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ÅRET SOM GÅTT
Under 2012 har räddningstjänstförbundet hanterat 725
räddningsinsatser av varierande karaktär. Alltifrån
bränder, trafikolyckor, djurräddning till sjukvårdsuppdrag, variationen i räddningsinsatserna är slående. Den
utryckande personalen ska verkligen behärska många
olika områden.
Utöver detta uppdrag har mycket energi lagts på att
förstärka funktionaliteten i och kring kommunikationssystemet RAKEL. Ett system som gett förbundet och
möjlighet att lösa utlarmning och övrig kommunikation
på ett tryggare och effektivare sätt.
2012 var också året då vi efter en intensiv höst hade glädjen att inviga Sollebrunns nya brandstation. Stationen
lever mer än väl upp till de högt ställda förväntningar
som fanns inför slutresultatet. Resultatet innebär att
personalen i Sollebrunn genom den nya brandstationen
äntligen fått ett ordentligt lyft gällande den egna arbetsmiljön. De krav som i dag finns på funktionalitet, hygien
och tillgänglighet är väl tillgodosedda. Placeringen blev
också utmärkt med en betydligt säkrare inrycknings och
utryckningsväg.
För våra medlemskommuner innebar 2012 året då ett
nytt arbetssätt infördes gällande kommunala krisledningsaktiviteter, dessa aktiviteter samordnas numera
av förbundets säkerhetssamordnare. Kommunerna har
antagit ett nytt ramverk för krisberedskapsprocessen
som blir ett av säkerhetssamordnarens viktigaste verktyg. Detta ramverk anger de uppgifter och aktiviteter
som ska äga rum i våra kommuner årligen och var ansvaret för aktiviteten ligger.

en olycka var åttonde dag där räddningstjänsten är utlarmad är inte acceptabelt. Räddningstjänstförbundet och
dess direktion arbetar på olika plan med att försöka få
till stånd förbättringar av vägen som är nödvändiga om
vi ska kunna få ner antalet allvarliga olyckor. Separerade
körbanor och borttagande av vänstersvängar skulle
minska riskerna betydligt på denna starkt trafikerade
vägsträcka.
Räddningstjänstförbundet har under året deltagit i ett
länsgemensamt projekt som syftar till att skapa en organisation i Västra Götaland som ska kunna aktiveras vid
större olyckor och samhällspåfrestningar. I projektet
ingår det deltagare från ett stort antal organisationer i
länet, denna bredd i gruppen ska säkerställa en gedigen
förankring i viktiga samhällsfunktioner. Denna förankring är nödvändig för att få den operativa organisationen
att fungera effektivt vid en krissituation.
Eftersom det i våra medlemskommuner pågår och planeras för omfattande nybyggnation och planförändringar
har räddningstjänstförbundet med fokus på riskbilden
under 2012 hanterat flera viktiga ärenden.
Ett stort tack till alla anställda i förbundet, förbundsdirektionen och samverkande organisationer. Det är en
glädje att få arbeta tillsammans med er för att skapa ett
säkrare samhälle.

Daniel Filipsson
Förbundsdirektionens ordförande

Räddningstjänstförbundet har tyvärr även under 2012
blivit utlarmade på ett antal allvarliga trafikolyckor
som utöver de drabbades lidande inneburit svåra och
belastande arbetssituationer för räddningspersonalen.
Återigen har vägsträckan Alingsås – Vårgårda – Vara
utefter E 20 utmärkt sig på ett negativt sätt. Ett snitt på
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2012
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund är ett
kommunalförbund med ansvar för räddningstjänsten i
Alingsås och Vårgårda kommuner. Alingsås kommuns
andel av förbundet uppgår till 78 % och Vårgårda kommuns andel uppgår till 22 %. Räddningstjänstförbundet
redovisar ett resultat på + 1 772 tkr jämfört med + 975 tkr
2011. Alingsås kommuns driftbidrag 2012 till förbundet
var 34 187 tkr och Vårgårda kommuns driftbidrag var 9
642 tkr.
Verksamheten utgår från uppdraget i Handlingsprogram
till skydd mot olyckor och omfattar Räddningsinsatser
vid olyckor eller överhängande fara för olyckor samt
tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor, Lag om brandfarliga och explosiva varor.
Vi kan se tillbaka på ett händelserikt år med ett långsiktigt, målinriktat olycksförebyggande arbete, där tillsyn,
brandskyddskontroll, information och utbildning utgör
grunden. Kommunernas anställda samt skolelever är
prioriterade grupper som huvuddelen av vårt utbildnings- och informationsarbete inriktas emot.
2012 var året då förbundet arbetade intensivt tillsammans med FABS och byggherrar med att lösa alla detaljer
för att kunna driftsätta Sollebrunns nya brandstation.
Efter en intensiv höst kunde Mattias Olsson och Daniel
Filipsson inviga brandstationen i samband med direktionens decembermöte. Ett stort antal inbjudna gäster
kunde konstatera att den nya brandstationen mer än väl
uppfyller dagens krav gällande arbetsmiljö, funktionalitet och trivsel.
Förbundet har även under 2012 arbetat med nyrekrytering av både operativ och administrativ personal.
Detta har i sin tur sedan inneburit mycket arbete med
introduktion och skapande av rutiner för att kvalitésäkra
viktiga uppgifter.
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Stor kraft har lagts på att hitta ett bra koncept för att
arbeta med krisledningsaktiviteter internt och i våra
medlemskommuner, ett arbete som kommer att fortsätta
2013 bl.a. i form av en större krisledningsövning

Börje Lindgren
Räddningschef / Förbundsdirektör

VERKSAMHETENS OMFATTNING
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SAMHÄLLSSKYDD
OLYCKSFÖREBYGGANDE ARBETE
Verksamheten har varit inriktad på att genom delaktighet i planärenden, tillsyn, utbildning, information samt
brandskyddskontroll av eldstäder ge människor, egendom och miljö ett tillfredsställande skydd mot i första
hand bränder men även andra olyckor. Arbetet har också
gått ut på att stärka den enskildes förmåga att förebygga
eller hantera bränder eller andra olyckor.

PLAN- OCH BYGGÄRENDEN
Som brandsakkunniga i plan- o byggfrågor har förbundet yttrat sig i ca 60 ärenden i de båda kommunerna.
Exempel är detaljplan för nytt bostadsområde i Ingared,
bygglovsärende rörande ombyggnation av Ica Maxi samt
nybyggnad av skola och gymnastikhall i Stadsskogen.

Förbundet har dessutom avtal med Alingsås och Vårgårda
kommuner avseende brandtekniska uppdrag vid hantering av bygganmälan och utbildning av kommunanställda i brandkunskap.

TILLSTÅNDSÄRENDEN
I byggnadsnämndernas hantering av tillståndsgivning
brandfarliga och explosiva varor, har förbundet yttrat sig
i ärenden såsom drivmedelsförsäljning på bensinstationer
och gasolhantering i ett flertal skolor.

TILLSYN
Under det gångna året har avdelningen genomfört tillsyner utifrån tillsynsplanen för 2012.

I socialförvaltningens tillståndsgivning för alkoholservering har vi yttrat oss i ärenden i samband med Lights
in Alingsås, cykelfest Vårgårda, Potatisfestivalen, samt
ansökan från ett flertal restauranger.

Under 2012 har ca 68 % av de planerade tillsynerna
utförts. Avdelningen har sedan några år tillbaka dragits
med kvarstående tillsyner och på grund av pensionsavgångar och vakanta tjänster har denna kvarstod ökat
under 2012.

Förbundet har yttrat sig åt polisen i ärende rörande
offentliga tillställningar i form av dans- och cirkusföreställningar, cykelfest Vårgårda, Potatisfestivalen m.fl.

Tillsynen har för medlemskommunerna även omfattat
brandskyddskontroll av eldstäder vilka genomförts enligt
plan.
Myndighetsutövning

2010

2011

2012

Tillsyn LSO

111

99

104

Tillsyn LBE

52

22

54

1512

1469

1776

Ansökan, sota själv

31

28

16

Remisser / yttrande, totalt

82

60

108

-brandfarlig/explosiv vara

15

14

27

-polistillstånd

20

9

9

-alkoholtillstånd

17

11

13

-planärenden

8

13

31

-byggärenden

22

13

28

Brandskyddkontroller
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UTBILDNING
Förbundet har under året genomfört avtalade brandskyddsutbildningar med kommunerna samt ett flertal
andra utbildningar till privatpersoner, ideella föreningar
och privata företag. Extern utbildningsansvarige har med
hjälp av dagstyrka, insatsledare m.fl. under året utbildat
ca 1000 personer.

SKOLAKTIVITETER
Målet med arbetet är att vi skall nå ut till elever i förskoleklass, åk 5 och 8 samt gymnasiet, med åldersanpassad
information/utbildning i brandskyddsfrågor och olycksförebyggande åtgärder.
Förskolorna i förbundsområdet har 2012 haft besök av
räddningstjänsten som spelat teater tillsammans med
barnen, detta spel syftar till att lära barnen vad de ska
göra om en olycka skulle ske. Vårgårda kommun har som
tidigare år arrangerat säkerhetsdagar för åk 5 där räddningstjänsten varit ett av inslagen. Alströmergymnasiets
elever i årskurs 1 har vid höstterminens start fått sedvanlig utrymnings- och brandskyddsinformation.
Räddningstjänstförbundet har deltagit i omvårdnadsprogrammen på Sundlergymnasiet och Alströmergymnasiet

där eleverna fått utbildning i skydds- och säkerhetsfrågor
samt information om brandmannayrket.
Samtliga skolelever som åker skolskjuts har 2012 fått
utbildning av brandpersonal enligt ett koncept kallat
”säker skolskjuts”.

BRANDSKYDDSPLAN
Brandskyddsplanen för Alingsås stadskärna, vars syfte
är att genom förebyggande åtgärder skydda stadskärnan
med sina unika värden från brand, har använts under
övning och utbildning av brandpersonalen. Tekniska
förvaltningen har fortsatt arbetat med att skapa en fast
pumpstation vid Lillån för att säkra brandvattenförsörjningen för Alingsås innerstad. Detta arbete sker i
samverkan med förbundet för att få till bra praktiska och
tekniska lösningar för att vid räddningsinsats snabbt få
fram mycket vatten.

Externutbildningar / information

2010

2011

2012

Utbildade totalt

1321

1311

1007

Brandskydd - kommuner

766

658

254

Brandskydd - övriga

145

266

208

Heta arbeten

190

260

284

43

118

103

6

0

0

Sota själv

47

0

45

Hem & Fritid

77

180

113

Brandskyddsinformation, skolor

1217

908

2913

Brandskyddsinformation, övriga

2066

5218

2789

Hjärt- lungräddning
LABC 0
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BRANDSTATIONER I FÖRBUNDET

8

BEREDSKAP OCH RÄDDNINGSTJÄNST
Under 2012 har arbete med praktisk tillämpning av
RAKEL vid räddningsinsatser fortsatt och har i dag skapat möjlighet att effektivt samverka med andra organisationer, främst SOS alarm, polis och ambulanssjukvård.
Antal räddningsinsatser har tyvärr varit fler under 2012
än 2011 och då ser vi en viss ökning av antal trafikolyckor.
Ett alltför stort antal trafikolyckor har återigen skett på
E 20 mellan Alingsås och Vara, många personer har fått
svåra skador eller dött. Förbundets olycksutredningar
visar att olyckorna ofta sker på grund av att bilar kommer över på motsatt körbana och kolliderar med mötande
trafik. En ombyggnad av vägen som innebär åtskilda körbanor på E 20 måste prioriteras om liv ska kunna sparas.
För räddningstjänstens personal innebär trafikolyckorna
att utryckningspersonalen frekvent utsätts för mycket stor
mental påfrestning, vilket gör att förbundet regelmässigt
arbetar med att hantera de reaktioner som uppkommer
hos personal efter olyckorna.
IVPA uppdragen har blivit en naturlig del av verksamheten och under 2012 började alla våra stationer att åka på
dessa viktiga uppdrag.
ÖVNINGAR/UTBILDNING
Exempel på områden som övats 2012 är;
• Halkkörning med personbil har genomförts på
Kinnekulle för insatsledare.
• Halkkörning med tunga fordon har genomförts på
Stora Holms övningsbana enligt plan.
• Räddning vid trafikolycka har som vanligt varit
prioriterat eftersom förbundet drabbas av trafikolyckor alltför ofta.
• De obligatoriska rökövningarna, kemövningarna samt
fastställda momentövningarna har genomförts enligt
utlagda planer och gällande författning.
• All insatspersonal i förbundet har fått repetition
av HLR och IVPA utbildning.
• Stab och ledningsövningar för Räddningschef i
beredskap och Insatsledare.
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RÄDDNINGSINSATSER
Under 2012 har följande räddningsinsatser enligt lagen om skydd mot olyckor genomförts i förbundet.

Insatser 2012

Alingsås

Vårgårda

Sollebrunn

Totalt AVRF

Brand i byggnad

42

12

4

58

Brand, ej i byggnad

31

9

3

43

Trafikolycka

74

31

11

116

Utsläpp farligt ämne

15

1

1

17

Drunkning, tillbud

6

0

0

6

Nödställd person

11

2

1

14

Aut.larm, brand

20

5

2

27

170

60

19

249

25

5

14

44

Övrigt

100

30

21

151

Totalt antal insatser

494

155

76

725

Aut.larm, ej brand
IVPA

Jämfört med 2011 har antalet räddningsinsatser ökat med
ca 5%.
Det är svårt att genom statistiken dra några djupare slutsatser över anledning till ökningen men antalet trafikolyckor är dock något högre än året innan. Som tidigare
beskrivits är det på E 20 som den största andelen olyckor
sker. Utav dessa 48 olyckor så är det en stor andel som
leder till dödsfall eller svåra personskador.
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Under 2012 har vi haft ett mindre antal omfattande villabränder med totalskador som följd, ett dödsoffer har
krävts vid dessa bränder. Värt att nämna är en lyckad
snabb rökdykning i en brinnande villa som räddade livet
på en kvinna i början på december.

PROCESSINRIKTAT ARBETE

11
11

LARMPROCESSEN

12
12

Kylning av brandgaser under övning.

13
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KONTROLLER GER POSITIVT RESULTAT
Statistiken talar sitt tydliga språk: Eldstadsrelaterade
olyckor blir färre för vart år som går. Minskningen
började 2003 då lagkravet på regelbunden besiktning
kom. Magnus Stomberg sköter myndighetsutövningen
i Alingsås-Vårgårda.
– En bil och en stege, säger Magnus Stomberg. Här är jag
väntad.
Varje förmiddag är han ute och besiktigar vedpannor,
braskaminer och köksspisar. Eftermiddagarna ägnar han
bland annat åt att skriva rapporter och boka in nya besök.
– Jag börjar alltid uppifrån, säger han och klättrar uppför
stegen.
Magnus skickar ner en kamera med lång sladd i skorstenen för att inspektera insidan. Han letar efter sprickor,
både inuti och utanpå. Om huset har en vind kryper han
in där och gräver runt i isoleringen kring murstocken
med ficklampa i högsta hugg. Som brandskyddskontrollant gör han en mer noggrann undersökning än kollegorna som sköter sotningen. Lagen föreskriver vart annat
till vart åttonde år, beroende på eldstad.
Tid för frågor
I pannrummet kollar Magnus panna, murstock och väggar.
– Gipsskivor i taket och en riktig dörr i plåt, så den lär inte
brinna. Pannrummet ska hålla inne en eventuell brand i
30 minuter. Tills brandkåren hinner hit. Men då vill det
till att dörren är stängd.
De flesta passar på att ställa frågor till Magnus: Hur länge
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håller en sådan här panna? Börjar det bli dags att byta? Är
det idé att komplettera med solfångare?
Magnus svarar: Den kan hålla tio år till. En ny håller inte
lika länge, men är effektivare. Solfångare tar lång tid att
räkna hem, men det kan vara skönt att slippa elda på
sommaren. Han smyger också in en och annan fråga i
samtalet: Har du brandvarnare? Brandsläckare?
Spåren syns
På vägen upp genom huset följer Magnus murstocken.
Den får inte byggas in, men att tapetsera är okej.
– Det farligaste är när man börjar elda i gamla kakelugnar
och spisar som inte besiktigats på länge, säger Magnus.
Dessutom har vi varje vinter olyckor med braskaminer
som eldas för hårt. Läs instruktionsboken!
En överhettad skorsten ger spår som Magnus genast
upptäcker. Då ger han råd om att låta kaminen vila mellan eldningarna. Det händer att Magnus delar ut anmärkningar, då är det något som ska åtgärdas till nästa besiktning. Han kan också utfärda eldningsförbud om det ser
alltför illa ut. Men oftast låter det så här:
– Såg det bra ut?
– Jajamän, inget att anmärka på.
Susanne Martinsson utanför Vårgårda är tacksam över
besöket:
– Det är bra att de kommer och kollar, säger hon. För ens
egen säkerhet.

På väg ner från taket efter kontroll av ytterligare en skorsten.

15
15

Vårgårdastyrkan i färd med att rädda en häst upp ur diket.
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VÄRDE FÖR ALLA PARTER
– Hej, jag har jour.
En vanlig hälsningsfras från en deltidsanställd i räddningstjänsten. Det betyder ungefär:
– Om larmet går försvinner jag. Utan förklaring. Fem
minuter senare ska jag sitta ombytt i ett utryckningsfordon borta på stationen.
Några hundra meter från Räddningstjänstens station
i Vårgårda tillverkas Gustavsbergs vattenkranar. Här
arbetar 170 personer, varav fem är deltidsanställda på
Räddningstjänsten.
– Vi har dels våra heltidsjobb, dels en deltidsanställning
på räddningstjänsten med jour var fjärde vecka, säger
Clas-Göran Jonsson.
– Om jag ska prata med Clabbe och han inte är här - ja då
har han väl åkt ut på ett larm, säger Bahrija Gafurovic.
Förebyggande arbete
Bahrija är produktionsledare för gjuteriet och ClasGörans/Clabbes närmaste chef. Att hennes anställda
också arbetar för räddningstjänsten ser hon bara positivt
på:
– Det har stora fördelar. Det är ett värde att ha dem här.
Vi som arbetsgivare har ansvaret för brandskyddet, men
”våra” brandmän är med och går brandsyn och jobbar
mycket med förebyggande åtgärder.
På räddningstjänsten i Vårgårda finns fyra lag med fem
deltidsanställda brandmän i varje. Plus aspiranter. Alla
har utbildning och övar regelbundet. Ett lag har jour från
halv sju måndag morgon till halv sju nästa måndag morgon. Men de byter friskt sinsemellan för att få ihop livet
med arbetsuppgifter som inte kan lämnas och barn som
ska hämtas.
– Nu gick jag av, säger Clas-Göran och stänger av telefonen.

Speciell gemenskap
Tillsammans med sina kollegor i räddningstjänsten håller
Clas-Göran i brandutbildningen på sitt ordinarie arbete.
De var också pådrivande när företaget skaffade en hjärtstartare och utbildade 40 anställda i hjärt-lungräddning.
– De första-hjälpenutbildade jobbar på olika platser och
skift i fabriken, säger Bahrija. Det känns tryggt att ha
utbildade och kompetenta medarbetare.
Efter det ordinarie arbetets slut är det många av brandmännen som tar en sväng till stationen. Någon tränar på
gymmet, ett par andra byter om inför innebandyträningen på skolan intill. En tredje pysslar i verkstan medan en
fjärde skriver klart en rapport. Clas-Göran pratar om att
jobbet för räddningstjänsten ger så mycket tillbaka. Om
lagandan och gemenskapen som är speciell.
– På räddningstjänsten måste vi lita på varandra när det
väl gäller.
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VERKSAMHETEN
UPPDRAG OCH STRATEGISK INRIKTNING
Förbundet bedriver verksamhet enligt Handlingsprogram
till skydd mot olyckor, på uppdrag av respektive medlemskommun enligt; Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), Lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva
(LBE) varor samt stöd till medlemskommunerna enligt
Lag (2006:554) om kommuners och landstings åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap, med tillhörande förordning.
Huvudprocesserna i verksamheten är olycksförebyggande arbete och räddningstjänst.
Samhällsskyddsavdelningen ansvarar för det olycksförebyggande arbetet genom myndighetsutövning, remisser
i plan- och byggprocessen, utbildning, olycksutredning,
krisberedskap, rådgivning och information.
I myndighetsutövningen ingår även brandskyddskontroller av eldstäder och förbränningsanordningar. Syftet
med det förebyggande arbetet är att ge människor, egendom och miljö ett tillfredställande skydd mot olyckor
genom att stärka den enskildes förmåga att förhindra och
begränsa olyckor.
Avdelningen för beredskap och räddningstjänst ansvarar
för räddningsinsatsernas genomförande men deltar även
aktivt i det förebyggande arbetet. Målet för verksamheten är att räddningsinsatser skall planeras så att de
kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett
effektivt sätt.
Förbundets kvalitetsdeklaration anger vad den enskilde
kan förvänta sig av oss och vad vi förväntar oss av den
enskilde, före, under och efter en olycka.

DIREKTIONEN
Direktionen har under året sammanträtt vid 6 tillfällen
och bl a beslutat om:
• Anställning av Förbundsdirektör
• Antagande av handlingsprogram till skydd mot
olyckor 2011-2014
• Finansiella mål för förbundet
• Budget 2013-2015 samt investeringsplan för 2013-2016
• Antagande av upphandlingspolicy

18

• Antagande av arbetsmiljöpolicy
• Antagande av verksamhetsplan för 2013
• Antagande av ramverk för krisberedskapsprocessen

MILJÖARBETE
Miljöarbetet finns med som en naturlig del i den dagliga
verksamheten. Ett miljötänk finns med som en given del i
verksamheten både på brandstationerna och ute på räddningsinsatser. Som ett exempel på detta har miljöskyddskontoren i medlemskommunerna vid flera tillfällen varit
ute på olycksplats där de varit ett stöd för räddningsledaren. Vid några räddningsinsatser har också miljörestvärdesledare kontaktats. Specialfirmor för omhändertagande
av smittade markmassor har också hjälpt till vid några
räddningsinsatser under 2012.

ARBETSMILJÖ
Med stöd av Samverkansavtalet har en fortsatt bra dialog
ägt rum i arbetsmiljöfrågor i förbundet. Detta skapar bra
förutsättningar för en större förståelse och möjlighet till
påverkan i olika verksamhetsbeslut.
Den enskilt viktigaste förbättringen av arbetsmiljön i förbundet är den nya brandstationen i Sollebrunn. Skärpta
rutiner kring hantering av röksmittade kläder efter bränder är också en viktig förbättring av arbetsmiljön eftersom forskning visat att rökresterna i larmklädseln är
mycket skadliga.

SAMVERKAN
Nätverk för operativa samverkansfrågor omfattar hela
Västra Götalands län. Länsstyrelsen är sammankallande
till samverkansmöte som hålls några gånger om året.
Räddningschefen i förbundet representerar GR på dessa
möten. En gång varje höst träffas alla räddningschefer
för att diskutera samverkan och revidera avtal, 2012
skedde denna träff i Kungälvs kommun. GR-regionens
kommuner och förbund samverkar vidare inom områdena utbildning och erfarenhetsåterföring efter olyckor. Ytterligare nätverk finns för krisberedskapsfrågor i
Sjuhäradsområdet och inom GR. Älvsamordningsgrupp
finns också som arbetar med åtgärder för att mildra konsekvenserna vid översvämningar kring våra vattendrag

i länet, ett problem som blivit alltmera påtagligt under
senare år.
Ett större projekt pågår också i länet med syfte att skapa
en organisation som kan aktiveras vid större händelser
med samhällspåverkan. Förbundet deltar aktivt i detta
projektarbete.
En fortsatt samverkan sker även med medlemskommunerna och dess förvaltningar och bolag och är en grundförutsättning för att det olycksförebyggande arbetet skall
vara framgångsrikt.

STYRDOKUMENT OCH RUTINER
De viktigaste politiska dokument som styr förbundets verksamhet är, förutom gällande lagstiftning, Handlingsprogram till skydd mot olyckor,
Förbundsordningen samt reglementen för direktionen
och revisorerna.
Den av direktionen årligt antagna verksamhetsplanen är
det dokument som styr aktiviteterna i förbundet under
året.

OLYCKSUTREDNING
Lagen om skydd mot olyckor säger att kommunerna
ska utreda brand- och olycksorsak efter räddningsinsats.
Denna uppgift leds i Vårgårda och Alingsås kommuner
av förbundets brand- och olycksutredare. Det arbete som
utförs med utredning av olycksorsak samt utvärdering
av räddningsinsats uppskattas mycket av samverkande
parter, den egna organisationen men kanske allra mest av
de olycksdrabbade som får ta del av resultatet enligt den
för verksamheten antagna kvalitétsdeklarationen. Brand/
olycksorsaken är i många fall en viktig parameter som
underlättar för de drabbade för att kunna gå vidare efter
händelsen. Viktigt att poängtera är att räddningstjänstens
utredning syftar till att ta fram orsak till olyckan, skuldfrågan är polisens uppgift.
Under året har 2 olycksutredningar och 10 brandutredningar genomförts, några av utredningarna har skett i
samverkan med Polisen, Trafikverket, Volvos haverikommission och Chalmers tekniska högskola.
Resultaten av utredningarna har delgivits berörda perso-

ner och organisationer för att med kunskap om olycksorsaken försöka förhindra framtida olyckor. Nätverket
för utredare i Västra Götaland samlar information från
utredningarna för att vi i regionen ska kunna se trender
och få stöd för strategiska beslut gällande förebyggande
åtgärder.

INSATSPLANERING
Under året har arbete med förberedelse för räddningsinsatser fortsatt med insatsplanering i hela förbundsområdet, i dagsläget finns det mer än 100 färdiga insatskort
som ska underlätta arbetet vid räddningsinsatser. GPS
positionering och GIS systemet ger möjlighet att koppla
positioner och kartbilder till räddningsinsatsen vilket
förbundet arbetar intensivt med för att få så bra förutsättningar som möjligt vid insatserna. Dessa verktyg underlättar för utlarmade styrkor att snabbt hitta platsen för
olyckan och att snabbt kunna läsa byggnation och geografin i området. Det stab och ledningsarbete som under året
skett har skapat möjlighet att få korrekta lägesbilder till
ledningsplatsen, vilket är värdefullt för att kunna bedriva
arbetet på ett effektivt sätt. Det ökar också förståelsen för
den problematik som finns att hantera för de utlarmade
styrkorna på olycksplatsen.

TEKNIK
Ett fortsatt arbete med att förfina tekniska lösningar som
erbjuds efter skiftet till digital utlarmningsteknik har
skett under 2011.
Radiokommunikationssystemet RAKEL används efter
införande i förbundet numera vid alla räddningsinsatser
och utvecklingen går vidare med att SOS alarm kommer
att gå över till samma system. Införande av RAKEL i
medlemskommunerna för att få ett hållbart krisledningssystem kommer att fortsätta.

INFORMATION
Förbundets egen hemsida www.alivar.se används i första
hand för att föra ut information om förbundets verksamhet samt övrig aktuell information. Under 2012 har också
information lagts ut på Facebook där det finns möjlighet
att föra en dialog med kommuninnevånare.
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PERSONALREDOVISNING
Antalet anställda var den 1 november 2012, 96 personer fördelat på 51 personer i Alingsås, 23 personer i
Sollebrunn samt 22 personer i Vårgårda.
Anställningsform

Antal

Procent

51

100,0%

8

15,7%

-män

43

84,3%

varav utryckningsstyrka

40

100,0%

3

7,5%

37

92,5%

Tillsvidareanställda
-kvinnor

-kvinnor
-män

Sollebrunn		
Anställda RiB

23

100%

0

0%

-män

23

100%

Anställda RiB

22

100%

0

0%

-män

22

100%

Totalt

9

-kvinnor

Medelåldern för den tillsvidareanställda personalen var
för kvinnorna 43 år och för männen 44 år. Medelåldern
för tillsvidareanställda brandmän var 40 år och motsvarande siffra för anställda på RiB-avtalet (deltidsbrandmän) var 42 år. Åldersfördelning för samtliga anställda i
förbundet enligt nedan tabell.
Åldersgrupp

Kvinnor

Män

Totalt

Procent

-29

0

8

8

8,16%

30-39

2

19

21

21,43%

40-49

1

31

32

32,65%

50-59

1

24

25

25,51%

60-

2

10

12

12,24%

Totalt

6

92

98

100,00%

Den 1 november 2012 arbetade 7,8 % av de tillsvidareanställda deltid vilket innebär att antalet heltider motsvarar
Vårgårda		92,2 %.
-kvinnor

6

Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron
Samtliga offentliga arbetsgivare är enligt lag skyldiga att
i nyckeltal redovisa uppgifter om sjukfrånvaro i årsredovisningen. Syftet med redovisning av sjukfrånvaron är att
skapa ett material som är jämförbart över sektorsgränser.
Total sjukfrånvaro i procent
Total sjukfrånvaro
Långtidssjukfrånvaro >60 dagar

Redovisningen omfattar månadsavlönad personal.
Uppdragstagare och förtroendevalda ingår inte.
Korttidssjukfrånvaro, s k ofta borta, brukar mätas med 4
eller fler sjukfrånvarotillfällen per kalenderår. Under 2012
har två personer haft 4 sjukfrånvarotillfällen eller mer.

2010

2011

2012

Diff 12-11

1,8

3,4

2,7

-0,7

13,8

47,89

32,87

-15,02

Total sjukfrånvaro, åldersindelat				
29 och yngre

1,1

1,47

1,84

0,37

30-49 år

1,1

1,15

1,22

0,07

2,64

6,52

5,16

-1,36

50 år eller äldre
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JÄMSTÄLLDHET
Förbundet har sedan ett par år tillbaka en person med i
en grupp som arbetar för ökad jämställdhet och mångfald
på räddningstjänsterna i landet. Denna grupp om åtta
personer är anställda av Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap. Var och en i gruppen har ett ansvar för
att främja jämställdhetsfrågor i den egna regionen, i vårt
fall ett ansvar för dessa frågor i Västra Götaland. Detta
viktiga arbete börjar sakta bära frukt vilket visar sig på
så sätt att allt fler kvinnor anställs på räddningstjänsterna i landet. Ett problem som identifierats är att det
fortfarande är få kvinnor som söker sig till utbildning
i skydd mot olyckor. Insatser för att förändra synen på

hur en brandman ska vara är nödvändiga om det ska ske
en förändring. Förbundet försöker då tillfälle bjuds att
föra ut budskap om att även kvinnor kan bli brandmän,
detta budskap är viktigt att få ut i tidig ålder. Internt
har jämställdhetsfrågor extra bevakats i samband med
rekrytering av brandmän och glädjande är att anställning
av fem kvinnliga brandmän fördelat på våra tre stationer
kunnat ske. Som en konsekvens av detta pågår det arbete
med att förändra utrymmen för dusch och omklädning i
Vårgårda och Alingsås. Sollebrunns station är naturligtvis
anpassad för att kunna ta emot kvinnor som anställs som
brandmän.
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EKONOMI

RESULTATRÄKNING
Belopp i tkr
Budget 2012
Bokslut 2012
Bokslut 2011
Verksamhetens intäkter - not 1
5 742
5 639
4 152
Verksamhetens kostnader - not 2
-46 187
-45 362
-42 005
Avskrivningar - not 3
-2 085
-2 136
-1 964
Verksamhetens nettokostnader
-42 530
-41 859
-39 817
			
Medlemsbidrag - not 4
43 829
44 232
41 684
Finansnetto - not 5
-830
-601
-892
Resultat före extraordinära poster
469
1 772
975
			
Årets resultat
469
1 772
975
			
Ingående eget kapital
2 455
2 455
1 480
Utgående eget kapital
2 924
4 227
2 455

BALANSRÄKNING
Belopp i tkr
Budget 2012
Bokslut 2012
Bokslut 2011
Maskiner och inventarier - not 6
14 701
15 061
15 607
Långfristiga fordringar - not 7
0
0
134
Summa anläggningstillgångar
14 701
15 061
15 741
			
Kassa och bank - not 8
10 369
14 763
9 993
Kortfristiga fordringar - not 9
0
3 830
3 614
Summa omsättningstillgångar
10 369
18 593
13 607
			
Summa tillgångar
25 070
33 654
29 348
			
Eget kapital
2 242
2 455
1 480
Årets resultat
469
1 772
975
Avsättningar till pensioner - not 10
6 984
8 527
6 253
Långfristiga skulder - not 11
11 866
9 493
10 679
Kortfristiga skulder - not 12
7 993
11 407
9 961
			
Summa skulder och eget kapital
25 070
33 654
29 348
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KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i tkr		
Bokslut
Bokslut
		2012
2011
Den löpande verksamheten		
Årets resultat		
1 772
975
Justering för av- och nedskrivning		
2 136
1 964
Justering för gjorda avstättningar		
2 274
2 379
Medel fr verksamh före förändr av rörelsekapital		
6 182
5 318
		
		
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar		
-216
-1 019
Ökning/minskning av kortfristiga skulder		
1 447
749
Kassaflöde från den löpande verksamheten		
1 231
5 048
		
Investeringsverksamheten		
Investering i materiella anläggningstillgångar		
-1 590
-3 005
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		
0
0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		
-1 590
-3 005
		
Finansieringsverksamheten		
Nyupptagna lån		
0
0
Amortering av lån		
-1 187
-1 187
Kortfristig del av långfristig skuld		
0
0
Ökning del av långfristig skuld		
0
0
Minskning av långfristig fordringar		
134
261
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		
-1 053
-926
		
Årets kassaflöde av likvida medel		
4 770
1 117
		
Likvida medel vid årets slut		
14 763
9 993
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NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Belopp i tkr
Bokslut 2012
Bokslut 2011
Förrättning och granskning
1 077
977
Ersättning falsklarm
740
662
Utbildningar
474
641
Tillsyn
262
151
Sanering
106
77
Förvaring och hantering
180
375
Brandskyddskontroll
981
831
Driftbidrag
1 459
0
Övriga intäkter
360
438
		

NOT 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Belopp i tkr
Bokslut 2012
Bokslut 2011
Personalkostnader
-34 385
-32 538
-Löner och ersättningar
-22 132
-21 178
-Semesterlöneskuld
32
-54
-Sociala avgifter
-7 022
-6 695
-Pensionskostnader inkl löneskatt
-3 663
-3 431
-Övriga personalrelaterade kostnader
-1 600
-1 180
Lokalkostnader
-4 593
-4 261
-Hyra
-4 173
-3 969
-Fastighetsservice
-401
-248
-El
0
-44
-Eldningsolja
-19
0
Övriga kostnader
-6 384
-5 206
-Köp av administrativa tjänster av Alingsås kommun
-247
-456
-Reparation/underhåll av fordon/maskiner/inventarier
-754
-785
-Arbetskläder/skyddsmaterial
-363
-292
-Övrigt förbrukningsmaterial
-247
-326
-Avgifter/skatter
-693
-133
-Kommunikation
-785
-704
-Övrigt
-3 295
-2 510
		
Summa kostnader
-45 362
-42 005
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NOT 3 AVSKRIVNING
Belopp i tkr
Avskivningar enligt plan
Summa Avskrivningar

Bokslut 2012
-2 136
-2 136

Bokslut 2011
-1 964
-1 964

Bokslut 2012
34 590
9 642
0
0
44 232

Bokslut 2011
32 799
8 885
0
0
41 684

Bokslut 2012
175
-501
-275
0
-601

Bokslut 2011
202
-571
-523
0
-892

NOT 4 MEDLEMSBIDRAG
Belopp i tkr
Alingsås kommun
Vårgårda kommun
Tilläggsbidrag Alingsås kommun
Tilläggsbidrag Vårgårda kommun
Summa medlemsbidrag

NOT 5 FINANSNETTO
Belopp i tkr
Ränteintäkter
Räntekostnader
Ränta pensioner
Dröjsmålsränta
Summa finansnetto
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NOT 6 MASKINER OCH INVENTARIER
Belopp i tkr
Ingående balans
Årets Nyinvesteringar
-Fordon
-Inventarier + IT
-Övriga inventarier
Avskrivningar
-Fordon
-Inventarier + IT
-Maskiner
-Övriga inventarier
Summa maskiner och inventarier

Bokslut 2012
14 567
3 004
2 207
307
490
-1 964
-1 120
-511
-91
-242
15 607

Bokslut 2011
15150
1 333
343
69
921
-1 916
-1 108
-307
-112
-389
14 567

NOT 7 LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR
Belopp i tkr
Bokslut 2012
Momsfordran gentemot skatteverket för moms på		
övertagna anläggningstillgångar från 		
medlemskommunerna
134
Summa långfristiga fodringar
134

Bokslut 2011
395
395

NOT 8 KASSA OCH BANK
Belopp i tkr
Koncernkonto
Summa kassa och bank
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Bokslut 2012
9 993
9 993

Bokslut 2011
8 876
8 876

NOT 9 KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Belopp i tkr
Kundfordningar
Momsfordran kommunmoms
Förutbetalda kostnader
Övriga fordringar
Summa kortfristiga fordringar

Bokslut 2012
361
1 541
1 411
306
3 619

Bokslut 2011
909
706
739
241
2 595

NOT 10 AVSÄTTNINGAR, PENSIONER
Belopp i tkr
Bokslut 2012
Endast pension upparbetad sedan förbundets bildande
redovisas här. Pensionsavsättningar gjorda före förbundets
bildande återfinns hos respektive medlemskommun.		
Ingående balans avsättning pensioner
3 118
Ingående balans särskild löneskatt
756
Avsättningar för pensioner
1 914
Avsättning för särsklid löneskatt
465
Summa avskrivningar, pensioner
6 253

Bokslut 2011

1 928
467
1 190
289
3 874

NOT 11 LÅNGFRISTIGA SKULDER
Belopp i tkr
Bokslut 2012
Vid förbundets bildande skedde ett övertagande av		
anläggningstillgångar från medlemskommunerna.		
Detta övertagande finansierades genom ett reverslån		
mot respektive kommun. Lånen har en löptid på 13 år		
vilket var en genomsnittlig avskrivsningstid på de		
övertagna tillgångarna. Räntan är den av Sveriges kommuner
och landsting (SKL) rekommenderade internräntan och
erläggs tillsammans med amorteringen årsvis.
Räntan för 2011 var 4,3%.		
Reverslån Alingsås kommun
10 021
Reverslån Vårgårda kommun
4 217
Ingående balans amortering Alingsås kommun
-1 670
Ingående balans amortering Vårgårda kommun
-702
Amortering Alingsås kommun
-835
Amortering Vårgårda kommun
-351
Summa långfristiga skulder
10 680

Bokslut 2011

10 021
4 217
-835
-351
-835
-351
11 866
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NOT 12 KORTFRISTIGA SKULDER
Belopp i tkr
Bokslut 2012
I de kortfristiga skulderna återfinns även den del av 		
reverslånen från medlemskommunerna som skall		
amorteras under 2012 och därför inte kan ses som en		
långfristig skuld.		
Reverslån Alingsås kommun
835
Reverslån Vårgårda kommun
351
Skuld moms
115
Upplupen pensionskostnad individuell del
1 043
Upplupen löneskatt på avgiftsbestämd ålderspension
251
Leverantörskulder
2 310
Upplupna löner
548
Upplupna sociala avgifter
172
Semesterlöneskuld inkl personalomkostnader
2 702
Arbetsgivaravgifter och prel. skatt
1 331
Övriga kortfristiga skulder
1 749
Summa kortfristiga skulder
11 407
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Bokslut 2011

835
351
188
973
250
1 406
553
174
2 750
1 177
1 305
9 962

FINANSIELL ANALYS
REDOVISNINGSPRINCIPER
Kommunal redovisningslag styr tillsammans med kommunallagens krav på god redovisningssed förbundets
principer för redovisning.
Kundfordringar har upptagits till det belopp varmed de
beräknas betalas.
Utställda fakturor efter årsskiftet som kan hänföras till
redovisningsåret 2012 har fordringsförts och ingår i 2012
års resultat.
Skulder har upptagits till faktiska värden av kända skulder.
Leverantörsfakturor som inkommit efter årsskiftet och
som avser redovisningsåret 2012 har skuldbokförts och
belastar således 2012 års resultat.
Den del av löneredovisningen som skett under januari
2013 och som avser december 2012 har periodiserats att
belasta 2012 års resultat.
Sociala avgifter har bokförts i form av procentuell personalomkostnadspålägg med 31,42 % i lagstadgad arbetsgivaravgift, 0,73 % avtalsförsäkringar enligt
kommunala avtal samt 0,55 % fackliga företrädare.
Räddningstjänstförbundet har dessutom en kollektivavtalad pension som är högre än normalt på grund av att
brandmän som tjänstgjort i utryckningstjänst i 25 år de
senaste 30 åren har rätt att gå i pension vid 58 års ålder.
Detta pensionspålägg uppgår till 12,59 %.
Totalt bokförs varje månad sociala avgifter om 45,29 % av
bruttolönekostnaden.

Därefter har avskrivning påbörjats sett till objektets kvarvarande ekonomiska livslängd.
Nya investeringar som gjorts har upptagits till anskaffningsvärde, därefter har planenliga avskrivningar beräknats på de olika objektens anskaffningsvärde och avskrivits linjärt under objektets beräknade ekonomiska livslängd.
Avskrivning påbörjas månaden efter objektet tas i bruk.
Avskrivningstider:
Fordon 5/10/15/20 år
Inventarier 3/5/10 år
Maskiner 5/10 år
IT-utrustning 3 år
Pensionsavsättningar gjorda före förbundets bildande ligger kvar inom respektive medlemskommun och belastar
ej förbundet.
De pensioner som upparbetats efter förbundets bildande
redovisas som en verksamhetskostnad under intjänandeåret och som en avsättning i balansräkningen. Här ingår
även löneskatten.
Utbetalningen av den individuella delen av pensionerna
sker året efter intjänandet. Den individuella delen redovisas därför inte som en avsättning utan återfinns bland de
kortfristiga skulderna.

Med anläggningstillgång avses objekt som har en ekonomisk livslängd om mer än tre år och som uppgår
till ett icke obetydligt värde. Anläggningstillgångar i
balansräkningen som övertogs från medlemskommunerna har upptagits till det faktiska värde objekten haft i
respektive medlemskommuns balansräkning i samband
med förbundets bildande (värdet på övertagna objekt
från Vårgårda kommun har i vissa fall justerats för att få
samma avskrivningsperiod som övriga).
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ÅRETS RESULTAT
Årets resultat
Årets resultat slutar på ett positivt resultat på 1 772 tkr.
Detta positiva resultat beror till stor del på icke utnyttjade
budgeterade hyreskostnader för Sollebrunns brandstation 880 tkr, det finansiella målet på 469 tkr och ca 400 tkr
som avser ej utnyttjade statsbidrag av Alingsås kommun
för krisberedskap. Detta outnyttjade statsbidrag är öronmärkt till en stor krisledningsövning för medlemskommunerna under hösten 2013.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
Minimikravet för god ekonomisk hushållning är balanskravet vilket innebär att kostnaderna ej skall överstiga
intäkterna.
Verksamheten skall med andra ord göra ett positivt resultat om inte synnerliga skäl för annat finns.
Förbundet kan anses uppfylla de krav som ställs för att
ha en god ekonomisk hushållning. Resultatet för 2012 är
+ 1 772 tkr.

BETALNINGSBEREDSKAP
Lång sikt
När den långsiktiga betalningsförmågan värderas ser
man till måttet soliditet som visar hur verksamheten klarar risker på lång sikt. Soliditet är ett mått som visar hur
stor del av förbundets tillgångar som finansierats med
eget kapital och således inte lånats upp.
I årets bokslut blir soliditeten 12,6 %, vilket är en ökning
jämfört med föregående års soliditet på 8,4%. Eftersom
soliditeten ökar minskar skuldsättningsgraden och blir
87,4 %, vilket är en förbättring i jämförelse med förra året
skuldsättningsgrad på 91,6 %.
Kort sikt
Kassalikviditet visar på organisationens kortsiktiga betalningsförmåga. En kassalikviditet på 100 % eller mer
innebär att kortfristiga skulder kan betalas direkt. Detta
förutsätter dock att omsättningstillgångar kan användas
direkt. En kassalikviditet på under 100 % kan medföra
att man blir tvingad att göra sig av med långsiktiga till-
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gångar som inventarier och annan utrustning, eller så
kan man behöva ta ett lån för att betala sina kortfristiga
skulder. En tumregel är att kasslikviditeten ska ligga på
ungefär 100 %.
Förbundet har en kassalikviditet som uppgår till 162 %,
vilket innebär att förbundets tillgångar är högre än de
kortfristiga skulderna. En ökning mot föregående års kassalikviditet som var på 136%.

SLUTSATSER
Räddningstjänstförbundet har trots ett år med stor personalomsättning och därmed omfattande rekryteringsoch introduktionsaktiviteter lyckats hålla de ekonomiska
ramarna. Främsta anledningen till att detta lyckats är
den stora flexibilitet som personalen visat gällande att
ta till sig nya arbetsuppgifter och att hantera arbetstiden
på ett klokt sätt. Den av direktionen antagna långsiktiga
investeringsplanen leder till bra kvalité på fordon och
utrustning. Detta visar sig sedan tydligt på konton för
reparation och underhåll som hålls på en förhållandevis
låg nivå.
För att förstärka den ekonomiska stabiliteten har det
finansiella målet på 1 % av omsättningen uppfyllts.
Förbundets insatser, såväl förebyggande och operativt,
bidrar till minskade skador och mänskligt lidande i både
medlemskommunerna och ur ett större samhällsperspektiv. Värdet av insatserna kan sällan mätas i förbundet
utan vinsterna uppstår hos andra organisationer, företag
och enskilda. Ett samhällsperspektiv på ekonomisk hushållning måste därför vägas in i analysen av verksamheten. Värdet av ett räddat liv eller en förhindrad olycka är
svårt att sätta en exakt siffra på.

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012
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