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Förbundsledningen om
året som har gått
Gränslös samverkan
För vår ledningsorganisation har 2018 varit ett
ansträngande år, där vi hanterat stor bemanningsproblematik. En omorganisation hur stor eller liten
den än må vara är en stor omställning för den
berörda individen, och hos oss är hela operativa
organisationen berörd, vilket medförde en del
oroligheter. För att förbättra vårt arbete och
samarbete med de fackliga organisationerna har vi
därför under 2018 påbörjat ett utvecklingsarbete.
Med ambitionen att öka tillit och förståelse mellan
alla medarbetare, målet är att tillsammans skapa den
goda arbetsplatsen.
Vi är ett nytt och ungt förbund där alla medarbetare
är viktiga. Det är därför viktigt att alla arbetar
mot samma mål, för att kunna bli en ännu bättre
räddningstjänst, med tydligt medborgarfokus och för
att förbundet ska bli en bättre arbetsplats, som värnar
om arbetsmiljön.
En viktig förutsättning och framgångsfaktor för
förbundets utveckling är en närvarande och
engagerad politisk direktion. Tack vare målmedvetna
och kunniga politiker i direktionen är det möjligt att
fatta konsekventa beslut som bidrar till att skapa ett
bra och effektivt förbund.
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Historiskt har vi likt andra räddningstjänster i Sverige
blivit utlarmade av SOS som av Riksdagen är utsedd
att ta emot 112-samtalen. Men efter den 16 oktober
är SBRF inkopplade till Storgöteborgs LC som hanterar
vår utlarmning från deras central.
Projektet gränslös samverkan har nu genomfört fas
ett med en inkoppling till larm- och ledningscentralen
(LC) hos Räddningstjänsten Storgöteborg.
Inkopplingen blev odramatisk och betraktades nästan
som fullkomlig.
Arbetets andra fas med att få en gemensam
räddningsledning i Göteborgsregionens (GR) med en
gemensam räddningschef i beredskap har inletts. Ett
gediget arbete ligger framför oss, och i det arbetet är
de fackliga organisationerna en självklar part.
I och med samarbetet med GR räddningstjänster
så har en avsiktsförklaring tecknats i syfte att öka
samverkan. De räddningstjänster som ingår i GR är
Räddningstjänsten Storgöteborg, Alingsås Vårgårda
räddningsförbund, Bohus räddningsförbund,
Öckerö Räddningstjänst samt Södra Bohusläns
räddningstjänstförbund.
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Samverkan kommer att fortsätta och utvecklas
ytterligare framöver. Målet är att LC skall larma och
leda GR:S räddningsstyrkor i framtiden. Denna typ
av samverkan ligger helt rätt i tiden då redan två
stycken utredningar har genomförts på uppdrag av
regeringen vilka båda påtalar vikten av samverkan.
Utredningarna visar på att enskilda mindre
räddningstjänster inte klarar av större händelser
själva utan att en mer konstruktiv samverkan krävs.
Just sådan samverkan håller nu GR på att genomföra
och vi ligger i framkant utifrån vad som har
framkommit i respektive utredning.

Bemanningsproblematik

Som så många andra räddningstjänster i Sverige
fightas vi med stora problem när det gäller
bemanningen, främst av beredskapspersonal och
därför har vi under 2018 lagt extra mycket tid och
resurser på att se över detta.
Förbudet startade en arbetsgrupp för att
se över hur vi kan ändra och förbättra våra
beredskapsrekrytering. Vi har tillsammans med två
brandmän i förbundet tagit fram en egen ”Brandman
i beredskap”-folder med information om hur man
blir och hur det är att vara brandman i beredskap.
Foldern innehåller, utöver information om vad det
innebär att vara brandman i beredskap och vilka
förutsättningar man behöver ha för att kunna bli det,
även två intervjuer med våra egna brandmän. Vi har
haft flera riktade rekryteringsinsatser både gentemot
medlemskommunerna och företag ute på våra
områden. Foldern är även kompletterad med separat
information om hur man blir brandman i beredskap i
styrkan för Stenungsunds industrier.

Ökad närvaro i
medlemskommunerna

Många aktiviteter har genomförts under året
med positivt resultat exempelvis Öppet hus,
motorutställningar, träbåtsfestivaler och samhällets
dag för att nämna några av de aktiviteter som vi
deltagit vid eller arrangerat. Flertalet av aktiviteterna
har genomförts i samverkan med respektive kommun,
detta för att skapa ökad trygghet, säkerhet och närhet
till kommunerna och dess invånare.
Vi vill avslutningsvis tacka all personal och ledning
för era insatser under året och ser fram emot ett
intressant verksamhetsår 2019.

Carl-Ian Bissmark
Förbundsdirektör

Robert Johansson
Ordförande Direktionen
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Händelser

Sommaren 2018 har tärt på samtliga
räddningstjänster i Sverige. Värmebölja, extremtorka,
rekordhög brandrisk och dessutom flera hjälpande
uppdrag vid skogsbränder utanför förbundets
kommungränser har präglat SBRF:s sommar.
Dessa extrema väderförhållanden medförde att
förbundet fick värdera sin förmåga vid händelse av
brand i skog och mark.
Sommarens torra och varma väder genererade
stora och omfattande skogsbränder i framför allt
mellersta Sverige. Genom god samverkan med andra
räddningstjänster från hela södra Sverige, planerade
och deltog vi i släckningsarbetet med brandpersonal.
Även på närmare håll bidrog vi med resurser,
exempelvis vid terrängbranden Bratteröd i Uddevalla
kommun, i början av augusti.

Samverkan inom Västra Götaland

Måndag 23 juli tog Länsstyrelsen i Västra Götaland
beslut om stabsläge. Detta för att prioritera
arbetet med den svåra torkan i länet, det vill säga
värmeböljan, brandrisken, foderbristen, vattenbristen
och hälsoriskerna. Inom denna stab deltog SBRF med
samverkans person som hade utökat uppdrag från
alla länets räddningstjänster.

Ytterligare exempel på samarbete under året är att
SBRF tillsammans med övriga räddningstjänster inom
Göteborgsregionen (GR) vidare utvecklat det operativa
samarbete som togs beslut om i december 2017.
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Detta medför bland annat att närmaste enhet alltid
kan larmas, oavsett kommuntillhörighet, till inträffade
händelser. Den positiva effekten blir att nödställda
personer alltid får snabbast möjliga hjälp.

Omorganisation
operativa organisationen

Förbundet startade 2018 med en omorganisation av
den operativa organisationen, förändringen trädde
i kraft den 8 januari. Denna omorganisation innebär
att förbundet har dygnet runt bemanning på samtliga
stationer och vid larm kompletteras styrkan av
personal i beredskap.
Resultatet av omorganisationen blev dock inte vad
man hade planerat. Detta på grund av ett flertal
vakanser för både heltids- och beredskapstjänster
ej kunnat tillsättas. Vakanserna har även slitit
hårt på förbundets personal som ställt upp och
tagit extrapass, och även medfört en ansträngd
arbetsbelastning hos chefer och administration.
Den operativa chefen fick därför i oktober uppdraget
att återigen se över den operativa organisationen.

Nya avtal

Under året har vi skrivit nytt avtal gällande
vår utlarmning - Avtal Larmning, med
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg.
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Måluppfyllelse

Södra Bohusläns räddningstjänst är ett
räddningstjänstförbund för kommunerna Lilla Edet,
Stenungsund och Tjörn. Vi är omkring 200 anställda
som tillsammans arbetar för medborgarnas säkerhet.
Vi arbetar alla för att nå visionen om ett tryggt och
säkert samhälle för alla.

Uppdrag

Vårt uppdrag är att förebygga olyckor och att
snabbt och effektivt genomföra olika typer av
räddningsinsatser. Vår vision är ett säkert och tryggt
samhälle för alla som bor, verkar och vistas i vårt
område. För att uppnå denna vision arbetar vi före
under och efter olyckor genom att:

Informera

Vi utbildar och informerar våra medborgare för att
förebygga oönskade händelser och för att skapa ett
säkert och tryggt samhälle.

Stödja

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

Hantera

Fasen under olyckan omfattar allt det vi gör under
den tid vi hanterar en olycka och är på skadeplatsen.
Vi genomför snabba räddningsinsatser för att rädda
och skydda människor, miljö och egendom.

Finansiella mål

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

Resultat finansiella mål

Direktionen har antagit två finansiella mål och fyra
inriktingsmål
Förbundets finansiella mål är:
• Egen finansiering (exkl. Industriavtal) ska uppgå till
minst 7 % av kommunbidraget
Utfallet för 2018 är att 12% är egenfinansiering.
Uppfyllnadsgrad 100%
• Reinvesteringar ska finansieras med egna medel.
Samtliga reinvesteringar har finansierats med egna
medel.
Uppfyllnadsgrad 100%

Utveckla

Vi arbetar mot att ständigt förbättra vår verksamhet.
Detta gör vi genom att löpande utveckla våra
räddningsinsatser och det förebyggande arbetet för
att anpassa vår organisation mot samhällets risker.
Visionen ett säkert och tryggt samhälle för alla vill
vi genom våra inriktningsmål införliva och därmed
skapa en bättre vardag för medborgarna i våra
medlemskommuner.

» sbrf.se
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Inriktningsmål 1: Den enskildes förmåga att själv kunna förebygga och hantera
olyckor ska öka.
1-A Räddningstjänsten ska kontinuerligt informera och ge rådgivning till allmänheten om skydd mot
olyckor.
1-B Räddningstjänsten ska kunna erbjuda utbildning avseende på skydd mot olyckor. (mäts i antal
utbildningstillfällen)
1-C 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-D Tjörns, Stenungsunds och Lilla Edets kommuners personal skall kontinuerligt (minst var 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%

1-A
1-B
1-C
1-D
* SBRF tillgodser utbildningar till medlemskommunerna efter behov, dock bör påpekas att kommunernas
verksamheter inte alltid ges möjlighet att skicka personal och därför sker utbildningarna inte alltid så kontinuerligt
som målet avser.

Inriktningsmål 2: Antalet bostadsbränder ska minska och ingen människa ska
omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand i bostad.
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.
2-B Utföra områdesbesök där brandskyddsinformation erbjuds. Årligen skall minst 10 områdesbesök
utföras.
2-C Samverka med hemtjänstpersonal för att kunna nå ut till personer som är utsatta för en högre
risk för att omkomma och skadas på grund av brand i bostad.
2-D Verka för att enskilda med begränsad förmåga själva kunna agera i samband med brand, ska
erbjudas individanpassade brandskyddsåtgärder.
2-E Alla bostadsbränder ska följas upp genom en olycksundersökning.*
Antalet bostandsbränder
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%

2-A
2-B
2-C
2-D
2-E
* Målet anses som uppfyllt då varje händelse olycksundersöks genom händelserapporteringen i Daedalos.

8

» sbrf.se

Årsredovisning 2018
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund

Inriktningsmål 3: Minska risken för att brand i byggnad utvecklas till en större
och mer omfattande brand
3-A Verka för att nivån på det byggnadstekniska brandskyddet höjs i byggnader inom förbundet.
3-B Tillsynen 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.
Minska risken för att
brand i byggnad ska
utvecklas till en större och
mer omfattande brand

Uppfyllnadsgrad
0-25%

Uppfyllnadsgrad
26-50%

Uppfyllnadsgrad
51-75%

Uppfyllnadsgrad
76-100%

3-A
3-B

Inriktningsmål 4: Implementera utlarmning och ledning till larm och
ledningscentralen hos Räddningstjänsten Storgöteborg enligt
uppdragsdirektivet ”Gränslös räddningstjänst”

4A - Att genomföra och slutföra kopplingen med RSG:s Ledningscentral angående larm och ledning
för att nå upp till en gränslös räddningstjänst.
Gränslös Räddningstjänst GR-regionen, genomförande av ledning
inom Göteborgsregionen GR i samverkan, enligt uppdragsdirektivet
”Gränslös räddningstjänst”

Uppfyllnadsgrad
0-25%

Uppfyllnadsgrad
26-50%

Uppfyllnadsgrad
51-75%

Uppfyllnadsgrad
76-100%

4-A
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Ekonomisk analys
Resultatanalys

Årets resultat är negativt och uppgår till – 4 831
tkr. Årets intäkter har varit något högre än vad
som budgeterats. Vad gäller personalkostnaderna
är de högre i förhållande till budget. Under
året har verksamheten haft många vakanta
tjänster, både inom operativ ledning och inom
utryckningsverksamheten, vilka ersatts med
befintlig personal på övertid då vikarier saknats.
Även den varma, torra sommaren innebar högre
personalkostnader än en ”normal” sommar, på grund
av de extremt höga brandriskerna. En annan orsak till
underskottet är ökade pensionskostnader med 1100
tkr.

Balanskravsresultat

Balanskravet innebär att förbundet ska bedriva
verksamheten så att kostnaderna inte överstiger
intäkterna. Uppgift om årets balanskravsresultat
ska redovisas i årsredovisningen och ska rensas
från poster som inte härrör från den egentliga
verksamheten. Om förbundet redovisar ett negativt
balanskravsresultat måste det återställas inom en
treårsperiod. Vid avstämning av balanskravet ska
realisationsvinster/förluster som uppkommit vid
försäljning räknas bort samt förändringen av den
delen av pensionsförpliktelserna som intjänats före
1998.
Balanskravsresultatet är negativt vilket innebär att
kostnaderna översteg intäkterna. En åtgärd som
är vidtagen är att förbundet har arbetat fram en ny
organisation för att nå budget i balans 2019. Vad
gäller det ackumulerade underskottet har direktionen
föreslagit ägarkommunerna att reglera underskottet.
Beslutet fattas i respektive ägarkommuns fullmäktige.
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God ekonomisk hushållning uppnås genom att de
finansiella målen uppfylls, samt att inriktningsmålen
uppfylls helt eller delvis.
Måluppföljningen visar att de finansiella målen
uppfylls till 100% samt att 75% av inriktningsmålen är
uppfyllda.

Balanskravsutredning
tkr

2018

2017

Årets redovisade resultat

-4 831

507

-

-

-4 831

507

Realisationsvinster/förluster

Årets balanskravsresultat

Driftsredovisning
Intäkter och kostnader

Verksamhetens intäkter (exklusive medlemsavgifter)
uppgår till 16 646 tkr, vilket är en ökning mot
föregående år med 5% och består av intäkter
för myndighetsutövning, uppdragsutbildningar,
automatiska brandlarm och övriga avtal. Intäkterna
för automatiska hjälp till ambulans (IVPA)samt
bärhjälp till andra verksamheter är större under
året än vad som budgeterats. Detta återspeglas
delvis i kostnadsbilden samtidigt som det medfört
en ansträngd personalsituation. Medlemsavgifterna
från medlemskommunerna, Tjörn, Lilla Edet och
Stenungsund, ersätter förbundet med beslutad andel
enligt förbundsordningen. Medlemsavgifterna är
förbundets största intäkt och uppgår 2018 till 44 781
tkr, vilket är 72,9% av de totala intäkterna. Ytterligare
intäkter utgörs av samverkansavtalet mellan
förbundet och industrierna på 17,7% , samt övriga
verksamhetsintäkter på 9,4 % .
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Pensionsåtagande

Verksamhetens kostnader uppgår till 62 603 tkr
att jämföra med 56 357 tkr för 2017, vilket är en
ökning med ca 10%. Personalkostnaderna är den
enskilt största kostnadsposten och utgör 60% av
förbundets totala kostnader. Pensionskostnaden
har jämfört med budget ökat från föregående
år med 1 100 tkr, där den största kostnaden är
förändringen i förmånsbestämd ålderspension FÅP.
Pensionskostnaderna är baserade på uppgifter från
KPA pension per 2018-12-31.Antalet årsarbetare
ligger i nivå med föregående år, ökningen består
till största delen av vikarie och övertidskostnader
då förbundet haft flera vakanser. Kostnaderna för
reparation av fordon samt overheadkostnader är
högre än budget medan kapital, hyreskostnader och
utbildningskostnader har varit lägre under året.

Förbundet har ett ansvar för dem som arbetar i
förbundet att klara av att utbetala pensionerna för
dessa.
Pensionsskulden består av förmånsbestämd
ålderspension som uppgår till 4 790 tkr.

Fordringar och Skulder

Semesterlöneskuld har under året reglerats
från ägarkommunerna. Den upparbetade
semesterlöneskulden uppgår till 2 368 tkr.
Årets förändring har inneburit en ökning av
semesterlöneskulden med 547 tkr.
Reverslån på 9 482 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%

Finansnetto

Finansiella intäkter uppgår till 18 tkr.
Finanskostnaderna uppgår till -303 tkr.
Räntekostnader för upptagna reverslån avseende
anläggningstillgångar med respektive ägarkommun
uppgår till -245 tkr. Resterande kostnad fördelar sig
på avgift bank och ränta skattekonto.

Avskrivningar och investeringar

Utfallet för årets budgeterade avskrivningar är positivt
med 414 tkr. Investeringsbudgeten för 2018 var 380
tkr. Under året har investering aktiverats för 546 tkr.
Investeringen avseende drönaren finansieras helt
genom industriavtalet.

Investeringsredovisning
Investeringsredovisning
Tkr

Budget
2018

Bokslut
2018

Avvikelse

Räddningsbåt

280

225

Fyrhjuling

100

98

Löpband

-

30

-30

Drönare

-

193

-193

380

546

-166

Summa investeringsutgift

Avsättningar

55

Soliditet och förpliktelser

Soliditeten talar om hur stor del av förbundets
tillgångar som finansierats med eget kapital.
Soliditeten redovisas inklusive hela pensionsåtagandet. Årets negativa resultat har inneburit att
soliditeten försämrats från 1,5% 2017 till - 13,7%
2018. En anledning till det negativa resultatet är den
ansträngda personalsituationen med flera vakanser
som medfört höga personalkostnader.
Förbundet har inga övriga förpliktelser i form av
panter eller ansvarsförbindelser.

Förbundets utveckling – risker
och möjligheter

2 Förbundet står inför flera utmaningar i utvecklings-

Avsättning för pensioner avser förmånsbestämd
ålderspension. Förmånsbestämd ålderspension avser
pension för inkomstdelar över 7,5 basbelopp. Vad
gäller pensioner intjänade före 2017 finns avsättning
i respektive ägarkommun. Avsättningen som avser
den förmånsbestämda ålderspensionen uppgår till 4
790 tkr, vilket är en ökning med 3 609 tkr jämfört med
2017.

och olycksförebyggande arbetet. Under andra
verksamhetsåret fortsätter förbättringsarbete.
Arbetsmetoder, val av tekniska lösningar och en ökad
uppmärksamhet på arbetsmiljörisker driver utveckling
och kräver resurser i form av tid och pengar.
Svårigheten med att rekrytera personal inom olika
befattningar medför att nya kanaler för rekrytering är
nödvändiga. Förändring av internräntan på upptagna
reverslån ökar kostnaderna.
Den löpande likviditetshantering hanteras genom
Stenungsunds kommuns koncernkontosystem.

» sbrf.se
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Personalredovisning, våra medarbetare
Omorganisation av den
operativa organisationen

Rekrytering och
Räddningspersonal i beredskap

Under januari 2018 startade vår operativa
organisation med dygnet runt bemanning på samtliga
stationer. Mycket arbete och kraft har lagts på att
ta fram rutiner och arbetssätt för personalen i syfte
att få bästa tänkbara förutsättningar för en effektiv
verksamhet. En stor del av det dagliga arbetet har
varit att likrikta och hitta gemensamma rutiner
så att vi kan använda vår personal inom samtliga
stationsområden. Det har lagts ner mycket arbete på
att bemanna uppkomna vakanser. Den extremt varma
fina sommaren med behov av brandmän i hela landet
har ytterligare försvårat det arbetet.
Den nya utryckningsorganisationen som innebär att
man i samtliga medlemskommuner har en styrka
som larmas ut inom 90 sekunder till händelse har
visat sig haft avgörande betydelse för att rädda liv och
egendom vid flera tillfällen.
Vi har under året utbildat oss inom arbetsrättsliga
och arbetsmiljöfrågor. Här har det varit viktigt att våra
arbetstagarorganisationer deltagit i processen.

Huvuddelen av våra anställda brandmän är
Räddningspersonal i beredskap (RiB). Vi precis
som de flesta andra räddningstjänster i Sverige
med Räddningspersonal i Beredskap har stora
rekryteringssvårigheter, och utöver ändrade boende
och arbetsförhållanden är gränsen mellan fritid och
arbete allt mer diffus. Detta innebär att många väljer
att prioritera sin fritid och möjlighet till spontana
aktiviteter och vill inte vara bundna till beredskap.
SBRF har under året genomfört riktad rekrytering
till de med huvudanställning inom våra
medlemskommuner. I den rekryteringskampanjen har
vi först informerat arbetsledare i vilket mervärde det
innebär att ha RIB-personal i sin organisation i syfte
att de sen ska uppmana sina anställda att söka som
RIB-brandman. Utfallet har varierat med 9 sökande
i Stenungsund till någon enstaka i Lilla Edet och på
Tjörn.
Utöver detta har vi haft öppet hus och prova på dagar
för att öka och fånga intresset att bli brandman.

RÄDDNINGSVÄRN
RÄDDNINGSSTATIONER

Området SBRF
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Räddningsvärn
Våra räddningsvärn är en värdefull resurs då de är
den enda räddningsstyrkan som snabbt finns att tillgå
på våra skärgårdsöar. Ofta är närmaste förstärkning
styrka från brandstation cirka 20 min bort och
räddningsvärnet finns för att kunna kompensera den
långa insatstiden. Räddningsvärnet kan snabbt vara
på plats och är inte beroende av färja eller liknande
för att nå olycksplatsen utan kan snabbt påbörja en
första insats.
Till skillnad från våra fyra brandstationer i förbundet
finns det inget krav på räddningsvärnen att de måste
lämna stationen 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 stationen. Våra räddningsvärn 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).

Tillsvidare- och visstidsanställda
Vid mättillfället den 31 december 2018 var
antalet månadsavlönade anställda i förbundet
51 personer. Antalet tillsvidareanställda var 42
och antalet visstidsanställda var 9. En stor del av
räddningsförbundets bemanning består av brandmän
anställda på RiB-avtalet, dessa uppgick vid mättillfället
till 111 personer.

Antal
anställda

Allmänna
bestämmelser
(AB)

Räddningspersonal i
Beredskap (RiB)

42

108

9

3

51

111

Män
Kvinnor
Totalt

23

nyanställningar under 2018

» sbrf.se
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Sysselsättningsgrad

Sjukfrånvaro

Av de 51 tillsvidareanställda har 48 personer
heltidstjänster och 3 har deltidstjänster. Den
genomsnittliga sysselsättningsgraden bland de
månadsavlönade är 98,5 %.

Den totala sjukfrånvaron under jan-dec 2018 var
3,6 % vilket är en höjning med 2,52 % jämfört med
2017. Fördelning av sjukfrånvaro för kvinnor och män
redovisas inte av integritetsskäl.

Antal
anställda
Män
Kvinnor
Totalt

Heltid

Av den totala sjukfrånvaron består 7,8 % av
långtidssjukfrånvaro (sjukfrånvaro från sjukdag 60).

Deltid

2018

2017

2018

2017

42

35

108

106

9

7

3

3

51

42

111

109

Genomsnittlig löneökning enligt avtal 2,13 %

Sjukfrånvaro
per
åldersgrupp

jan-dec
2018

jan-dec
2017

< 29 år

1,6 %

2,45 %

30-49 år

2,6 %

0,66 %

> 50 år

6,6 %

1,31 %

Totalt

3,6 %

1,08 %

Fördelning av anställningar i förbundet

Ledning
Handl. övergripande verksamhet
Brandinspektör
Brandman RiB

Administration
Brandingenjör
Brandman / Styrkeledare HÖK

*29 % av kategorin Brandman RiB är Räddningsvärnspersonal.
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RÄKENSKAPER
Redovisningsprinciper
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 2017.

Avskrivningar

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

Leasing

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

16
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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. Under året
har inga investeringar aktiverats.
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 kommuners 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 2017-12-31 finns upptagen
i förbundet som semesterlöneskuld för intjänad
semester. Semesterlöneskulden har förändrats med
2018 års förändring.

Årsredovisning 2018
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund

Resultaträkning, tkr

Not

2018

2018

Utfall

Budget

Utfall

Verksamhetens intäkter

1

16 646

15 743

15 763

Verksamhetens kostnader

2

-62 603

-56 753

-56 357

Avskrivningar

3

-3 370

-3 774

-3 784

-49 327

-44 784

-44 378

44 781

44 784

45 206

Verksamhetens nettokostnader
Kommunbidrag

4

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

5

Årets resultat

2017

18

-

-303

-321

-4 831

0

507

Kassaflödesanalys, tkr
2018

2017

-4 831

507

- avskrivningar

3 370

3 784

Förändring av avsättning till pensioner inkl löneskatt

3 609

1 181

Kassaflöde för den löpande verksamheten före förändring av
rörelsekapital

2 148

5 472

-14 966

-4 562

2 045

19 566

-12 921

15 004

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-544

-16 511

Kassaflöde investeringsverksamhet

-544

-16 511

Ökning/minskning av långfristig skuld

-2 791

12 273

Kassaflöde finansieringsverksamheten

-2 791

12 273

-14 108

16 238

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 likvida medel
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

16 238

0

2 130

16 238

» sbrf.se
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Balansräkning, tkr
Maskiner och inventarier

6

Anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar

7

Kassa o bank

2017

9 900

12 727

9 900

12 727

19 527

4 562

2 131

16 238

Omsättningstillgångar

21 658

20 800

TILLGÅNGAR

31 558

33 527

507

-

Årets resultat

-4 831

507

Eget kapital

-4 324

507

Ingående eget kapital

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

8

3 855

950

Avsättning för särskild löneskatt på pensioner

8

935

231

4 790

1 181

Avsättning för pensioner och liknande
Långfristiga skulder

9

9 481

12 273

Kortfristiga skulder

10

21 611

19 566

Skulder

31 093

31 839

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

31 558

33 527

Soliditet

-13,7%

1,5%

LÄGG IN BILD
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Notförteckning
Not 1 Verksamhetens intäkter

2018

2017

10 907

10 327

Tilläggsuppdrag Tjörn

343

268

Bilar och andra transportmedel

Tilläggsuppdrag Lilla Edet

827

822

Förbättringsutg på fastigheter

Samv, avtal med industrier i Stenungsund

Not 6 Anläggningstillgångar
Byggnadsinventarier

656

1 072

Övriga maskiner och inventarier

2 075

1 796

Ack av- och nedskrivningar

Utbildning

514

300

Avgift tillstånd/tillsyn

239

398

Mynd, för samhällsskydd och beredskap
Automatlarm

Övrigt
Summa

1 084

780

16 645

15 763

Summa

Kundfordringar
Löneskulder

218

229

Lönekostnader

34 292

31 155

Avräkning för skatter och avgifter

Personalomkostnader

10 320

10 961

Andra kortfristiga fordringar

Arvoden

Förskott

885

-

Fordran mervärdesskatt

Pensioner

2 283

2 068

Förutbetalda kostnader

Lokaler

3 804

3 993

Övriga interimsfordringar

Material

7 995

5 836

Summa

Pensioner särskild löneskatt

Främmande tjänster
Summa

2 806

2 115

62 603

56 357

Särskild löneskatt

Avskrivningar enligt plan

3 370

3 784

Summa

3 370

3 784

660

660

6 643

6 423

-7 154

-3 784

9 900

12 727

16 024

1 100

-38

-67

10

9

-

3

30

47

0

-43

638

789

0

1 292

2 863

1 432

19 527

4 562

3 855

950

935

231

4 790

1 181

Not 8 Pensionsavsättning
Förmånsbestämd avsättning

Not 3 Avskrivningar

52
9 376

Not 7 Kortfristiga fordringar
Värdereglering kundfordringar

Not 2 Verksamhetens kostnader

52
9 699

Summa

Not 9 Långfristiga skulder
Not 4 Kommunbidrag

Reverslån med ägarkommunerna

12 273

16 511

Förbundsbidrag Stenungsund

14 094

14 338

Amortering

-2 791

-4 238

Förbundsbidrag Tjörn

17 361

17 411

Summa

9 482

12 273

Förbundsbidrag Lilla Edet

13 329

13 457

Summa

44 784

45 206

1 951

4 928

992

491

2 368

1 821

Not 10 Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Personalens källskatt

Not 5 Finansiella kostnader
Ränta reverslån
Avgift bank
ränta skattekonto
Summa

Upplupna semesterlöner

-245

-255

-32

-13

Särskild löneskatt

375

-

-26

-53

Avgiftsbestämd ålderspension

473

705

-303

-321

Övriga interimsskulder

15 452

11 621

Summa

21 611

19 566

» sbrf.se
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Information och förebyggande arbete
Förebygga
Förbundets förebyggande arbete genomsyrar hela
organisationen och vi fokuserar på information,
utbildning, rådgivning, samverkan och tillsyn.
Hela organisationen skall förmedla förbundets
förebyggande kunskap och arbeta med förebyggande
åtgärder. Det gångna året har präglats av
rekryteringen av brandinspektörer till förbundets
samtliga tre medlemskommuner, samt utbildning och
introduktion av dessa.

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

Skapa förmåga att förebygga
oönskade händelser
Genom att arbeta nära och tillsammans med alla
vi är till för kan vi nå längre för att öka säkerheten
i våra medlemskommuner. Genom att stärka
den enskildes förmåga att förebygga och hantera
olyckor kan vi skapa ett bättre och säkrare samhälle.
Detta gör vi bland annat genom att kontinuerligt
utbilda våra medlemskommuners anställda i bland
annat brandkunskap för alla (BKA) och hjärt- och
lungräddningsutbildningar (HLR).

Skolor
Redan vid fyra års ålder informerar vi barnen i våra
medlemskommuner om brandskydd i hemmet,
såsom kontroll av brandvarnare, släcka levande ljus
och vad man ska göra när det börjar brinna, vilket
mottas med stort intresse och nyfikenhet.
Vi följer sedan barnen under hela skoltiden, i årskurs
två, fem och åtta, informeras och utbildas eleverna
i koncepten ”Du behövs” och ”Upp i rök”. Här får vi
möjlighet att dels lära eleverna brandsäkerhet men
även visa hur man ska agera vid olika situationer, till
exempel vid brand och hjärtstopp. Genom utbildning
kan man skapa förståelse för räddningstjänstens
arbete och genom detta förebygga skadegörelse och
anlagda bränder.

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

Hjärt- och
lungräddning

213

deltagare

Antal vi utbildat 2018

6 229
20
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personer

Lägg in
procentsats
eller antal
Brandkunskap
för alla

534

deltagare

Information till
allmänheten

63

tillfällen
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Evenemang
Ett uppskattat och återkommande event på våra
brandstationer är öppet hus under sportlovsveckan.
Då vi öppnar upp alla stationerna för sportlovslediga
barn och vuxna men även fritids och förskoleklasser.
Utöver att visa hur våra brandmän arbetar, visa
bilarna och stationerna får barnen även testa sina
kunskaper i brandskydd i form av en tipspromenad.
Vi visar även hur man släcker en mindre brand
i kläder och de som vill får testa att använda en
pulversläckare.
Vi strävar efter att ha en aktiv roll vid arrangemang
i vårt område. Likväl när det gäller att bistå med
expertis inför evenemang som faktiskt deltagande
för att visa vår verksamhet och för att utbilda och
informera allmänheten i så stor utsträckning vi kan.
Under 2018 var vi bland annat med på Tjörn Runt,
Träbåtsfestivalen och festivalen i Hjärtum.

Utbildning tillsammans med
bussbolag
Förbundet har tillsammans med Tjörns kommun och
skolbussarna varit med i ett projekt där vi genomfört
en utbildningsinsats riktade mot
årskurs 6. Projektets målsättning har varit
att öka kunskapen och säkerheten kring
skolbusstransporterna och vid på- och avstigning.
Ökad respekt mellan chaufför och elever samt ökat
säkerhetstänk har också varit en målsättning.
Räddningstjänstens närvaro har syftat till att förklara
vårat arbete vid en eventuell olycksplats samt att
eleverna kunnat ställa frågor om vårt arbete.
Från alla involverade har man tyckt att projektet
varit lyckat och vi kommer under 2019 att fortsätta
projektet.

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 2018 har drygt 120 personer svarat
på checklistan som tagits fram av förbundet.
Kan utrymma på ett säkert sätt
Ja 102 st

Nej 18 st

Hanteras levande ljus säkert?
Ja 120 st

Nej 0 st

Sker rökning på ett säkert sätt?
Ja 119 st

Nej 1 st

Hanteras spisen på ett säkert sätt?
Ja 120 st

Nej 0 st

Finns det fungerande brandvarnare?
Ja 110 st

Nej 10 st

Noteras kan att 8 % 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. Detta arbete
kommer att utvecklas så att det omfattar samtliga
kommuner inom förbundet.

» sbrf.se
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Tillsyn

Plan och bygglovsfrågor

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

Ett väl utvecklat samarbete finns med kommunernas
plan- och bygglovsavdelningar. Förbundet har vid
regelbundna veckomöten granskat drygt 400 st
bygglovsärenden och vid behov lämnat skriftligt
yttrande. 84 st bygglovsärenden och
5 st detaljplansärenden har skickats till förbundet
på remiss. Vi har även deltagit på ca 10 st
plangruppsmöten som kommunerna haft under året.

På grund av vakanser har tillsynsplanen inte kunnat
genomföras fullt ut och vi har därför inte nått
inriktningsmålen till fullo. Antalet tillsyner som
genomfördes var cirka 2/3-delar av de planerade.

Tillsyn
LSO
LSO+LBE

Antal
46 st
7 st

LBE

10 st

Totalt

63 st

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

Sotning

Räddningstjänsten handlägger tillstånd för
fastighetsägare som vill sota sin egen fastighet. Under
2018 har 15 st tillstånd utfärdats.

Tillstånd LBE

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund utfärdar
tillstånd för hantering av brandfarlig och explosiv vara
på delegation av förbundets direktion. Under året har
23 st tillstånd för brandfarlig vara handlagts, samt 6 st
för explosiv vara.
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Automatiskt brandlarm, Essity AB
Lilla Edet
Onsdagen den 4 juli klockan 13.27 inkom ett
automatiskt brandlarm från Essity, Edets bruk. Ett
rutinuppdrag kan tyckas då det inkommer
ca 30 st larm per år därifrån. Vid framkomst kunde
det dock konstateras att detta inte skulle bli något
vanligt rutinuppdrag.
När första styrkan anländer visar det sig att en
brand har uppstått på ett returpappersupplag, och
vid framkomsten brinner det kraftigt i pappersbalar
placerade under ett skärmtak. Branden omfattar
ca 1 000 m2.
Ett intensivt släckarbete påbörjas med mål
att förhindra brandspridning till Essitys
produktions- och lageranläggningar. Förutom
resurser från SBRF används styrkor från Norra
Älvsborgs Räddningstjänstförbund och Bohus
Räddningstjänstförbund. Insatsen tar tid men
är framgångsrik, då branden begränsats från
returpapperslagret.
På kvällen kan resurserna trappas ner, vi bedömer
branden är under kontroll. Fokus får nu läggas på
omhändertagande av släckvatten som börjar rinna
ner mot Göta älv. Då älven är dricksvattentäkt för flera
kommuner är det viktigt att vattnet inte förorenas.
Från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
tillkallas en resurs specialiserad på omhändertagande
av släckvatten.

Släckinsatsen tar lång tid då man behöver flytta de
brinnande pappersbalarna med lastmaskiner för
att kunna släcka dem ordentligt. Räddningsinsatsen
pågår i nästan två dygn. Fredag klockan 12.00
avslutas räddningstjänsten formellt. Därefter hjälper
räddningstjänsten till med eftersläckning fram till
måndagen.
Efter genomförd insats kunde konstateras att inga
människor kommit till skada, dricksvattnet var
opåverkat, och inga allvarliga egendomsskador
hade uppkommit på Essitys anläggningar. Skadorna
hade begränsats till pappersbalarna som används
som produktionsråvara. Insatsen var slitsam då
den genomfördes samtidigt som Sverige hade stora
skogsbränder där vi hjälpte till med resurser.

Insatsen/händelsen pågick från

4/7 - 9/7

» sbrf.se
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Insats och samverkan
Under verksamhetsåret 2018 har vi arbetat
med att skapa en effektivare och mer robust
operativorganisation där några av ledorden har varit
responstid och medborgarfokus.
Vi har under året aktiverats på ca 950
räddningsinsatser och fördelningen per
medlemskommun i procent är Lilla Edet 32 %,
Stenungsund 44 % och Tjörn 24 %.

Antal insatser fördelade på stationsområde
Tjörn

Stenungsund

Samverkan med andra aktörer

Sommaren 2018 går till historien som den varmaste
och torraste sommaren i mannaminne. Väderläget
skapade ett stort samverkansbehov inom hela
Göteborgs Regionen (GR). Vi genomförde dagliga
konferenser där vi delgav lägesbilder och fattade
gemensamma beslut. Ett stort problem för oss var
att försöka hjälpa räddningstjänster i mellersta
Sverige, främst Dalarna, samtidigt som våra resurser
behövdes här hemma för att ha tillräcklig beredskap
i sommartorkan. Vi hade aldrig några stora bränder
men lyckades stoppa flera mindre i ett tidigt skede.
Som förberedelse inför projektet med gemensam
operativ ledning inom hela GR har vi deltagit i några
gemensamma spel och ledningsövningar. Detta
arbete kommer fortsätta under 2019.
I maj hade vi en stor samverkansövning med
ambulansen i samband med deras examination för
deras sommarpersonal. Övningen genomfördes på
övningsområdet Heås på Tjörn och blev en lyckad
och uppskattad övning för både vår och ambulansens
personal.

ST - Industrin

Lilla Edet
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Sjöräddningen
400

har länge varit en samverkanspartner
då två av våra medlemskommuner ligger vid
kusten. Vi har haft flera övningar under året dels
för erfarenhetsutbyte men främst för att se hur vi
tillsammans kan agera vid exempelvis en brand ute på
någon av våra skärgårdsöar. Ett exempel på övning
tillsammans med sjöräddningen är övningen
”Höstmörker” i oktober. Förutom räddningstjänsten
deltog kustbevakning, sjöräddning, polis och
sjöfartsverkets helikopter i övningen.

LÄGG IN BILD
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Antal larm fördelade på vanligt
förekommande insatser

Antal sjukvårdslarm
2018

101 st

250
200
150

Räddningsinsatser 2018

100
50
0

Automatlarm
Automatlarm, ej
brand

Sjukvårdslarm

Trafikolycka

Brand, ej i
byggnad

Brand i byggnad

Hjälp till annan
kommun

20 st

Funktionen Räddningschef i
beredskap (RCB)

Under 2018 har vi samverkat med Bohus
Räddningstjänstförbund (BORF) med tjänsten
räddningschef i beredskap. Två av SBRF:s
medarbetare har varit RCB för BORF:s och SBRF:s
medlemskommuner samtidigt. För att lösa den
uppgiften har det varit ett antal samverkansövningar
tillsammans med tjänstemän från Ale och Kungälvs
kommuner, samt att vi genomfört utbildning på några
av de störta riskobjekten. Samarbetet har fungerat
bra och lett till ökad kunskap för SBRF.
En ständigt tillgänglig högre tjänsteman i beredskap
är en viktig funktion för att samarbetet mellan
kommunerna och räddningstjänsten ska kunna
fungera snabbt och effektivt i det akuta skedet
vid händelse av en samhällsstörning. Vidare utgör
funktionen en viktig aspekt i hela samhällets
krishanteringssystem. Vid samhällsstörningar är
det viktigt att samhällsviktiga aktörer snabbt kan nå
varandra via tydliga och uttalade ingångskanaler för
en snabb och effektiv informationsspridning.
Funktionen räddningschef i beredskap innebär ökade
förutsättningar för berörda aktörer att tillsammans
uppnå samordning av de åtgärder som krävs för att
hantera oönskade händelser eller samhällsstörningar
som kan drabba samhället. RCBs roll under
en pågående insats är att vara inrestöd till
räddningsledaren ute på olycksplats, för att
bedöma räddningstjänstens roll och mandat i
situationen, samtidigt som RCB är en naturlig
kontaktyta för övriga aktörer som är involverade
i händelsen.

IVPA hjärtstopp
Drunkningstillbud
Trafikolyckor
Brand i byggnad
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Räddningssele

En viktig parameter i vårt arbete är att ständigt söka
efter förbättringar och utveckla vårt arbetssätt,
framförallt vårt räddningsarbete och arbete på
olycksplats.
Så när en av våra huvudskyddsombud kom med
frågan om att testa en ny sele som kunde bidra till
en förbättrad arbetsmiljö hos våra anställda fick han
självklart uppdraget att utforska detta närmare.
Efter samtal och förevisning av utrustningen
beslutades att köpa in 4 st selar för test och
utvärdering. I testet deltog ca 100 av våra brandmän
och resultatet var positivt och personalen var
väldigt nöjd. Selen kan användas vid livräddning
vid exempelvis rökdykning och gör att man får en
bättre viktfördelning av den skadade samt att man
får händerna fria. Detta medför att personalen får en
mindre belastning på ryggen när man går i trappor
eller att man i trånga utrymmen har händerna fria.
Nästa steg är en risk och konsekvensanalys och
därefter genomförs eventuellt en upphandling.

Antal trafikolyckor
under 2018

170 st

950

Cirka
räddningsinsatser under 2018
» sbrf.se
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Framtiden för Södra Bohusläns
Räddningstjänstförbund
SBRF och övriga räddningstjänster i Sverige står inför
utmaningar vilket medför att vi behöver prioritera
vårt arbete annorlunda mot för några år sedan. Även
om den ”traditionella” verksamheten, att rycka ut och
snabbt vara på plats när en olycka har skett, kommer
kraven på att verksamheten arbetar mer långsiktig
och förebyggande att öka ännu mer.
Samhällsförändringar, förändringar i olyckslandskapet
och ökade krav på samarbete över såväl geografiska
som organisatoriska gränser bidrar till att fokus för
räddningstjänstens arbete behöver förflyttas.
SBRF:s verksamhet behöver fortsätta att utveckla
och fördjupa samarbetet tillsammans med övriga
räddningstjänster inom GR. Bland annat gällande
långsiktig planering och scenarioanalys för att
skapa beredskap i tanke och handling samt att
öva för stora och extraordinära olyckor samtidigt
som verksamheten behöver fokusera mer på
vardagsolyckorna.
Urbaniseringen och förtätningen av våra orter samt
de demografiska utmaningarna gör tillvaron mer
komplex för räddningstjänsten. Att komma in tidigare
i samhällsplaneringen, och att arbeta förebyggande
i stadsplaneringen blir allt viktigare. Vidare ökar
kraven på räddningstjänsten att kommunicera med
lokalbefolkningen som uppvisar större mångfald
i språk, kultur och sedvänjor. Att ta tillbaka rollen
som någon som faktiskt räddar liv och kommer till
undsättning när människor är i nöd, och inte skall
behöva ha poliseskort för att sköta sitt jobb, blir också
allt viktigare. Kopplat till dessa utmaningar kommer
behovet av rekrytering som bedöms öka i framtiden,
inte minst i glesbygd där det blir allt svårare att få tag i
brandmän i beredskap.

SBRF har även utmaningar internt för att skapa
struktur, tydlighet och gemenskap för att skapa bra
förutsättningar för våra viktiga medarbetare. En
prioriterad fråga är förbundets arbetsmiljö för alla
inom förbundet.

Värdegrund

Att arbeta som brandman innebär att man arbetar för
människorna i samhället.
SBRF skall så långt det är möjligt vara en spegling
av samhället och som beskrivs ovan arbetar
organisationen
aktivt med jämställdhet och mångfald. Förbundets
gemensamma värdegrund ska vara den kompass som
talar om hur man ska agera mot våra medmänniskor.
Som medarbetare i förbundet har man många viktiga
uppgifter.
En grundläggande sådan, är att skapa en stark
serviceorganisation med positiva relationer till vår
omvärld och med varandra.
För att lyckas med värdegrundsarbetet kommer
organisationen under 2019 lägga fokus på att
gemensamt skapa denna värdegrund. Värderingar
som alla medarbetare kan förstå och dela.
En värdegrund mäts inte i siffror men kan hållas
levande i varje handling, i varje samtal och i varje
beslut.

LÄGG IN BILD
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Förbundsdirektionen
Förbundets styrs genom en politisk direktion med representanter från medlemskommunerna (2+2 från varje
ägarkommun), ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande samt ledamöter. Ordförandeposten
innehavs under pågående mandat period av Tjörns kommun.
Direktionens arbete har fungerat bra och har under 2018 haft sex ordinarie möten, samt ett möte med
medlemskommunerna (medlemsråd).

Presidiet							
Ersättare
Robert Johansson (M), Ordförande, Tjörn				

Lars Ivasbo (C), Lilla Edet
Peter Spjuth (V), Lilla Edet
Katja Nikula (S), Stenungsund
								
Eva Öhlin (M), Stenungsund
Håkan Bergstam (M), Tjörn
Ledamöter
Svante Karlsson, (S), Tjörn
Camilla Olofsson (M), Lilla Edet
Olof Lundberg (S), Stenungsund
Leif Göbel (S), Tjörn
Göder Bergermo (L), 1:e vice ordförande, Stenungsund		
Harry Berglund (S), 2:e vice ordförande, Lilla Edet			

28

» sbrf.se

Årsredovisning 2018
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund

Revisorerna i Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund
Till: Fullmäktige i respektive medlemskommun
Revisionsberättelse för år 2018
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i Södra Bohusläns
Räddningstjänstförbund (organisationsnummer 222000 - 3194) av dess direktion. Granskningen har
utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de
lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig
intern kontroll.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva om
verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet,
förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har haft den omfattning och inriktning
samt givit det resultat som redovisas i bilagan "Revisorernas redogörelse".
Vi bedömer sammantaget att direktionen i Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.
Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen vad gäller förbundets måluppfyllelse är förenligt
med de finansiella mål som direktionen uppställt.
Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda
ledamöterna i densamma
Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter.
Stenungsund 2019-04-09

/-r"/J.,.'c-L@jo�ansson

Stenungsunds kommun

���

Tjörns kommun

Lilla Edets kommun

Bilagor
Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Revisorernas redogörelse 2018
Förteckning över utförd granskning under 2018
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Gesällgatan 6, 444 32 Stenungsund
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