6 Finansiella kostnader

Ränta skattekonto

189
8 206

Not 10 Avsättning för pensioner och liknande

Reverslån med ägarkommunerna

Not 5 Kommunbidrag

6 820
-9 756

-

Fordran mervärdesskatt

4 395

6 531
-11 761

0

34 490

4 350

635

25

10 707

5 141

12 660

635

96

35 987

4 370

12 560

Justering nettolöner

10 733

Pensioner

52

Löneskulder

Lönekostnader

Lokaler

2019

52

Not 9 Kortfristiga fordringar

Personalomkostnader
Pensioner särskild löneskatt

2020

650

-

2 715

2 242

425

671

1 751

1 692

929

15 971

9 538

31 059

Särskild upplysning
Not 13 Räkenskapsrevision

nf

Revisionsuppdrag

98

84

- varav räkenskapsrevision

33

32

Kostnad för räkenskapsrevision avser de kommunala
revisorernas granskning av bokföring, delårsrapport
samt årsredovisning.
» sbrf.se
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DRIFTSREDOVISNING

Förbundsledning

Förbundsledning som innefattar all
förbundsadministration samt förbundsövergripande
kostnader, redovisar ett underskott på 959 tkr.
Förbundet har under året haft en ansträngd
personalsituation, vilket inneburit att kostnaderna
för företagshälsovård ökat markant jämfört med
föregående år. Under året har även kostnad för HR
ökat.

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds
verksamhet består av förtroendevalda politiker från
medlemskommunerna Stenungsund, Tjörn och Lilla
Edet, förbundsledning där förbundets administration
ingår, operativ samt förebyggande avdelningar.

Resultat i förhållande till
budget

Operativ avdelning

Resultatet för SBRF uppgår till – 3 750 tkr.
Den enskilt största posten är en intäkt på 6739 tkr
avseende återställande av 2017-2019 års underskott.
Övriga avvikelse presenteras mer i den ekonomiska
analysen, samt nedan i varje verksamhet.

Bokslut Bokslut
Tkr

2019

2020

Budget
2020

Förtroendevalda

-475

-395

-540

145

Förbundsledning

-10 615

-13 880

-12 921

-959

Operativ avdelning

-32 777

-34 822

-27 010

-7 812

Förebyggande
avdelning

-3 307

-3 495

-3 197

-298

Avskrivningar

-3 021

-2 612

-3 774

1 162

Nettokostnad

-50 195

-55 204

-47 443

-7 761

42 508

43 980

47 443

-3 463

-

6 739

-

6 739

4 831

-

-

443

-

-

Finansverksamhet

735

Statsbidrag Covid-19
Medlemsintäkt 20172019 års underskott
Medlemsintäkt 2018
års underskott
Schablonersättning
MSB

Årets resultat

735

-3 750

0

Årets utfall för politiska arvoden till förbundets
förtroendevalda är positivt med 145 tkr. Den
positiva avvikelsen är främst beroende av lägre
arvodeskostnader.

» sbrf.se

Förbundet har under det gångna verksamhetsåret
formellt sagt upp avtalet med kemiindustrierna
- i Stenungsund. Avtalsdiskussioner pågår för
närvarande mellan parterna, och avtalet gäller till och
med den 31 december 2021.

LÄGG IN BILD
-2 413

Förtroendevalda
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Avvikelse

Den operativa verksamheten redovisar ett underskott
på 7 812 tkr. Förklaringen till underskottet är dels
minskade intäkter för bland annat automatiska
brandlarm, dels ökade personalkostnader, beroende
på att den operativa verksamheten har fortsatt
haft behov av att köpa in personal för att besätta
vakanser på heltid-och deltidspersonal. Orsaken till
de ökade personalkostnaderna är personalbrist. För
att bibehålla den operativa förmågan har dessa inköp
samt bemanning av heltidspersonal varit nödvändig,
vilket lett till att bemanningen inte kunnat anpassats
till budget.
Vidare har kostnader för hjälp från annan
räddningstjänstorganisation påverkat
resultatet negativt. Detta med anledning av att
förbundet haft några större och i tid utdragna
räddningstjänsthändelser. Underskottet kan också
härledas till att förbundet tecknat serviceavtal för
samtliga fordon, något som är nödvändigt för att klara
uppdraget.

-3 750

Övning och utbildningsverksamheten inom
industristyrkan har fortsatt enligt plan men har
samtidigt fått anpassats och till viss del begränsats
med anledning av pandemin. De har även haft
vakanser inom personalgruppen, ett arbete pågår för
att besätta vakanta tjänster.
Covid 19 har påverkat personalplaneringen inom
den operativa verksamheten och medfört en viss
kostnadsökning avseende inköp av personal, vid
personabortfall. Personalresurser har samtidigt tagits
i anspråk för arbete i förbundets stab samt övrigt
arbete som härrör till Covid 19.

Årsredovisning 2020
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Förebyggande avdelning

Förebyggande avdelningen redovisar för året ett
underskott på 298 tkr. Även här har påverkan skett
av Covid-19 då intäkterna minskat främst beroende
på inställda externutbildningar. Vidare har pandemin
påverkat att färre tillsynsbesök kunnat genomföras
under året.

Avskrivningar

Utfallet för avskrivningskostnaderna är positivt med
1 162 tkr då flera av de planerade stora investeringar
skjutits till 2021 på grund av försenade leveranser
med anledning av Covid-19.

Finansverksamhet

Under finansverksamheten redovisas bland annat
avsättningen för pensioner samt förändring av
semesterlöneskulden. Pensionsavsättningen har
ökat med 3 400 tkr, där den enskilt största posten
är ökningen för avsättning till förmånsbestämd
ålderspension, FÅP. Semesterlöneskulden har under
året ökat med 470 tkr. Statsbidrag med anledning av
Covid-19 har påverkat intäkterna med totalt 735 tkr.

INVESTERINGSREDOVISNING
I tabellen nedan redovisas de investeringar som
bokförts under 2020.
Investeringsredovisning
Tkr

Budget
2020

Bokslut
2020

Avvikelse

Personbil pickup

280

0

280

Utr till övningsanläggning

600

0

600

Miljöcontainer

40

40

0

Skogsbrandscontainer

70

52

18

Kemskyddsdräkter

120

114

6

Utrustning till reservbil

150

187

-37

Portabel Ac utrustning
Summa

40

15

25

1 300

408

892

Under året har förbundet investerat i miljö och
skogsbrandscontainers, kemskyddsdräkter samt
Ac utrustning. Investering av reservbil är pågående
till 2021. Vad gäller investering i en ny pickup samt
investeringar vid förbundets övningsanläggningar, har
dessa skjutits upp till 2021.

» sbrf.se
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Information och förebyggande arbete
Förebyggande

Förbundets förebyggande arbete skall genomsyra
hela organisationen och fokuseras på information,
utbildning, rådgivning, samverkan och tillsyn.
Organisationen skall förmedla förbundets
förebyggande kunskap och arbeta med förebyggande
åtgärder likvärdigt för att uppnå önskat effekt.
Den operativa verksamheten skall deltaga i det
förebyggande arbetet utifrån verksamhetens mål -och
verksamhetsplan.

Medlemskommuner

Förbundet bistår 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.
Under året har förbundet tagit ett initiativ till
utökad samverkan samt i syfte av att se över våra
kontaktvägar i händelse av olyckor. Samarbetet
skall identifiera våra behov samt möjliggöra att
förväntningar och krav mellan förbundet och
kommunerna kan tryggas.

Hjärt- och
lungräddning

121

deltagare

Skapa förmåga att förebygga
oönskade händelser

Genom att arbeta nära och tillsammans med samtliga
förbundets medlemskommuner kan säkerheten med
gemensamma krafter ökas. Genom information och
rådgivning ska förbundet möjliggöra den enskildes
förmåga att förebygga och hantera olyckor. Utbildning
sker kontinuerligt av 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 information 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
pågår systematiskt under hela skoltiden.
Genom utbildning till skoleleverna skapas förståelse
för räddningstjänstens arbete, och samtidigt kan
effekt uppnås för att förebygga skadegörelse och
anlagda bränder i medlemskommunerna.

Brandkunskap
för alla

103

deltagare

Antal vi informerat/utbildat 2020

1197
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Information till
allmänheten

7

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 besökarna 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.
I våras deltog förbundet på en yrkesmässa som hölls
i Fuxernaskolan högstadiet i Lilla Edet. En mässa som
lägger fokus på ungdomarnas tankar om framtida
yrken. Förbundet var på plats och delgav information
till eleverna om vad det innebär att vara brandman.
Hur man kan jobba dels som heltidsbrandman och
som brandman i beredskap (RIB).
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 verksamheten och
för att utbilda och informera allmänheten i så stor
utsträckning som möjligt. Denna del av verksamheten
har varit begränsad under 2020 då ordinarie
informationsinsatser har ej kunnat genomföras
på grund av samhällets rekommendationer och
förbundets framtagna riktlinjer med anledning av
Covid-19.

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 2020 har 130 personer svarat på
checklistan som tagits fram av förbundet.
Kan utrymma på ett säkert sätt
Ja 112 st

Nej 18 st

Hanteras levande ljus säkert?
Ja 129 st

Nej 1 st

Sker rökning på ett säkert sätt?
Ja 125 st

Nej 5 st

Hanteras spisen på ett säkert sätt?
Ja 128 st

Nej 2 st

Finns det fungerande brandvarnare?
Ja 118 st

Nej 12 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 2020 har SBRF tagit initiativ till att kunna få
till stånd införande av individanpassat brandskydd
i Lilla Edet och på Tjörn. I Stenungsund har arbetet
fortgått med att stödja verksamheten (i huvudsak
hemtjänsten) i arbetet med checklistor vid hembesök
etc.

» sbrf.se
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Tillsyn

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 förbundet fått kännedom om brister med mera.
Under hösten 2020 infördes strikta mötesrestriktioner
inom SBRF för att minimera risken för smittspridning
av Covid-19, vilket ledde till att tillsynsverksamheten
avstannade. Därmed utfördes ett lägre antal tillsyner
jämfört med ett ”normalår”.

Tillsyn
LSO

Antal
28 st

LSO+LBE

2 st

LBE

6 st

Totalt

36 st

Tillstånd Lagen om brandfarlig
och explosiv vara (LBE)

SBRF utfärdar tillstånd för hantering av brandfarlig
och explosiv vara på delegation av förbundets
direktion. Under året har 22 st tillstånd för brandfarlig
vara handlagts, samt 7 st för explosiv vara.

24
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Plan och bygglovsfrågor

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. 53 st bygglovsärenden och 11
st detaljplansärenden har skickats till förbundet
på remiss. Förbundet har även deltagit på ca 10 st
plangruppsmöten som kommunerna haft under året.

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 33 st övriga remisser under
året.

Sotning

Förbundet handlägger tillstånd för fastighetsägare
som vill sota sin egen fastighet. Under 2020 har 12 st
tillstånd utfärdats.

Remissinsats åt
bl a polisen

33 st
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Branden på Borealis
En räddningsinsats från det gångna verksamhetsåret
vid en av våra industrier i Stenungsund krävde
omfattade personalresurser och ett stort
samverkansbehov.
Den 9:e maj strax före klockan 21 fick förbundet
larm om brand på Borealis krackeranläggning. Det
visade sig vara en kompressor som av någon okänd
anledning börjat brinna. Branden var omfattande med
mycket värmestrålning som påverkade intilliggande
rörgator och konstruktioner.
Strax före styrkornas framkomst inträffade en
mindre explosion. SBRF tillsammans med företagets
driftpersonal startade kylning av intilliggande
konstruktioner för att förhindra kollaps och nya
utsläpp. Det fanns risk för ny och kraftigare explosion
vilket medförde att räddningsledaren fattade beslut
om att spärra av ca 300 meter runt branden.

Resultatet av god samverkan mellan industrin och
räddningstjänsten resulterade i att branden vid
anläggningen kunde släckas efter ca 8 timmar.
Händelsen aktiverade det gemensamma
ledningssystemet i GR, något som också bidragit till
ett framgångsrikt resultat.
Efterarbetet med tillhörande personalgenomgångar,
faktainsamling från händelsen och olycksutredning
som i skrivande stund är framställd i färdigt skick, är
mycket viktiga för lärandet från inträffad händelse.
Det interna arbetet med att bearbeta framtaget
förbättringsförslag från händelsen, skall fortsätta för
den operativa personalen under 2021, där även övriga
organisationer inom GR systemledning kommer
medverka.

En del av infrastrukturen i Stenungsunds kommun
blev påverkad av händelsen och rökutvecklingen
syntes på långt håll. Händelsen var av media
intressant.

» sbrf.se
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Insats och samverkan
Räddningsinsatser

Enligt Lagen som skydd mot olyckor (2003:778)
är kommunens skyldighet att tillhandahålla
räddningstjänst som innebär att förhindra och minska
konsekvenserna av olyckor för alla som bor, verkar
och vistas inom det geografiska områdesansvaret.
Räddningstjänst enligt lag är endast motiverad med
hänsyn till behovet av ett snabbt ingripande, det
hotade intressets vikt, kostnader för insatsen och
omständigheterna i övrigt. Räddningstjänsten skall
planeras och organiseras så att räddningsinsatser kan
påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett
effektivt sätt.
Efterföljande åtgärder som händelserapporter,
dokumentation om när räddningsledare avslutat
räddningstjänst samt kommunens skyldigheter
att undersöka olyckan i skälig omfattning skall
säkerställas.
Förbundet upprätthåller kompetens, metoder
och tekniska resurser för att vara väl förberedda
för olika typer av räddningsinsatser, samt bistår
kommunerna vid exempelvis samhällsstörning.
Övning och utbildning är därför en viktig del som
måste prioriteras för förbundets operativa personal.
Räddningsinsatser tenderar till att bli mer och mer
komplicerade och kräver kunskaper att hantera,
teknik samt erforderligt material för vår operativa
verksamhet.
Under året har förbundet aktiverats på ca
780 räddningsinsatser och fördelningen per
medlemskommun i procent är Lilla Edet 31 %,
Tjörn 26 % och Stenungsund 43 % där Stenungsunds
industristyrka motsvarar 6%.
Antalet räddningsinsatser har minskat från
föregående år med ca 60 st.

Räddningstjänstsamverkan inom
Göteborgsregionen

Samverkan regleras med två avtal, ett avtal om
samverkan vid räddningstjänst och ett avtal om
larm och övergripande ledning, det vill säga gränslös
räddningssamverkan.
Organisationerna inom det gemensamma
ledningssystemet har under året arbetat aktivt
i flertalet arbetsgrupper där utvecklingsfrågor,
uppföljning, utbildning är några förekommande
områden. Viktiga erfarenheter från inträffande
händelser skall också tas till vara för att möjliggöra en
än effektivare samverkan.
Samarbetet har för förbundet medfört
utbildningsinsatser för samtliga befälsnivåer
där det genomförts gemensamma scenario och
ledningsövningar. Flertalet utbildningar och
gemensamma övningar ligger planerade inför
kommande verksamhetsår. Tyvärr drabbas
räddningstjänsten som alla andra i samhället av den
pågående pandemin, vilket har påverkat förbundets
möjligheter och förutsättningar till utbildning och
övning.
Med anledning av genomförd lagförändring i lagen
om skydd mot olyckor, där krav på att ingå i en
systemledning för kommunal räddningstjänst är
beslutad.
SBRF är väl rustat inför framtiden. Den 1 okt 2019
ingick SBRF i GRs systemledningsorganisation vilket
säkerställer förbundets förmåga till systemledning.

LÄGG IN BILD
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Antal sjukvårdslarm
2020

72 st

Hjälp till annan
kommun

12 st

Samverkan

Sjöräddningen har länge varit en viktig
samverkanspartner då två av medlemskommunerna
ligger vid kusten. Under året har samverkan
genomförts både vid räddningstjänstinsats
samt vid besök hos förbunets räddningsvärn.
Förbundet planerar för fortsatta möten med
Sjöräddningssällskapet med en förhoppning
om att detta skall resultera i en fortsatt god
samverkansdialog och gemensamma övningar.

Antal trafikolyckor
under 2020

Rådig insats

Rådig insats är en utmärkelse som privatpersoner
uppmärksammas med från förbundet för sitt
civilkurage. Vederbörande som får motta SBRF:s
utmärkelse för 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 året 2020 har förbundet inte delat ut denna
utmärkelse.

123 st
780

Cirka
räddningsinsatser under 2020

» sbrf.se
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Förbundsdirektionen
Förbundets styrs genom en politisk direktion med förtroendevalda representanter från medlemskommunerna
(2+2 från varje medlemskommun), ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande samt ledamöter.
Ordförandeposten innehavs under pågående mandatperiod av Stenungsunds kommun, enligt
Stenungsunds kommuns interna beslut övergår ordförandeposten efter halva mandatperioden från
Linda-Maria Hermansson (C) till Agneta Pettersson Bell (ST) vid årsskiftet 2020-2021.
Direktionens arbete har fungerat bra och har under 2020 haft sju direktionsmöten, samt åtta möten med
medlemskommunerna (medlemsråd). För 2020 planerades två utbildnings- och utvecklingsdagar för
direktionen, på grund av covid-19 blev dessa tillfällen inställda.

Presidiet							Ersättare

Linda-Maria Hermansson (C), Ordförande, Stenungsund				
Anna-Lee Alenmalm (M), LIlla Edet
Lars Ivarsbo (C), 1:e vice ordförande, Lilla Edet		
Mats Nilsson (V), Lilla Edet
Robert Johansson (M), 2:e vice ordförande, Tjörn			
Peter Andersson (L), 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

LÄGG IN BILD
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Framtiden för Södra Bohusläns
Räddningstjänstförbund
Förbundet kommer möta en något mer osäker
framtid än tidigare år på grund av olika politiska
processer från våra medlemskommuner.
Utmaningen kommer vara att alltjämt säkerställa
en säker och bra räddningstjänst, även om
förbundet står inför en organisationsförändring.
Detta säkerställs bland annat genom fortsatt
fokus på en acceptabel arbetsmiljö, både fysiskt
och psykiskt. En hållbar arbetsmiljö för hela
organisationen är ett arbete måste fortsätta, fram
till att medlemskommunerna beslutar något annat.
Oron över framtiden medför att arbetsmiljörarbetet
kommer att få en central roll under kommande år.

Samarbetet ställer samtidigt krav på samtliga
organisationer där SBRF förväntas vara en
professionell samverkanspart. Dessa förutsättningar
kommer troligtvis att förbättras under 2021 då
heltidsstyrkan kommer att förstärkas genom den
operativa organisationen.
SBRF behöver fortsätta fokusera på att bli en mer
attraktiv arbetsgivare samt att även under de
organisatoriska förändringar som förbundet står
inför, stärka varumärket SBRF. Arbetet med att skapa
en ”vi känsla” inom organisationen är av stor vikt även
kommande verksamhetsår.

Samarbetet med övriga räddningstjänster inom GR
fungerar mycket bra, men har ett fortsatt behov
av att utvecklas. Detta kommer ligga till grund för
att ge bättre förutsättningar och möjligheter till en
gemensam beredskap för större komplexa händelser
samt medföra en positiv utveckling inom områdena
övning och utbildning.
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