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Ordföranden har ordet
2021 har varit ett förändringens år för Södra
Bohusläns Räddningtjänstförbund (SBRF).

Vid inledningen av året tillträdde jag som ordförande.
Det var ett förbund med stora svårigheter på
flera områden som mötte mig; stora och fleråriga
underskott, stora arbetsmiljöproblem och dåliga
relationer mellan ledning och fackförbund.
I slutet på maj tillsatte vi en ny och välmeriterad
ledning från Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG).
Uppdraget för den nya ledningen var att fokusera på
tre delar: säkerställa uppdraget enligt Lagen om skydd
mot olyckor, arbetsmiljön och ekonomin.
Stora framsteg har gjorts och vi ser positiva effekter i
hur arbetet med arbetsmiljöfrågor sker på
ett systematiskt sätt. Som ett led i förbättringsarbetet
har direktionen gett ledningen i uppdrag att
identifiera hur vi kan rekrytera och behålla
räddningspersonal i beredskap (RIB) då vi identifierat
detta som ett utvecklingsområde. Vi ser också att
det råder ett förbättrat samtalsklimat och att det
förs goda dialoger mellan ledning, medarbetare och
fackförbund. Detta är en förutsättning för att kunna
bedriva en ändamålsenlig verksamhet.
Som ett led i att säkerställa uppdraget enligt Lagen om
Skydd mot olyckor utvecklas övningsverksamheten
och den fortsatta kompetensutvecklingen.
Det ekonomiska läget är konsekvensen av tidigare
fattade beslut och tar längre tid att vända, även
2021 gör SBRF ett underskott.
Det pågår ett arbete kring ekonomin både på
kort och längre sikt. Den stora kostnadsposten är
personalkostnader och stora övertidskostnader har
varit ett problem.
Ett arbete har gjorts med att implementera det
personalplaneringssystem förbundet haft men inte
använt. Detta ger bättre möjligheter att använda de
personella resurserna på ett effektivt sätt och
ger därmed positiva ekonomiska effekter.
Sist, och för helheten viktigast: Riskanalys och
handlingsprogram. Den nuvarande riskanalysen
är från 2016 och baserad på data från 20052014. Riskanalysen ligger till grund för
handlingsprogrammet som i sin tur ligger till grund
för den förmåga och organisation räddningstjänsten
behöver ha. Handlingsprogrammet går ut på remiss i
mars 2022 och kommer att aktualiseras igen 2023.

4

» sbrf.se

Politiskt har de tre medlemskommunernas
kommunfullmäktige i början av 2022 beslutat om
medlemsansökan till RSG samt gett direktionen
för SBRF i uppdrag att verka för och möjliggöra en
övergång till RSG. Det betyder att inriktningen för
SBRF som organisation förändras markant under
2022, från fortlevnad och utveckling till möjliggörande
av övergång till RSG och senare
avveckling av förbundet SBRF.
Å direktionens vägnar vill jag rikta ett stort tack till
medarbetare och ledning för det goda arbete som
utförts under 2021. Under 2022 fortsätter vi att
tillsammans verka för att övergången till RSG
blir den bästa möjliga.

Agneta Pettersson Bell
Ordförande Södra Bohusläns
Räddningstjänstförbund

Årsredovisning 2021
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund

» sbrf.se

5

Årsredovisning 2021
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund

Förbundsledningen sammanfattar
året
Verksamhetsåret 2021 är avslutat och Södra
Bohusläns räddningstjänstförbund (SBRF) kan
summera ett händelserikt och intensivt år för
organisationen inom många områden. Vid årsskiftet
fick förbundet ny ordförande och ledningen
förändrades under våren genom att tidigare
förbundsdirektör och räddningschef tillika
operativchef, båda lämnade sina uppdrag.
Förfrågan om tillfällig resursförstärkning till
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) har
inneburit att ledningen inom SBRF numera även
inkluderar olika chefsbefattningar från RSG under
verksamhetsåret.
SBRF står fortsatt inför stora utmaningar inom
olika delar i verksamheten men också med
många möjligheter. Genom att fortsätta det
påbörjade arbetet tillsammans för en bättre
och mer hållbar arbetsmiljö, öka tydligheten i
beslutsprocessen samt skapa rätt förutsättningar för
räddningstjänstuppdraget så skapas en grund för näroch framtid.

SBRF:s uppdrag som räddningstjänstförbund innebär
i huvudsak att genom förebyggande åtgärder dels via
myndighetsutövning men även genom information
och utbildningsinsatser, operativa insatser och
annat olycksförebyggande arbete, bidra och ansvara
till att hindra och begränsa skador på människor,
egendom och miljön och dess konsekvenser på
samhället i stort. Räddningstjänstuppdraget ska
planeras och organiseras så att räddningsinsatserna
kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på
ett effektivt sätt. Organisationen ska vara anpassad
efter den riskbild som finns inom det geografiska
upptagningsområdet.
Detta sker genom en tydlighet i uppdraget och med
anledning av de lagändringar i Lag om skydd mot
olyckor (LSO) som trädde i kraft 1 januari 2021 samt
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
(MSB) nya föreskrifter och allmänna råd om innehåll
och struktur i kommunens handlingsprogram för
förebyggande verksamhet och räddningstjänst
(MSBFS 2021:1).
Under hösten påbörjades en revidering av
förbundets handlingsprogram. Ett viktigt arbete
med ett riskanalysarbete som därefter kommer bli
ett grundläggande styrdokument för förbundets
uppdrag. Det förväntas bli helt klart under början av
2022.
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SBRF har sedan förbundsbildandet 2017 i princip gått
med underskott. Den ekonomiska situationen för
förbundet är allvarligt eftersom det egna kapitalet är
fortsatt negativt under hela 2021.
Den pågående pandemin har påverkat verksamheten
och bidragit till att SBRF behövt ställa in utbildningar
och andra inplanerade aktiviteter. Trots att förbundet
under hösten kunde ställa om och genomföra några
av utbildningsinsatserna är påverkningsgraden för
utfallet för året stort. Staben för Covid -19 inom
SBRF samt all personal har föredömligt och tålmodigt
hanterat alla de olika utmaningar verksamheten ställts
inför utifrån de nationella som lokala riktlinjerna kring
pandemin. Genom det har förbundet kunnat fullfölja
det operativa räddningstjänstuppdraget utan större
konsekvenser för förbundet och samhället.
Kvarvarande arbetsmiljöärenden från tidigare
verksamhetsår har hanterats under det gångna
året. Genom en god och konstruktiv dialog med
berörda huvudskyddsombud och Arbetsmiljöverket
har förbundet hanterat dessa ärenden och
påbörjat framåtriktade åtgärder för att skapa bättre
förutsättningar inför 2022. Det inkluderar såväl
förutsättningar för den systematiska arbetsmiljön
samt för olika lokalbehov inom förbundet.
Under året har också dialoger förts mellan SBRF och
Stenungsund kemiska Industrier med anledning av att
tidigare samarbets-och samverkansavtal sedan 2020
är uppsagt för omförhandling och upphörde att gälla
2021-12-31.
Representanter från Stenungsund kemiska industrier
och dåvarande ledning för SBRF var under 2020
överens om att Industriavtalet inte var optimalt
utformat och beslutade därigenom att inte förlänga
avtalet vidare.

Årsredovisning 2021
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund

Industriräddningstjänsten i Stenungsund (IRIS) och
Essity i Lilla Edet kommer tillsammans med SBRF,
fortsätta ett nära samarbete utifrån vad lagstiftningen
samt tillhörande regelverk reglerar för farlig
verksamhet (2 kap. 4§ Lag (2003:778) om skydd mot
olyckor samt Seveso lagstiftningen). Det fortsatta
samarbetet syftar till att förebygga riskerna för att en
olycka inträffar, men även skapa rätt förutsättningar
för organisationerna. Detta genom att tillsammans
samråda om beredskap och förmåga, insatsplanering,
kompetensutbyte och övningar tillsammans samt
slutligen via förbundets myndighetsutövning.

Avslutningsvis vill ledningen inom SBRF rikta ett
stort tack till all personal för fina insatser och
för stort tålamod, engagemang som bidragit till
framåtriktade förslag samt åtgärder under det gångna
verksamhetsåret.

Lars Klevensparr
Tf Förbundsdirektör

Peter M Johansson
Tf Bitr Förbundsdirektör
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande
och tydlig bild av verksamheten under året.
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning
(LKBR) och följer i all väsentlighet rekommendationer
från Rådet för kommunal redovisning, RKR.

Omvärldsanalys

Vid årsskiftet 2020/2021 trädde 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. För att
möta dessa förändringar prioriterades under hösten
arbetet med att påbörja revideringen av förbundets
handlingsprogram.
Handlingsprogrammet är förbundets övergripande
styrdokument och beskriver den förmåga som
förbundet behöver för att verka för uppdraget
samt vad förbundet behöver uppfylla utifrån den
riskbild som finns identifierad i upptagningsområdet.
Förändringarna innebär bland annat en förtydligad
styrning av kommunernas verksamhet, bland annat
genom en utökad föreskriftsrätt för MSB.

RÄDDNINGSVÄRN
RIB STATION
HELTIDSSTATION
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Tillsynsplanen för LSO 2022 kommer revideras under
året. Tillsynsplanen för LSO beskriver både hur
förbundet planerar, prioriterar och genomför det olika
förebyggande uppdragen inom förbundet.

Årsredovisning 2021
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund

Översikt över
verksamhetens
utveckling

SBRF är ett räddningstjänstförbund för kommunerna
Stenungsund, Tjörn och Lilla Edet. Förbundet har cirka
200 medarbetare (inklusive räddningsvärnspersonal)
som tillsammans arbetar för medborgarnas säkerhet.
Samtliga medarbetare arbetar för att nå visionen
om ett tryggt och säkert samhälle för alla. Inom
förbundsområdet bor det
58 237* kommuninvånare den 2021-11-01.
Förbundet har fyra brandstationer som är geografiskt
utspridda över området i orterna Stenungsund,
Skärhamn, Kållekärr och Lilla Edet. Inom område Tjörn
har förbundet även fyra räddningsvärn placerade på
Dyrön, Klädesholmen, Härön och Åstol.

Presidiet
Agneta Pettersson Bell (ST), Ordförande, Stenungsund
Lars Ivarsbo (C), 1:e vice ordförande, Lilla Edet
Robert Johansson (M), 2:e vice ordförande, Tjörn
Ledamöter
Göder Bergermo (L), Stenungsund
Rikard Larsson (S), Tjörn
Harry Berglund (S), Lilla Edet
Ersättare
Krister Persson (M), Stenungsund
Katja Nikula (S), Stenungsund
Peter Andersson (L), Tjörn
Magnus Gullbrandsson (TP), Tjörn
Anna-Lee Alenmalm (M), Lilla Edet
Mats Nilsson (V), Lilla Edet

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 innehas under pågående
mandatperiod av Stenungsunds kommun.
* Källa: SCB Folkmängd 1 november
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Verksamhetens utveckling
Antal invånare i förbundsområdet per 31 dec
Antal anställda
Antal insatser
Antal utbildningar
Antal utförda tillsyner LSO och LBE
Plan och bygglovsfrågor
Antal ärenden - Övriga remisser

2017

2018

2019

2020

2021

55 975

56 471

56 902

57 473

58 237*

151

153**

148

134

159

1 000

950

840

780

824

839

747

597

224

48

71

63

73

36

37

460

470

487

465

530

27

54

61

33

47

* antal invånare per nov 2021 (SCB folkmängd den 1 november)
** Justering av nyckeltal, antalet anställda 2018, då tidigare siffra innehöll felaktiga
personalkategorier.

Tabellen ovan beskriver nyckeltalen för verksamhetens
utveckling.
Från förbundets bildande har antalet invånare ökat
med drygt 2000 invånare vilket motsvarar en ökning
med 4 %. Antalet anställda har generellt ökat något,
personalkategorin räddningspersonal i beredskap
(RIB) minskade väsentligt under 2020 i samband
med att förbundet övergick till centralt RIB avtal.
Personalkategorin heltidspersonal har däremot ökat,
dels för att uppfylla arbetsmiljöverkets krav och den
riskbild som föreligger i förbundet, dels för att klara den
operativa förmågan då rekrytering av RIB verksamheten
inte varit möjlig i den utsträckning som varit nödvändig.
Antalet insatser på årsbasis har ökat från föregående
år, men ligger totalt sett lägre jämfört med 2018.
Förbundet övergick 2019 till gemensam systemledning
via ledningscentralen Räddningstjänsten Storgöteborg.
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Detta har inneburit att utalarmeringen säkerställs
utifrån räddningstjänstuppdraget art.
I samband med pandemin har antalet utbildningar
minskat avsevärt. Möjligheten att ställa om
utbildningsverksamheten i de praktiska momenten har i
princip varit ogenomförbar med rådande nationella och
interna restriktioner. Den teoretiska utbildningen har
dock i viss utsträckning genomförts digitalt.
De nationella och interna restriktionerna har
påverkat tillsynsverksamheten. Både 2020 och
2021 genomfördes väsentligt färre tillsyner än innan
pandemins utbrott då det under ett normalt år utfördes
ca 70 st.
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Händelse av väsentlig
betydelse, påverkan på
de finansiella rapporterna
Pandemi covid-19

Genom denna samverkan inom VRR kan SBRF som
räddningstjänstorganisation få en ökad optimerad
resurshantering och därmed större uthållighet och
förmåga vid räddningsinsatser.

Sammanfattningsvis har pandemin under året påverkat
verksamheten och bidragit till att förbundet fått ställa
in och ställa om utbildningar och andra inplanerade
aktiviteter. Även om förbundet under hösten kom igång
och genomförde några få utbildningar så är påverkan
på utfallet stort.
Staben för Covid-19 hanteringen inom förbundet
har, i olika omgångar under året, arbetat aktivt för
att upprätta olika beslut och förhållningsregler för
att minska smittspridningen samt för att skydda
personalen såväl på olycksplats som vid stationsarbetet.
Utöver stärkt och förändrad skyddsutrustning
samt rutiner till den operativa personalen har även
förändringar gjorts hos den administrativa personalen
där stora delar av personalen haft möjlighet att arbeta
hemifrån.

Detta sker tillsammans med andra regionala aktörer
såsom andra blåljusorganisationer, Trafikverket,
Länsstyrelsen, Sjöfartsverket, Kustbevakningen med
flera.

Utöver stabsarbetet har täta avstämningar med
övriga räddningstjänster i Göteborgs Regionen (GR)
genomförts för att uppnå samsyn i såväl nationella som
regionala riktlinjer avseende rutiner för den operativa
personalen vid insats.
Pandemin har även berört den förebyggande
verksamheten och ett mycket begränsat antal
tillsynsärenden har genomförts under året. Under
hösten återupptogs tillsynsverksamheten utifrån
upprättade riktlinjer. Sammantaget påverkade detta
det samlade tillsyns- och utbildningsresultatet för
förbundet.

Investeringsplanen för året har reviderats för att
säkerställa olika behov utifrån fordon och övriga
investeringar. Förbundet har genom arbetet
som påbörjades under hösten identifierat en
stor utbildningsskuld i organisationen sedan
tidigare verksamhetsår och investeringsplaner.
Utbildningsbehovet kommer fortsätta att hanteras
under 2022 för att säkerställa att rätt utbildningsnivå
finns övergripande inom den operativa organisationen.
Genomförda investeringar under året presenteras
under avsnittet Investeringsredovisning s. 25.

Ingångna avtal

Under hela året har förbundet haft fortlöpande
dialoger tillsammans med representanter för IRIS
med anledning av att tidigare samverkansavtal löpte
ut vid årsskiftet 2021-12-31. För att möjliggöra bra
förutsättningar vid uppstarten av IRIS, kommer IRIS
att hyra del av varmgaraget vid brandstationen i
Stenungsund. Med anledning av detta har ett hyresavtal
upprättats mellan parterna.

Större investeringar

SBRF har genom ett aktivt internt stabsarbete samt
avstämningsmöten med andra räddningstjänster
kunnat fullfölja räddningstjänstuppdraget utan större
konsekvenser för förbundet och samhället.

Samverkan

Sedan 1 oktober 2019 samarbetar fem
räddningstjänster utifrån en gemensam ledning
av räddningsinsatser och beredskapshållning som
styrs från en gemensam ledningscentral vid Gårda
brandstation i Göteborg. SBRF ingår som en av
dessa fem räddningstjänster i regionen. Under
hösten 2021 tog arbetet en ny fas där ytterligare
fyra räddningstjänster anslöts sig till samarbetet och
namnet ändrades till Västra Räddningsregionen (VRR).

» sbrf.se
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Styrning och uppföljning
av verksamheten

Förbundsordningen reglerar att medlemssamråd ska
hållas efter behov, dock minst en gång per år.
Ekonomisk uppföljning sker kontinuerligt.
En tertialrapport upprättas per april samt en
delårsrapport per augusti. Året summeras
i en årsredovisning. Delårsrapporten och
årsredovisningen innehåller övergripande
analyser samt uppföljning av mål och resultat.
Rapporterna upprättas och godkänns av
direktionen. Delårs- och årsredovisningen lämnas
till förbundsmedlemmarnas fullmäktige och till
revisorerna. Revisorerna avger revisionsberättelse
till respektive förbundsmedlemmars fullmäktige.
Revisionsberättelsen samt årsredovisningen skickas
till respektive medlemskommuns kommunfullmäktige
för godkännande och för årsredovisningen även
bevilja ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet.
Direktionen har antagit två finansiella mål och fem
inriktningsmål vilka är fördelade på 14 prestationsmål
för verksamheten 2021. 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.

Centrala styrdokument

Räddningstjänstens uppdrag styrs utifrån nationella
lagar och regler, myndighets- och politiska beslut
samt verksamhetsmässiga beslut fattade inom
egen organisation. Det syftar till att strukturera och
organisera hur verksamhet ska bedrivas, följas upp
och redovisas. Handlingsprogram ska upprättas i
enlighet med lag (2003:778) om skydd mot olyckor
och anger huvudinriktningen för räddningsinsatser
och olycksförebyggande arbete utifrån kommunala
risk- och sårbarhetsanalyser. Direktionen fastställer
handlingsprogrammet som sedan respektive
kommunfullmäktige inom medlemskommunerna
antar. Handlingsprogrammet utgör även underlag för
statens tillsyn av verksamheten.
Förbundsordningen anger ansvarsområden och
roller, ekonomiska fördelningsnycklar och politiska
sammansättningar för förbundets styrning. Den
fastställs av kommunfullmäktige i respektive
medlemskommun.
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Förslag till årliga verksamhetsmål med tydlig
avgränsning och syfte bereds gemensamt av
ledningsgruppen och fastställs av Direktionen.
Dokumentet beskriver övergripande mål
och inriktning för arbetet utifrån beslutat
handlingsprogram. Inriktningen kan komma
att förändras beroende på politiska beslut och
verksamhetsmässiga behov.
Delegationsordningen beskriver hur beslutanderätten
ser ut i olika frågor inom verksamheten, där dessa
inte finns reglerade i lag eller förordning. Dokumentet
fastställs av direktionen.
Inom förbundet finns ett antal styrdokument för
styrning och önskad målbild. Styrdokumenten
utgörs av politiska, organisatoriska, ekonomiska och
administrativa beslut.
Rutiner och riktlinjer avser interna regelverk för
verksamheten och fastställs genom chefsbeslut.
Ett löpande arbete pågår med översyn av befintliga
styrdokument samt framtagande av nya dokument
och riktlinjer utifrån förändrad lagstiftning eller
verksamhetsmässiga behov.

Årsredovisning 2021
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund

Måluppföljning
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. För verksamhetsåret 2021 har
direktionen antagit två finansiella mål och fem inriktningsmål vilka är fördelade på 14 prestationsmål.

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 stipulerar 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.

Inriktningsmål

Målen som i SBRFs handlingsprogram definieras
som säkerhetsmål utgör i varje års verksamhetsplan
inriktningsmål för verksamheten och beskriver syfte
samt inriktning och är ett uttryck för den politiska
viljan. Inriktningsmålen är en del av budgeten och
stäms av både i hel- och delårsbokslut.

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 målet 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 dels chef för förebyggande
(mål för förebyggande skydd mot olyckor) samt
chef för operativ verksamhet (mål för operativ
räddningstjänst).

Måluppföljningen visar att de finansiella målen
uppfylls till 100% samt att utfallet för inriktningsmålen
uppskattas till 81%, vilket är en försämring från
augustiprognosens 91%. Förbundets redovisade
måluppfyllnad är i hög utsträckning påverkad med
anledning av den pågående Covid-19 pandemin.
Striktare rekommendationer från samhället och
förbundets framtagna riktlinjer med anledning av
Covid-19 har försämrat utfallet för året.
Med anledning av nedanstående resultat samt
tillsammans med årets resultat uppnås inte god
ekonomisk hushållning. I balanskravsutredningen
beskrivs vilka åtgärder som kommer att vidtas.

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.
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Finansiella mål
1 Egen finansiering: andelen externa intäkter (exkl. Industriavtal) ska uppgå till minst 7 % av kommunbidraget.
2 Reinvesteringar ska finansieras med egna medel.

Finansiella mål

Utfall

Kommentar

1

100%

Utfallet för perioden är att egenfinansiering uppgår till 12%, vilket
innebär att målet är uppfyllt till 100%

2

100%

Under perioden har inga reinvesteringar skett, utan enbart
nyinvesteringar.

Inriktningsmål 1: Den enskildes förmåga att själv kunna förebygga och hantera
olyckor ska öka
Prestationsmål förebyggande
1-E All operativ personal ska ha grundläggande kunskap om förebyggande av brand och olyckor för att kunna
ge råd till den enskilde.
1-F Upptäckter som görs under insatser och övningar som har betydelse för förebyggande skydd mot olyckor
skall förmedlas till den förebyggande avdelningen.
1-G Förenklad insatsuppföljning skall utföras för samtliga insatser med avseende på brand i byggnad.

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

Utfall

Kommentar

1E

100%

Samtliga brandmän i förbundet har genomfört grundläggande
utbildningar för att kunna ge enklare förebyggande råd till den
enskilde.

90%

Det genomförs regelbundna återkopplingar mellan operativa
och förebyggande avdelningen om eventuella upptäckter som
görs under insatser och övningar och berör den förebyggande
avdelningen. Detta görs främst genom mail eller telefonkontakt.
Förbundet behöver utveckla metodiken för att kvalitetssäkra
arbetet för att uppfylla målet till 100%.

90%

Förbundet har rutiner som beskriver att enklare utvärderingar
ska normalt genomföras efter varje insats av ansvarig
styrkeledare alternativt insatsledare.
För att nå en måluppfyllnad på 100% behöver rutinerna utvecklas
för att få ett bättre informationsutbyte från insatserna inom hela
förbundet.

1F

1G
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Inriktningsmål 2: Antalet omkomna och svårt skadade i trafiken ska minska
Prestationsmål operativt

3-E Implementering och utvärdering av framtagna rutiner för räddningsarbete på väg skall utföras. Under
räddningsinsatser med avseende på trafikolycka på väg ska ”buffertfordon” tas med för att skydda egen personal
och samverkande organisationers personal.

Antalet omkomna
och svårt skadade i
trafiken ska minska

3E

Utfall

100%

Kommentar

Rutiner för räddningsarbete på väg har implementerats hos SBRF
och Ledningscentralen.

Inriktningsmål 3: Risknivån för invånare och besökare skall ej öka och om möjligt
minska med avseende på olyckor med farliga ämnen och ras/skred
Prestationsmål förebyggande

5-A Arbetet med åtgärder för att minska riskerna vid kemisk industri med avseende på den petrokemiska industrin skall även fortsättningsvis ha hög prioritet på räddningstjänsten. Tillsyn enligt lagen om skydd
mot olyckor och lagen om brandfarliga varor skall vara prioriterade i tillsynsplanen.
5-B För att inte förvärra riskbilden för personer som vistas i kommunerna måste samhällsplaneringen runtomkring industrier med farlig verksamhet och farligt godsleder bedrivas med fokus på riskerna.
5-C Räddningstjänsten ska verka för att samtliga detaljplaner som beslutas ska beakta de risker för olyckor
som är aktuella i det specifika området.
5-D Invånarna skall årligen informeras om verksamheter som kan leda till allvarliga kemikalieolyckor, vilka
säkerhetsåtgärder som skall vidtas och hur man skall agera vid en olycka.
5-E Plan för räddningsinsats på anläggningar där det kan inträffa allvarliga kemikalieolyckor skall uppdateras
vart tredje år.

Prestationsmål operativt

5-F Det skall upprättas insatsplaner med avseende på skred i Lilla Edets kommun.
5-G Kommunala räddningstjänsten ska regelbundet (minst 1 gång/år) öva med industristyrkan.
Risknivån för invånare och
besökare skall ej öka och
om möjligt minska med
Utfall
avseende på olyckor med
farliga ämnen och ras/
skred

Kommentar

5A

90%

Tillsyn av farlig verksamhet enligt LSO har delvis påverkats av
restriktioner med anledning av Covid-19, målet är därför inte helt
uppfyllt.

5B

100%

Skett främst vid översiktsplans arbete samt detaljplaner.

5C

100%

Räddningstjänsten ingår i kommunens plansamverkansgrupp,
samt är remissinstans vid framtagandet av samtliga detaljplaner.

5D

80%

Aktuell information finns på SBRF:s hemsida. Utskick som ska ske
vart tredje år, har ej gjorts under 2021 målet är därför inte helt
uppfyllt. Utskick kommer att ske under våren 2022.

5E

20%

Påbörjad under hösten och planeras färdigställas 2022 enligt
gällande lagstiftning.

» sbrf.se
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5F

80%

5G

100%

Det finns upprättade insatsplaner avseende skred i Lilla Edet och
personalen har under året genomfört övningar med skredtema.
Målet uppnås inte då insatsplanerna behöver revideras och
uppdateras.
Stationsområde Stenungsund har årligen planerade övningar
ihop med Stenungsunds industristyrka.

Inriktningsmål 4: Minska risken för att brand i byggnad utvecklas till större
och mer omfattande brand.
Prestationsmål operativt
6-E Utveckla metod och teknik inom brand i byggnad och öva detta regelbundet.
Minska risken för att
brand i byggnad utvecklas
till större och mer
omfattande brand

Utfall

Kommentar

6E

50%

Delvis utveckling av teknik och metod har genomförts, målet
uppfylls dock inte till 100%.

Inriktningsmål 5: Räddningsinsatser ska påbörjas och genomföras inom
godtagbar tid och på ett effektivt sätt
Prestationsmål operativt
7-B Övningstid ska vara individuellt anpassad.
7-C För att uppnå högre förmåga ska räddningsstyrkorna vara specialiserade.

Räddningsinsatser ska
påbörjas och genomföras
inom godtagbar tid och på
ett effektivt sätt

7-B

7-C
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Utfall

Kommentar

80%

Individuella anpassningar har gjorts på de olika
stationsområdena.
Målet uppnås inte till 100% på grund av interna restriktioner och
begränsningar i och med Covid-19.

50%

Två av förbundets tre stationsområden är till viss del
specialiserade för särskilda räddningsinsatser. Lilla Edet är
specialiserade med utrustning för skogbrand och Stenungsund
är en av sex nationella kemresurser. Stenungsund har även
specialkompetens avseende hävare för säkert arbete på hög höjd.
Kompetensutveckling för fler personalgrupper behövs för att
uppnå målet till 100%.
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Ekonomisk analys
Resultatanalys

Under året har förbundets redovisning anpassats
till förbundsordningen §13. Anpassningen består
i att verksamhetens resultat 2021 regleras av
medlemskommunerna i snabbare takt än vad som
tidigare varit gällande. Under hösten 2021 beslutade
respektive medlemskommuns fullmäktige att täcka
det ackumulerade underskottet till och med 2020 om
10 488 tkr.
Årets resultat är därmed positivt med 10 488 tkr och
reglerar tidigare års negativa egna kapital.
Verksamhetens verkliga resultat för 2021 är negativt
med 10 865 tkr. Det negativa resultatet uppstår
till följd av en rad faktorer. För att bibehålla den
operativa förmågan har detta inneburit högre
kostnader för inköp av personal både vad gäller
heltid- och deltidspersonal, vilket avspeglar sig i
högre tim- och övertidskostnader. Kostnaden har
handlat om att vakanser på deltidstjänsterna i stor
utsträckning ersatts med heltidspersonal istället för
deltidspersonal samt vikariekostnader för personal
som genomgått erforderlig utbildning, exempelvis
motorsågsinstruktör och testledningsinstruktör.
Det är utbildningar som krävs enligt gällande
föreskrifter. Vidare har även kostnaderna för
beredskapsersättningar ökat till följd av vakanser.
Personalkostnaderna inom förbundsledningen har
ökat då flera befattningar inom förbundsledningen
lämnat sina uppdrag, dessa tjänster är tillsatta men
har inneburit en kostnadsökning. Därutöver är de
största kostnadsdrivande posterna ökad kostnad
för HR med anledning av en resursförstärkning,
ökade kostnader för företagshälsovård samt
personalkostnader för rehabilitering. Årets utfall för
kapitalkostnader är bättre än vad som budgeterats
då planerade investeringar inte genomförts i den
takt som planerats. Övriga kostnader och då speciellt
kostnader för reparationer av förbundets fordon,

fastighetsrelaterade kostnader såsom kostnader för
extra moduler samt tillhörande iordningställande
av moduler har ökat jämfört med budget. I slutet
av året debiterade Länsstyrelsen förbundet med
en sanktionsavgift om drygt 280 tkr för brott mot
arbetstidslagen 2019 - 2020 på grund av för högt
övertidsuttag. Kostnader i samband med pandemin
har ökat främst i slutet av året.
Efter beslut från Sveriges Kommuner och
Regioner, SKR, om ändrade livslängdsantaganden
på kommunanställda och pensionerade
kommunanställda har både pensionsavsättningen och
kostnaden ökat.
Semesterlöneskulden har under året ökat, en trolig
anledning till ökningen är att det varit svårt att ta ut
semester i lika stor utsträckning som vanligt på grund
av pandemin.
Intäkterna för bland annat externutbildning och tillsyn
är lägre jämfört med budget vilket helt kan hänföras
till den pågående pandemin. Däremot har intäkter
för automatiska brandlarm samt sanering efter
olycka ökat. Statsbidrag med anledning av Covid-19
har minskat jämfört med föregående år till följd av
ändrade ersättningsvillkor.

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 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.

Avstämning av balanskrav, tkr
Årets resultat enligt resultaträkningen

2019

2020

2021

507

-4 832

-2 413

-3 750

10 488

-

-

-

-

-

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

-

-

-

-

-

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet

-

-

-

-

-

+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper

-

-

-

-

-

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper

-

-

-

-

-

-4 832

-2 413

-3 750

- 7 055

10 488

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv

-

-

-

-

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv

-

-

-

-

507

-4 832

-2 413

-3 750

Balanskravsresultat
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- Samtliga realisationsvinster

Årets resultat efter balanskravsjusteringar
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I förbundsordningen §13 regleras att
förbundsmedlemmarna har ansvar för täckande av
eventuell uppkommen brist i enlighet med angiven
fördelningsgrund.
Under hösten 2021 beslutade respektive
medlemskommuns fullmäktige att täcka förbundets
ackumulerade underskott 2017-2020 med 10 488 tkr.
2021 års negativa resultat regleras i snabbare takt än
vad som tidigare varit gällande.

Intäkter och kostnader

Resultatet efter finansiella poster är negativt med
10 865 tkr.
Verksamhetens intäkter (exklusive kommunbidrag
samt intäkt avseende återställande av det
ackumulerade underskottet 2017 - 2020) uppgår till
16 409 tkr. Statsbidraget avseende kompensation för
arbetsgivaravgifter samt för höga sjuklönekostnader
med anledning av Covid-19 har påverkat intäkterna
med 21 tkr att jämföra med 735 tkr för 2020. Intäkten
har minskat till följd av ändrade ersättningsvillkor.
Under rådande omständigheter med pandemin har
förbundets intäkter avseende externa utbildningar
och tillsynsverksamhet minskat jämfört med
föregående år. Däremot är intäkter för obefogade
automatiska brandlarm samt sanering efter olycka
högre jämfört med föregående år. Resultatet från en
försäljning av ett av förbundets fordon har haft en
positiv påverkan på intäkterna.
Medlemsavgifterna från medlemskommunerna,
Stenungsund, Tjörn och Lilla Edet, 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 82 958 tkr, att
jämföra med 74 487 tkr 2020. Personalkostnaderna
är den enskilt största kostnadsposten och utgör drygt
70% av förbundets totala kostnader. I samband med
pandemins utbrott bildades en stabsorganisation
vilket har medfört att personalkostnaderna har ökat.
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 är baserad på uppgifter från
KPA pension per 2021-12-31
Förändringen av semesterlöneskulden påverkar
resultatet med -440 tkr. Antalet sparade dagar har
ökat från 2020. En trolig anledning till ökningen
är att det varit svårt att ta ut semester i lika stor
utsträckning som vanligt på grund av pandemin.
Övriga kostnader har ökat med 14 % jämfört
med budget där de största kostnadsposterna
är reparationer av förbundet fordon, inköp
av arbetskläder till nyanställd personal och
semestervikarier, högre kostnader för serviceavtal för
bland annat verksamhetsrelaterade system som Rakel
och Deadalos. Även kostnader för ersättning till annan
räddningstjänst för större räddningstjänsthändelser
samt kostnader för hälsofrämjande åtgärder har
ökat. Årets utfall för kapitalkostnader är lägre
än budgeterat då flera investeringar skjutits på
framtiden.
I slutet av året debiterade Länsstyrelsen förbundet
med en sanktionsavgift om drygt 280 tkr för brott
mot arbetstidslagen 2019 - 2020 på grund av för högt
övertidsuttag.

Finansnetto

De finansiella nettokostnaderna uppgår till
66 tkr. Räntekostnader för upptagna reverslån
avseende anläggningstillgångar med respektive
medlemskommun uppgår till 57 tkr.

Avskrivningar och investeringar

Årets avskrivningskostnader är bättre än budget
med 1 534 tkr. Investeringsbudgeten har reviderats
under året då flera större investeringar flyttats
framåt i tiden. Under året har förbundet investerat
i nya fordon som tankbil/lastväxlare och släckbil
samt utrustning som värmekamera, ytlivdräkter och
slang har investerats enligt plan. Under året har ej
kvarvarande anläggningstillgångar utrangerats.

Pensionsavsättningen, vilket innefattar avsättningen
till förmånsbestämd ålderspension, FÅP, samt
avgiftsbestämd ålderspension, har ökat från
föregående år med 1 300 tkr. Förändringen består
till största del av ändrade livslängdsantaganden
på kommunanställda och pensionerade
kommunanställda, efter beslut från Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR).
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Avsättningar

I avsättning för pensioner ingår hela
pensionsåtagandet sam 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 11 600 tkr.

Fordringar och skulder

Semesterlöneskulden har under perioden ökat med
440 tkr. Den upparbetade semesterlöneskulden
uppgår till 3 155 tkr. Reverslån på 2 875 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. Med anledning av ändrade
redovisningsprinciper 2021 är eget kapital 0.
Förbundet har inga övriga förpliktelser i form av
panter eller ansvarsförbindelser.
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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.
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. Ledningen har på direktionens uppdrag
tillsatt en arbetsgrupp vars uppdrag är att identifiera
och ta fram riktlinjer för hur organisationen skall
rekrytera och behålla RiB-personal på ett effektivt och
hållbart sätt för framtiden. I arbetsgruppen ingår även
RiB-personal.

Räddningsvärn

Räddningsvärnen är en värdefull resurs då de är den
enda räddningsstyrkan som snabbt finns att
tillgå på förbundets skärgårdsöar. Ofta är närmaste
förstärkningsstyrka från brandstation cirka 20
minuter 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
2021-12-31 till 48 personer.
Till skillnad från de fyra brandstationerna i förbundet
finns det inget krav på räddningsvärnen att de måste
lämna brand-boden 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 brand-boden. Räddningsvärnen är
till för att vara den första resursen på plats
vid en brand eller olycka men har även resurser
inom IVPA-larm (I Väntan På Ambulans), annan typ
av livräddning eller sjukvårdassistans. Merparten av
räddningsvärnens uppdrag är knutna till sjukvården
såsom lyft- och bärhjälp och IVPA.
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Arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöarbetet inom SBRF inkluderade tidigt
under våren en medarbetarenkät för att undersöka
den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA)
för personalen. Enkäten utformades med hjälp av
företagshälsovården.
Resultatet samt uppföljningsarbetet av OSA-enkäten
utfördes internt inom förbundet och presenterades
under hösten för alla medarbetare samt hur det
efterföljande arbetet ska ske med att säkerställa det
systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).
Det är av största vikt att SAM bedrivs inom
samtliga delar av förbundet med återkommande
uppföljning och utvärdering. Förbundet har därför
tagit fram en modell att arbeta systematiskt med
arbetsmiljöarbetet som bygger på hur RSG arbetar.
Förslaget förankrades i Skyddskommittén och har
anpassats till förbundets förhållanden.
Arbetet med att hantera sedan tidigare uppkomna
arbetsmiljöärenden gällande stationerna i Kållekärr
och i Lilla Edet fortlöper.

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.
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Tillsvidare- och visstidsanställda

Vid mättillfället den 31 december 2021 var antalet
månadsavlönade anställda i förbundet 74 personer.
Antalet tillsvidareanställda var 65 st och antalet
visstidsanställda var 9 st. En stor del av förbundets
bemanning består av brandmän anställda på RiBavtalet, dessa uppgick vid mättillfället till 86 personer
varav 33 var Industribrandmän och 53 var kommunala
RIB.
Totalt antal anställda

Antal
anställda
Män

2021

2020

150

125

9

9

Kvinnor
Totalt

159

134

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron under 2021 var
3,15 % vilket är en minskning med 0,78 % jämfört
med 2020. 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
2021

jan-dec
2020

< 29 år

0,95 %

0%

30-49 år

3,45 %

9,7 %

> 50 år

4,25 %

5,2 %

Totalt

3,15 %

7,1 %

Löneöversyn

Sysselsättningsgrad

Av de 65 tillsvidareanställda har 64 personer
heltidstjänster och 1 har deltidstjänst. Den
genomsnittliga sysselsättningsgraden bland de
månadsavlönade är 98,7%.

Löneöversynen 2021 gav för brandmän och
tjänstemän på AB 2,00 % och för Räddningspersonal i
beredskap (RiB) 2,87 %.

Antal anställda uppdelade på månadsavlönade och räddningspersonal i beredskap.
Månadsavlönade

Räddningspersonal i Beredskap (RiB
Kommunala styrkor

År
Män
Kvinnor
Totalt

Industristyrka

2021

2020

2021

2020

2021

2020

65

45

52

47

33

33

8

8

1

1

0

0

73

53

53

48

33

33
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FINANSIELLA RAPPORTER
Resultaträkning, tkr

Not

2021

2021

2020

Utfall

Budget

Utfall

Verksamhetens intäkter

2

16 409

14 733

15 917

Verksamhetens kostnader

3

-80 838

-66 750

-71 875

Avskrivningar

4

Verksamhetens nettokostnader

-2 120

-3 654

-2 612

-66 549

-55 671

-58 570

Kommunbidrag 2021

5

55 729

55 729

47 443

Kommunbidrag 2021 reglerar
underskott 2021

5

10 865

-

-

Statsbidrag Covid-19

5

21

-

735

Kommunbidrag återställande
underskott 2017-2019

5

-

-

6 739

Kommunbidrag återställande
underskott 2017-2020

5

10 488

-

-

10 554

58

-3 653

30

-

4

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

6

Resultat efter finansiella poster
Årets resultat

-96

-58

-101

10 488

0

-3 750

* 10 488

-

-3 750

*Årets resultat återställer det negativa egna kapitalet

Balansräkning, tkr
Maskiner och inventarier

7

Anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar

8

Plusgiro Nordea
Omsättningstillgångar
TILLGÅNGAR

2 020

15 164

8 206

15 164

8 206

15 809

2 651

-

1 275

15 809

3 926

30 973

12 132

Ingående eget kapital

-10 488

-6 738

Årets resultat

10 488

-3 750

0

-10 488

Eget kapital
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

9

9 335

7 003

Avsättning för särskild löneskatt på pensioner

9

2 265

1 699

11 600

8 702

Avsättning för pensioner och liknande
Checkräkningskredit

11

6 215

-

Långfristiga skulder

10

2 875

4 380

Kortfristiga skulder

11

10 283

9 538

Skulder

19 373

13 918

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

30 973

12 132

0%

-86%

Soliditet
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Kassaflödesanalys, tkr

2021

2020

2019

10 488

-3 750

-2 413

- avskrivningar

2 120

2 612

3 021

Förändring av avsättning till pensioner inkl löneskatt

2 898

4 262

-350

15 506

3 124

258

-13 158

22 350

-5 473

746

-15 026

9 447

-12 412

7 324

3 974

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-9 078

-408

-3 531

Kassaflöde investeringsverksamhet

-9 078

-408

-3 531

-1 506

-2 270

-2 832

Kassaflöde finansieringsverksamhet

-1 506

-2 270

-2 832

Ökning /minskning av likvida medel

-7 490

1 275

-2 131

1 275

0

2 131

-6 215

1 275

0

Not
Löpande verksamhet
Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Kassaflöde för den löpande verksamheten före förändring
av rörelsekapital
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

10
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DRIFTSREDOVISNING
Bokslut

Bokslut

Budget

Tkr

2020

2021

2021

Avvikelse

Förtroendevalda

-395

-452

-540

88

Förbundsövergripande

-13 880

-15 305

-12 531

-2 774

Operativ avdelning

-34 822

-43 713

-35 940

-7 773

Förebyggande avdelning

-3 495

-3163

-3 064

-99

Avskrivningar

-2 612

-2120

-3 654

1 534

-55 204

-64 753

-55 729

-9 024

43 980

53 867

55 729

-1 862

735

21

-

21

-

10 865

Nettokostnad
Finansverksamhet
Statsbidrag Covid-19
Kommunbidrag reglerar 2021 års underskott

-

10 865

6 739

-

-3 750

0

Kommunbidrag återställande 2017-2019 års underskott
Verksamhetens resultat
Kommunbidrag återställande 2020 års underskott
Årets resultat

0

10 488
-3 750

10 488

0
10 488

0

10 488

Överskottet återställer det negativa egna kapitalet, se balansräkning

Resultat i förhållande till
budget

Årets resultat är positivt med 10 488 tkr och avser
återställande av det ackumulerade underskottet till
och med 2020.
Verksamhetens resultat för året är negativt och
uppgår till 10 865 tkr, vilket är en försämring mot
tidigare prognos med -1 500 tkr. Avvikelsen mot
senaste prognos har påverkats bland annat av
sanktionsavgift från Länsstyrelsen för brott mot
arbetstidslagen 2019-2020.
Förbundet har bekostat nödvändiga anpassningar
av lokalerna på stationen i Lilla Edet med ca 80
tkr, vilket innebar att Arbetsmiljöverket beslutade
att avskriva det aktiva vitesföreläggandet om
500 tkr. Förändringen av semesterlöneskulden
påverkar avvikelsen med 440 tkr. Utfallet på
avskrivningskostnaderna blev något sämre jämfört
med prognos. Kostnader för utbildning har ökat
under senare delen av året, detta för att leva upp till
gällande regelverk.

Förbundsövergripande

Förbundsövergripande innefattar kostnader
för förbundsledning, administration samt
förbundsövergripande verksamhet, redovisar
ett underskott om 2 774 tkr. Under perioden
har flera befattningar inom förbundsledningen
lämnat sina uppdrag. Dessa tjänster har tillsatts.
Personalkostnaderna är högre än vad som
budgeterats. Övriga kostnadsdrivande poster är
kostnader för företagshälsovård, lagstadgade
hälsokontroller för operativ personal, ökat behov
av HR resurs samt fastighetsrelaterade kostnader
samt kostnader för sekreterartjänst. I slutet av
året debiterade Länsstyrelsen förbundet med en
sanktionsavgift om drygt 280 tkr för brott mot
arbetstidslagen 2019 - 2020 på grund av för högt
övertidsuttag.

Operativ avdelning
LÄGG IN BILD

Förtroendevalda

Periodens utfall för arvoden till förbundets
förtroendevalda är positivt med 88 tkr. Den
positiva avvikelsen är främst beroende av lägre
arvodeskostnader.
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Den operativa verksamheten redovisar ett
underskott på 7 773 tkr, vilket är 1 000 tkr sämre
än augustiprognosen. Underskottet för den
operativa verksamheten förklaras främst med
ökade personalkostnader. Detta till följd av att den
operativa verksamheten har fortsatt haft behov av
att köpa in personal för att besätta vakanser främst
i RiB organisationen. Orsaken är personalbrist och
för att bibehålla den operativa förmåga har dessa
inköp varit nödvändiga och skett i huvudsak med
heltidspersonal, vilket inneburit att bemanningen
inte kunnat anpassats till budget. Under framförallt
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hösten har det varit vakanser även vad gäller
insatsledare och Chefs och stabsresurs i beredskap,
CSR, vilket medfört betydande merkostnader
för beredskapsersättningarna. Vidare har även
vikariekostnader för personal som varit på
utbildning ökat, vilket har varit nödvändigt för att
verksamheten ska efterfölja gällande föreskrifter.
Exempel på genomförda utbildningar är utbildning
till motorsågsinstruktör och testledningsinstruktör.
Personal har även genomgått utbildning i att stärka
ledningsförmågan hos Räddningstjänsten Stor
Göteborgs utbildningsavdelning.
Bra samt effektiv personalplanering är en
grundförutsättning för god ekonomisk hushållning.
Nuvarande personalplaneringssystem är inte
gemensamt för förbundet. Nytt förbundsövergripande
personalplaneringssystem implementeras under
januari 2022.
Under året genomfördes en större reparation av
förbundets höjdfordon. En annan stor kostnadspost
är kostnad för klädinköp för nyanställd personal
och semestervikarier. Intäkterna för perioden har
ökat, främst vad gäller automatiska brandlarm samt
restvärdesräddning (RVR).
Covid-19 har påverkat personalplaneringen inom den
operativa verksamheten och medfört kostnadsökning
avseende inköp av personal, vid personalbortfall.
Personalresurser har samtidigt tagits i anspråk för
arbete i förbundets stab samt övrigt arbete som
härrör Covid-19.

Förebyggande avdelning

Förebyggande avdelningen redovisar för perioden ett
underskott på 99 tkr. Underskottet förklaras nästan
till uteslutande del av Covid-19, då intäkterna minskat
främst beroende på inställda externutbildningar.
Vidare har pandemin påverkat att färre tillsynsbesök
kunnat genomföras.

Avskrivningar

Periodens budgetavvikelse för avskrivningskostnader
är positivt med 1 534 tkr. Den positiva avvikelsen
beror till största delen på att flera av planlagda
investeringar skjutits framåt i tiden.

Finansverksamhet

Under finansverksamheten redovisas bland annat
avsättningen för pensioner. Efter beslut från
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, om ändrat
livslängdsantaganden på kommunanställda främst

män och pensionerade kommunanställda har både
avsättningen och kostnaden i resultatet för pensioner
ökat med 1 300 tkr. Semesterlöneskulden har under
året ökat med 440 tkr. Ökningen består av att antalet
dagar har ökat, där varje dag är värd mer till följd
av löneökningar. En trolig anledning till ökningen är
att det varit svårt för personalen, främst nyanställd
personal, att ta ut semester i lika stor utsträckning
som vanligt på grund av pandemin.
Statsbidrag med anledning av Covid-19 har påverkat
intäkterna med totalt 21 tkr.

INVESTERINGSREDOVISNING
I tabellen nedan redovisas investeringar under 2021.
Investeringsredovisning
Tkr

Budget
2021

Bokslut
2021

Avvikelse

4 300

4 564

-264

Utrustning släckbil

285

300

-15

Tankbil/lastväxlare

2 344

2 344

0

Ledningsfordon

600

685

-85

Värmekamera

207

207

0

Slang

160

144

16

Konferensutrustning

110

100

10

Räddningssågar

47

47

0

Portabel Ac utrustning

28

28

0

300

297

3

Ytlivdräkter samt
Splashdräkter

65

102

-37

PPV fläkt

45

78

-33

HLR dockor

40

37

3

Släckbil

Rökdykarradio

Hjälmar
Utrustning till
övningsanläggning
Budgeterade ej påbörjade
investeringar under 2021
Summa

35

58

-23

300

87

213

2 000

0

2 000

10 866

9 078

1 788

Investeringar under året uppgår till 9 078 tkr, där
966 tkr avser pågående investeringar som kommer
att aktiveras under första halvåret 2022. Under året
har förbundet investerat i nya fordon som tankbil/
lastväxlare och släckbil. Utrustning som värmekamera,
ytlivdräkter och slang har investerats enligt plan.
Av årets budgeterade investeringar har planerade
investeringar motsvarande 2 000 tkr flyttats framåt i
tiden i avvaktan på förbundets framtida organisation.
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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 Lag 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 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.
I förbundsordningen §13 regleras att
förbundsmedlemmarna har ansvar för täckande av
eventuell uppkommen brist i enlighet med angiven
fördelningsgrund. 2021 regleras årets resultat som
en interimsfordran på medlemskommunerna, vilket
också medför en förändring av redovisningen av
balanskravsresultatet.
Nedan redovisningsprinciper och beräkningsmetoder
har använts som i den senaste årsredovisningen 2020.

Avskrivningar

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

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.
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Semesterlöneskulden per 2017-12-31 finns upptagen
i förbundet som semesterlöneskuld för intjänad
semester. Semesterlöneskulden har förändrats med
2021 års förändring.
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Noter
Not 2 Verksamhetens intäkter
Samv, avtal med industrier i Stenungsund
Tilläggsuppdrag Tjörn
Tilläggsuppdrag Lilla Edet
Mynd, för samhällsskydd och beredskap
Automatlarm
Utbildning
Avgift tillstånd/tillsyn
Övrigt
Summa

2021

2020

10 829

10 678

0

420

Bilar och andra transportmedel

625

868

Förbättringsutg på fastigheter
Övriga maskiner och inventarier

694

520

2 404

2 016

Byggnadsinventarier

Ack av- och nedskrivningar

30

125

Pågående

242

226

Summa

1 585

1 064

16 409

15 917

Not 3 Verksamhetens kostnader
Arvoden

Not 7 Anläggningstillgångar

Kundfordringar
Justering nettolöner
Löneskulder

283

212

42 573

35 987

Avräkning för skatter och avgifter

Personalomkostnader

17 133

10 733

Fordran mervärdesskatt

Pensioner

635

5767

6 531

-12 042

-11 761

962

189

15 164

8 206

2 385

819

0

25

16

96

124

74

1 204

865

12 080

772

15 809

2 651

4 280

5 141

Summa

Not 9 Avsättning för pensioner och liknande

4 517

4 370
9 361

Främmande tjänster

4 547

4 901

80 838

71 875

Avskrivningar enligt plan

2 120

2 612

Summa

2 120

2 612

Not 4 Avskrivningar

Förmånsbestämd avsättning
Särskild löneskatt

Kommunbidrag Stenungsund

18 590

14 951

Kommunbidrag Tjörn

20 859

18 333

Kommunbidrag Lilla Edet

16 280

14 159

Kommunbidrag 2017-2020

10 488

6 739

Kommunbidrag 2021

10 865

0

Statsbidrag Covid-19

21

735

77 103

54 917

Not 6 Finansiella kostnader

1 699
8 702

4 380

6 650

-1 505

-2 270

2 875

4 380

Checkkredit kortfristig del

6 215

0

Leverantörsskulder

3 142

2 048

Personalens källskatt

1 099

1 020

Upplupna löner 2020

0

650

3 155

2 715

Not 10 Långfristiga skulder
Reverslån - medlemskommunerna
Amortering

Not 11 Kortfristiga skulder

Upplupna semesterlöner
Särskild löneskatt

Ränta reverslån

58

88

Övriga interimsskulder

Avgift bank

10

10

Summa

0

3

28

0

Summa

96

101

7 003

2 265

Avgiftsbestämd ålderspension

Intern kostnadsränta anläggningsmodulen

9 335
11 600

Summa

Summa

Not 5 Kommunbidrag/Statsbidrag

598

425

1 759

1 751

528

929

16 496

9 538

102

98

37

33

Särskild upplysning
Not 12 Räkenskapsrevision
Revisionsuppdrag
- varav räkenskapsrevision

nf

12 560

635

1 171

6 558

Ränta skattekonto

19 790

947

Lokaler

Summa

52

Övriga interimsfordringar

Material
Summa

2020

52

Not 8 Kortfristiga fordringar

Lönekostnader
Pensioner särskild löneskatt

2021

Kostnad för räkenskapsrevision avser de kommunala
revisorernas granskning av bokföring, delårsrapport
samt årsredovisning.
» sbrf.se
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Information och förebyggande arbete
Förebyggande

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

Medlemskommuner

Förbundet bistår och är en del av
medlemskommunernas 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 behovet samt möjliggöra att förväntningar
och krav mellan förbundet och kommunerna kan
tryggas.

Nyckeltal Förebyggande verksamhet

Genom att arbeta nära och tillsammans med
samtliga av 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), systematiskt
brandskyddsarbete (SBA), och hjärt- och
lungräddningsutbildningar (HLR).
Detta har till stor del varit begränsat under
2021 på grund av den pågående pandemin.
Medlemskommunernas anställda har erbjudits
en enklare webbutbildning i brandskydd,
samt SBA-utbildning av samarbetspartnern
Brandskyddsföreningen Väst.
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. På grund av
Covid-19 har informationen till skolelever behövts
genomföras digitalt för äldre elever, samt utomhus
för de yngre. Trots det förändrade arbetssättet har
antalet elever förbundet träffat minskat jämfört med
det uppsatta målet.
2017

2018

2019

2020

2021

Antal utförda tillsyner LSO och LBE

71

63

73

36

37

Antal beslut - Tillstånd LBE

20

29

29

29

27

460

470

487

465

530

385

381

407

401

463

75

89

80

64

67

8

15

13

12

9

27

54

61

33

47

Plan och bygglovsfrågor varav
- antal granskade bygglovsärenden
- yttranden över detaljplaner och bygglov
Antal beslut - Tillstånd egensotning
Antal ärenden - Övriga remisser
Utbildningar varav

839

747

597

224

48

- Utbildning brandkunskap för alla, antal deltagare

536

534

359

103

34

- Utbildning hjärt- och lungräddning, antal deltagare

303

213

238

121

14

1733

1524

2768

251

763

Brandinformation, antal skolelever
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Skapa förmåga att förebygga
oönskade händelser
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Aktiviteter

Traditionen att hålla öppet hus under sportlovsveckan
är ett uppskattat event på brandstationerna 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 pulversläckare. Tyvärr var
denna aktivitet tvunget att ställas in under 2021 på
grund av den pågående pandemin.
Förbundet strävar efter att ha en aktiv roll vid
aktiviteter och evenemang i hela förbundet. Denna
del av verksamheten har varit begränsad under 2021
då ordinarie informationsinsatser ej har kunnat
genomföras som planerat på grund av samhällets
rekommendationer och förbundets framtagna
riktlinjer med anledning av Covid-19. Viss omställning
har varit möjlig, vilket inneburit att aktiviteter
såsom informationsinsatser till allmänheten samt
till nattvandrare har kunnat genomföras. Genom
att bland annat förflytta aktiviteterna utomhus har
riskreducerande åtgärder kunnat vidtas.

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 trygghetslarm) 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 2021 har 96 hushåll gåtts igenom
med hjälp av checklistan.
Kan utrymma på ett säkert sätt
Ja 83 st

Nej 113 st

Hanteras levande ljus säkert?
Ja 94 st

Nej 2 st

Sker rökning på ett säkert sätt?
Ja 91 st

Nej 5 st

Hanteras spisen på ett säkert sätt?
Ja 94 st

Nej 2 st

Finns det fungerande brandvarnare?
Ja 86 st

Nej 10 st

Noteras kan att 10 % av hushållen som svarat, inte
hade en fungerande brandvarnare. Detta har i de
flesta fall kunnat åtgärdas med hjälp av anhöriga eller
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 alltmer med
individanpassat brandskydd. Samverkan med
socialtjänsten/hemtjänsten gällande individanpassat
brandskydd är mest utvecklat i Stenungsund, men
arbete pågår att utveckla det i Lilla Edets och Tjörns
kommuner.

» sbrf.se
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Tillsyn

Tillsyn utförs enligt räddningstjänstens tillsynsplan
antagen av direktionen. Det innebär att tillsyn
genomförs på objekt skyldiga att lämna in skriftlig
redogörelse för brandskyddet, samt verksamheter
med tillståndspliktig mängd brandfarlig eller explosiv
vara. Så kallad ”annan tillsyn” genomförts också enligt
tillsynsplanen med andra myndigheter, samt där vi
fått kännedom om brister med mera. Under större
delen av 2021 har strikta mötesrestriktioner gällt
inom SBRF för att minimera risken för smittspridning
av Covid 19, vilket lett till att tillsynsverksamheten
minskat. Det tillsammans med vakanser har inneburit
att ett lägre antal tillsyner utförts jämfört med ett
”normalår”.

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 20 st tillstånd för brandfarlig
vara handlagts, samt 7 st för explosiv vara.
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Plan och bygglovsfrågor

Ett väl utvecklat samarbete finns med kommunernas
plan- och bygglovsavdelningar. Förbundet har
vid regelbundna veckomöten granskat drygt
470 st bygglovsärenden och vid behov lämnat
skriftligt yttrande. 59 st bygglovsärenden och 8
st detaljplansärenden har skickats till förbundet
på remiss. Vi 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 47 st övriga remisser under
året.

Sotning

Förbundet handlägger tillstånd för fastighetsägare
som vill sota sin egen fastighet. Under 2021 har 9 st
tillstånd utfärdats.

Årsredovisning 2021
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund

Stort larm, Stenungskolan 12 november
Under fredagen den 12 november går ett
automatlarm med adress Stenungskolan som är
en välkänd adress och styrkan från Stenungsunds
brandstation rycker ut.
Vid framkomst som endast tar ett fåtal minuter visar
det sig att det är en brand och det är i träslöjden det
brinner.
Rökutvecklingen var kraftig och nästan hela
byggnaden var kontaminerad av rök. Styrkan får
snabbt den information dom söker vilket är att alla
elever är utrymda och styrkorna kan nu koncentrera
sig på släckning vilket det visar sig två lärare redan
har påbörjat med hjälp av pulversläckare som finns i
lokalerna.

Händelsen blev en rådig insats vilket förbundet
uppmärksammade vid ett senare tillfälle med
personer från både Räddningstjänst och kommunen.
Med rätt förebyggande arbete där skolan övar sin
organisation tillsammans med Räddningstjänst för att
vara bättre rustade då brand uppstår gör att man kan
rädda både liv och egendom, vi arbetar för att vara
nära våra kommuner och det skall kännas tryggt att
både bo och verka i SBRF.

Organisationen på plats av både pedagoger och
elever var precis så vi önskar att det vore varje larm
på skolor och deras insats var direkt avgörande för
händelseförloppet med få skadade och att byggnaden
står kvar.

» 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.

Räddningstjänstsamverkan VRR
(VästraRäddningsRegionen)

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 har
genomförts och fler som är planerade under
2022 kommer att genomföras och då främst på
övningsanläggningen i Färgenäs Göteborg.
Tack vare den gemensamma
systemledningsorganisationen finns det alltid
resurser som Ledningscentralen handhar och fördelar
strategiskt i Regionen, SBRF har haft nytta av detta vid
flera tillfällen under 2021.
SBRF är med i VRR Styrgrupp-AU (Arbetsutskott)
där man under året beslutar kostnader,
Direktiv+projektplaner genomförande av utbildningar
Högre ledningsnivå Ramverk för arbetssätt med mera.

Under året har förbundet aktiverats på cirka
824 räddningsinsatser och fördelningen per
medlemskommun i procent är Lilla Edet 28 %,
Tjörn 28 % och Stenungsund 45 %. Antalet
räddningsinsatser har ökat från föregående år
med ca 35 st.

LÄGG IN BILD
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Nyckeltal Insatser

2017

2018

2019

2020

2021

Antal insatser varav

1 000

950

840

780

824

249

240

258

215

250

4

63

68

72

93

- antal inkomna automatlarm
- antal sjukvårdslarm
- antal drunkningstillbud
- antal trafikolyckor
- brand i byggnad
Antal tillfällen - hjälp till annan kommun

Analys över utförda
räddningsuppdrag

Under verksamhetsåret har SBRF genomfört 824 antal
räddningsuppdrag (responderat).
Antalet insatser på årsbasis har minskat med början
2017 till 824st 2021.
Antalet räddningsuppdrag har troligen viss påverkan
av rådande pandemi. Förbundet ser en minskning
främst vad gäller trafikolyckor, där en förklaring kan
vara ett minskat resande i samband med pandemin.
Det har även varit en ökning av antalet inkomna
automatlarm jämfört med föregående år, medan
IVPA- uppdragen (i väntan på ambulans) ligger inom
ramen för ett normalår.

8

7

4

5

8

183

170

140

123

111

53

63

71

81

69

22

20

21

12

16

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 2021 har förbundet delat ut utmärkelsen
vid två tillfällen. Liam Jonsson uppmärksammades
för hans rådiga agerande i samband med ett
drunkningstillbud i Lilla Edet, genom sitt agerande
bidrog Liam till att livet räddades på en medmänniska.
Lärarna Mats Svensson och Sara Bernlo
uppmärksammades för deras rådiga agerande i
samband med branden på Stenungskolan. Tackvare
en snabb insats av Sara och Mats med att påbörja
släckning vid branden i slöjdsalen begränsades
branden och en säker evakuering av alla elever på
skolan kunde genomföras.
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Framtiden för Södra Bohusläns
Räddningstjänstförbund
Framtiden och närtiden för SBRF är att
politiken i respektive kommun fattar beslut om
medlemsansökan till Räddningstjänstförbundet
Storgöteborg (RSG) och därigenom ingår i en
avtalssamverkan enligt Kommunallagen mellan
organisationerna innan dess att fullt medlemskap är
genomförbart.

Pågående under 2022 kommer även fortsatt
samverkan mellan SBRF och IRIS samt Essity
tydliggöras, bland annat genom olika avtal kring
de tjänster som IRIS och Essity önskar att SBRF är
behjälpliga med fram till dess att de själva upprätta
dessa funktioner inom den egna organisationen.

RSG kommer fortsatt att stödja förbundet under 2022,
främst genom chefsstöd i ledande positioner men
även i andra befattning inom organisationen.
Förbundet har även ett behov under 2022 att stärka
upp organisationen med olika resurser, dels genom
några tillfälliga tjänster och befattningar men även
permanenta operativa resurser i form av utryckande
personal.
Utifrån att det politiska utfallet skulle ändra inriktning
under 2022 så har det sedan tidigare tagits beslut
från två berörda kommuner att begära utträde
ur förbundet. Vilket kommer innebära att Södra
Bohusläns räddningstjänstförbund troligen upplöses
i sin funktion som ett räddningstjänstförbund och
respektive medlemskommun får själva ombesörja för
en egen framtida räddningstjänstorganisation.
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Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen i sin helhet samt bilagor finns i förbundets diarie.
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Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund
Gesällgatan 6, 444 32 Stenungsund
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