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av förvaltningsärenden har 
inneburit en ökning av antalet 
remissärenden. 

Vår kompetens och erfarenhet 
efterfrågas också vad gäller 
utbildning. Vi kan se tillbaka 
på ett rekordår i antal besök 
på vår välkända övnings- och 
utbildningsanläggning Guttasjön. 
Nationella som internationella 
studiebesök har genomförts och 
många, både från när och fjärran, 
har utbildats. Efter 30 år har 
behovet att förbättra och förnya 
anläggningen blivit en angelägen 
fråga.

Vårt uppdrag inkluderar att 
biträda våra medlemskommuner 
med kunskap och resurser inom 
krisberedskap, civilt försvar 
och säkerhetsskydd. Här ser vi 
utvecklingsbehov och ett arbete 
där räddningstjänsten involveras i 
dessa frågor är påbörjat.

Förbundsgemensamma 
rekryteringssatsningar, bland 
annat en gemensam prova 
på-kväll på samtliga 17 RiB-

kårer, har genomförts. Två 
inspirationskvällar för kvinnor 
har anordnats för att synliggöra 
att räddningstjänst är ett arbete 
för alla. Vi hoppas kunna förvalta 
det stora intresse som finns hos 
målgruppen. 

Räddningstjänst i samverkan 
i Västra Götaland, Räddsam 
VG, är ett regionalt forum med 
samtliga 18 räddningstjänster, ett 
område med drygt 1,6 miljoner 
invånare. Vi deltar i de etablerade 
arbetsgrupperna som behandlar 
frågor kring förebyggande 
respektive operativ verksamhet, 
utbildning och personal. Vi 
ser tydliga samordningsvinster 
med dessa gränsöverskridande 
samarbeten. Under hösten 
hölls de första gemensamma 
utbildningarna för operativ 
personal. SÄRF var även 
involverade i arbetet inför och 
under EU-toppmötet i Göteborg 
i november 2017 vilket innebar 
nya, positiva erfarenheter. 

Inför framtiden står vi inför 
olika men framförallt stora 

utmaningar. Fokus ligger på 
långsiktigt arbete samtidigt som 
vi ska kunna erbjuda anpassade 
förmågor i dagsaktuella olyckor. 
Klimatförändringar påverkar vår 
värld med behov av förebyggande 
och proaktiva ageranden liksom 
ökade krav på civilt försvar. En 
åldrande befolkning förändrar 
samhällsstrukturerna som 
kräver trygghetsskapande 
åtgärder från samhället. 
Förekomsten och ökningen 
av antagonistiska hot och dåd 
innebär nya problemlösningar 
för blåljuspersonal. Den 
tekniska utvecklingen går snabbt 
framåt men likaså behovet av 
miljövänligare släckmetoder. 
Under 2018 kommer två 
ensamutredare, utsedda av 
regeringen att presentera 
”112-utredningen” samt ”En 
effektivare räddningstjänst” där 
svensk räddningstjänst spelar en 
väsentlig roll.

Förbundsledningen har ordet

Året har inneburit en 
stor förändringsresa 
för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund, 
SÄRF. Efter en omfattande 
och ambitiös översyn med stort 
engagemang och delaktighet 
från medarbetare och Direktion, 
trädde en ny organisationsstruktur 
i kraft 2018-01-01. Resultatet 
är en nutidsorienterad och 
medarbetarstyrd organisation 
i utveckling mot en modern, 
offentlig förvaltning med 
samhällsuppdraget som 
ledstjärna. Efter alltför många 
års vikariatkedjor har ett stort 
antal fasta befälstjänster lysts ut 
och tillsatts. Det nya SÄRF har 
satts i rörelse där möjligheterna 
att bygga broar både internt 
och externt har öppnats och 
förstärkts. 

Under året startades arbetet med 
den interkontrollplan som också 
infördes. Verksamhetsplanens 
måluppfyllelser har för andra 
året i rad koncentrerats för att 
hantera det stora antal mål i 
Handlingsprogram 2016-2019. 

Samma målformuleringar 
behålls dock och vi uppnår 
våra övergripande mål liksom 
samtliga mål enligt Lagen om 
mot skydd mot olyckor, LSO. En 
egeninitierad förbyggandeaktivitet 
har nått mycket goda resultat, 
att prioritera och utföra tillsyner 
på vårdboenden inom alla våra 
medlemskommuner. Under 2018 
fortsätter arbetet med nollresultat 
som effektmål.

Det totala antalet 
räddningsinsatser ligger på 
samma nivå som föregående 
år. Noterbart är ökningen av 
antalet trafikolyckor inom vårt 
område. En tänkbar koppling 
är trafikökningen på Rv 40 där 
utbyggnaden av motorvägen 
mellan Borås och Ulricehamn har 
bidragit till att fler trafikanter än 
tidigare väljer denna väg framför 
E20 vid förflyttning till och från 
Stockholm. 

Delaktighet har kännetecknat 
arbetet med årets arbetstidsavtal. 
Partsammansatta arbetsgrupper 
har arbetat fram ett lokalt 

arbetstidsavtal för förbundets 
heltidskårer. Ett nytt centralt 
avtal för räddningstjänstpersonal 
i beredskap, RiB, föranledde 
även ett nytt lokalt avtal. Det 
sistnämnda har varit föremål för 
uppmärksamhet och diskussion 
både på nationell som lokal nivå 
med ett politiskt intresse. Vi har 
dock lyckats öka antalet sökande 
under 2017 och har anställt fler än 
på många år. 

Vi fortsätter att utveckla och 
förbättra lokaliteter, materiel och 
metoder med god arbetsmiljö 
i fokus. Vår målsättning är att 
arbetsmiljöarbetet ska genomsyra 
hela verksamheten som en 
naturlig del i vardagen såväl som i 
förändring. 

Flera av våra medlemskommuner 
befinner sig i expansiva faser 
med mycket nybyggnation. 
En utveckling som medför 
att vår kompetens efterfrågas. 
Årets inkomna ärenden, 
däribland byggärenden, 
har ökat markant. Även 
polisreformens decentralisering 

Verksamhet i ständig utveckling

Ulf Sjösten Jill Jingbrant
Ordförande Förbundsdirektör
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Uppdrag och mål

Att förhindra och minska 
konsekvenser av olyckor

Vi organiserar och driver 
räddningstjänst i sex kommuner: 
Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga, 
Tranemo och Ulricehamn. 

Uppdrag
Att räddningstjänsten finns på plats för att 
hjälpa till vid en olycka känner de allra flesta 
till. För oss är arbetet med att förebygga 
bränder och andra olycksfall minst lika 
viktigt. 

Att följa upp och ta lärdom av inträffade 
händelser är även det en stor del av vårt 
arbete. Vi har i uppdrag att förhindra och 
minska konsekvenserna av olyckor hos alla 
som bor, verkar och vistas i vårt område. 

Vi informerar, utbildar 
och kommunicerar för 
att förebygga oönskade 
händelser och skapa ett 
tryggare samhälle.  

Vi stödjer våra 
medborgare och 
kommuner i skyddet mot 
olyckor och kriser.  

Vi genomför insatser vid 
risker, olyckor och kriser 
för att rädda och skydda 
människor, egendom och 
miljö. 

INFORMERA STÖDJA HANTERA UTVECKLA

Vi deltar i utvecklingen 
av samhällets trygghets- 
och säkerhetsarbete 
samt utvecklar vår egen 
förmåga. 

Förebygga Rädda

Följa upp

Stödja 
våra kommuner

Vår organisation är anpassad 
för att driva och stödja 
räddningstjänst-
uppdragets olika 
skeden.

Förebygga
Genom 
information, 
rådgivning, 
utbildning och 
tillsyn tillgodoser vi 
lagstiftningens krav på 
skydd, säkerhet och trygghet i 
samhället på lokal nivå. 

Arbetet bygger på en kontinuerlig 
och nära samverkan med 
medborgare, näringsliv och våra 
medlemskommuner. 

Vi är våra kommuners 
säkerhetsexperter och arbetar 
bland annat med risk- och 
sårbarhetsanalyser, medverkar 
i samhällsplaneringen, utbildar 
olika målgrupper och ger råd och 
information till enskilda. 

Rädda
Vi upprätthåller beredskap för 
att dygnet runt kunna utföra 
räddningsinsatser. 

Arbetet innebär att utveckla och 
bibehålla kompetens, metoder 
och tekniska resurser för att 

vara väl förberedda för 
räddningsinsatser samt 

att kunna stötta våra 
kommuner vid kris 
genom samverkan 
och stöd med 
kompetens och 
resurser.

Följa upp
För att optimera 

verksamheten och möta 
riskbilden i samhället 

behöver vi identifiera, 
dokumentera och analysera 
enskilda risker, tillbud och 
olyckor. 

Vi lär av inträffade olyckor 
och räddningsinsatser och 
tar tillvara erfarenheter både 
i det olycksförebyggande 
arbetet och i de insatsoperativa 
beredskapsförberedelserna för att 
ständigt utveckla och förbättra vår 
verksamhet. 

Räddningstjänstuppdragets olika skeden
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Informera och stödja

Möten och utbyte
Arbetet med att utbilda anställda 
i våra sex medlemskommuner 
har fortlöpt under 2017. Via 
avtal genomförs utbildning i 
grundläggande brandskydd som 
syftar till att stärka den enskildes 
förmåga att förebygga och 
hantera olyckor. 

Vi ser en ökning av antalet 
utbildningar i hjärt-lungräddning, 
761 stycken. Kursdeltagarna 
utgörs till största del av 
kommunanställda. 

Vi har mött och utbildat 1 747 
högstadieelever under året. Ett 
resultat av en särskild satsning 
för att nå elever i årskurs 7-9 med 
brandskyddinformation. 
Utbildningarna är bidrags-
grundande från Brandskydds-
föreningen och vid årets 
slut stod det klart att SÄRF 
utbildat flest högstadieelever 
av räddningstjänsterna i Västra 
Götaland. 

Kunskap och utbildning skapar 
en säkrare vardag

Samarbetet med Mobile Info 
Center, fortsätter. Den mobila 
informationscentralens personal 
arbetar framför allt för att nå ut 
med kunskap om avfallshantering 
och brandsäkerhet i utvecklings-
områden i Borås. De är en 
värdefull resurs som även stöttar 
oss vid studiebesök av SFI-
klasser. I stor utsträckning är 
det då Mobile Info Center, som 
på enkel svenska, informerar 
om räddningstjänsten och 
brandskydd.

Vår årliga träff  med företag 
och kommunala tjänstemän 

verksamma inom brandskydd 
och säkerhet genomfördes under 
hösten. Genom dialog vill vi 
skapa en ökad förståelse för 
räddningstjänstens arbete. Fokus 
var bland annat säkerhet vid 
offentliga arrangemang och säker 
hantering av gasflaskor.
 
Med syfte att förklara vår roll 
i byggnadsprocessen och hur 
ett framtida samarbete med 
räddningstjänsten kan komma 
att se ut har vi under året föreläst 
för blivande byggnadsingenjörer 
och affärsingenjörer vid Borås 
Högskola. 

Välbesökt övningsfält
Det råder hög aktivitet 
på vår utbildnings- och 
övningsanläggning Guttasjön. 
Vi har tagit emot besök från 
nationella och internationella 
räddningstjänster som bland 
annat tagit del av vår kunskap 
och erfarenhet kring användning 
av skärsläckare. Under året har 

av våra totalt 25 
kårer och räddnings- 

värn deltog på 50-talet 
lokala evenemang 2017

20

9419

Antalet 
utbildade på 

vårt övningsfält
2017 

2016: 8096

också ett stort antal andra aktörer, 
många av dem återkommande, 
nyttjat fältets flexibla faciliteter 
och service under utbildnings- 
och övningsgenomföranden. 

På uppdrag av Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, 
MSB, genomförs utbildning för 
landets räddningstjänstpersonal i 
beredskap, RiB, hos oss. Vid dessa 
utbildningar fungerar vår personal 
som instruktörer.  

Inför 2018 har MSB beslutat 
om ett nytt utbildningssystem 
för RiB-personal. Systemet 
förkortas Grib, grundutbildning 
för räddningstjänstpersonal i 
beredskap och planen är att 
utbildningen fortsatt bedrivs på 
Guttasjön med Securitas som 
huvudman.

Barn och unga
Verksamheten MBU, Människan 
bakom uniformen, där polis, 
ambulans, räddningstjänst och 
Borås Stad samverkat för att 

ge ungdomar en inblick i och 
en förståelse för blåljusyrkenas 
vardag avslutades sommaren 
2017. Detta sedan polis och 
ambulans meddelat att de 
inte har resurser att avsätta 
för verksamheten. Vi arbetar 
fortsatt för att nå målgruppen. 
Bland annat genomförs FABIS, 
förebygga anlagd brand i skola, i 
Marks kommun liksom fortsatt 
engagemang i utbildning av 
gymnasieelever på program med 
inriktning mot vård och säkerhet.

Under sommarmånaderna 
bedriver vi Brandman på 
turné. Turnéstopp görs i alla 
medlemskommuner för att 
möta invånare i alla åldrar med 
förebyggande information, 
främst kopplat till brandskydd 
och hjärt-lungräddning. Växelvis 
hålls även Brandman för en 
dag på vårt utbildnings- och 
övningsfält. Barn och unga 
besöker då Guttasjön med syfte 
att lära sig mer om brandskydd 
och brandmannayrket. Många 

av deltagarna under sommaren 
2017 var nyanlända ungdomar 
och unga vuxna. Ett nytt koncept 
utformat för målgruppen kommer 
att tas fram inför 2018. 

Aktiv samhällsaktör
Vi deltar i medlemskommunernas 
säkerhets- och trygghetsarbete på 
bred front, bland annat genom 
deltagande i brottsförebyggande 
råd. I Borås Stad är vi även 
en del av ett forum för lokal 
myndighetssamverkan.

Vi strävar efter att ha en aktiv roll 
vid arrangemang i vårt område. 
Likväl när det kommer till att bistå 
med expertis kring personantal 
och riskavstånd inför evenemang 
som faktiskt deltagande för att 
visa vår verksamhet och nå ut 
med förebyggande information.
 
Under året var vi bland annat 
särskilt involverade inför och 
under Världscupen i skidor i 
Ulricehamn, Borås Pride, SM-
veckan i Borås. 
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10då det ger respektive organisation 
en ökad förståelse för hur andra 
kommunala myndigheter utövar 
sitt myndighetsansvar. Härigenom 
får vi också möjligheten att varje 
år besöka samtliga nattklubbar, 
något som annars inte ingår i vår 
tillsynsplan.

Omfördelning bland 
händelsetyper
Antalet händelser, 2 701, ligger 
i nivå med föregående år. 

Händelsetypen Trafikolycka har 
ökat markant. Ur statistiken kan 
utläsas att antalet insatser på 
Rv 40 ökat med 61% från 2016 
till 2017. Detta mot bakgrund 
att drygt 2 000 fler fordon per 
dygn, motsvarande en 10% 
ökning, trafikerar riksvägen. 
En bidragande orsak tros vara 
omskyltningen mot Stockholm. 

Ett nytt avtal om IVPA, I väntan 
på ambulans, trädde i kraft 1 juli 

2016. Det reglerar att samtliga 
stationer som larmas på IVPA-
uppdrag görs så efter samma 
kriterier. Avtalet har inneburit 
en generell minskning av IVPA-
larm inom förbundet med 
ca 55%. Under 2017 har en 
gemensam uppföljning gjorts 
med Södra Älvsborgs Sjukhus, 
SÄS. Bedömningen från SÄS 
är att de förändrade kriterierna 
för utlarmning har hamnat på 
en bättre nivå ur medicinskt 
perspektiv. Andelen larm med 
kriteriet ”hjärtstopp” har gått från 

att utgöra 24% till 76% av det 
totala antalet IVPA-larm. 

Hantera

Effektiv samverkan leder arbetet 
mot ett olycksfritt samhälle

Ökat antal ärenden
Tillsyn enligt LSO, Lagen om 
skydd mot olyckor, är de enda 
ärenden som räddningstjänsten 
själva äger och initierar. 
Resterande ärenden kommer som 
inkommen handling. 

allt i de kommuner som ligger 
längs med Riksväg 40. 

Som en följd av omorganisering 
inom Polismyndigheten har 
antalet remisser från deras håll 
ökat. Dessa berör i stort sett 
uteslutande evenemang. Vår 
personal bedömer bland annat 
personantal och framkomlighet 
för räddningsfordon.  

Tillsynsarbete
Årets tematillsyner utgjordes av 
vårdverksamheter. Arbetssättet, 
där ett stort antal liknande 
verksamheter besöks under 
en kort period, fungerar väl 
och resulterar i att nivån på 
brandskyddet hamnar mer rätt.

Under året har ett antal 
samordnade tillsyner, med bland 
andra polis och Skattemyndighet, 
genomförts hos verksamheter 
med serveringstillstånd. Dessa 
tillsyner görs oanmälda på på 
kvällstid då verksamhet pågår. 
Vi ser fördelar med arbetssättet, 
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Under 2017 har inkomna 
ärenden ökat med 19 procent. 
Byggärenden och planärenden 
är två av de ärendetyper som 
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på att det även fortsättningsvis 
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En av årets händelser
På lördagseftermiddagen den 1 
juli inkom larm om brand på ICA 
City Centrum i Borås. Det är en 
publik lokal och i byggnaden finns 
även hotell och garage. Det är vid 
tidpunkten SM-vecka i Borås och 
mycket människor befinner sig i 
staden. 

Branden, som startar i en 
varugång, upptäckts av en kund 
och personal utför släckförsök 
med en koldioxidsläckare. 
Släckningsförsöket misslyckas 
och personalen får fokusera 
på att utrymma lokalen. 
Brandförloppet är snabbt och 

tiden från antändning till att 
lokalen är rökfylld är ett fåtal 
minuter. I butiken finns inget 
utrymningslarm och vi har i 
efterhand rosat personalen för 
deras arbete i samband med 
utrymningen. 

Vid vår framkomst är lokalen 
utrymd. Utvändig släckning 
påbörjas. Det häftiga 
brandförloppet och rökspridning 
till hotell och garage gör att det 
krävs ventilering på flera håll. 
Rökdykare går sedan in i lokalen 
och släcker ner branden. 

Inga personer skadas i samband 
med branden som leder till stora 
egendomsskador. Det står tidigt 
klart att branden anlagts i en 
varuhylla innehållande bland 
annat tändstickor, servetter, ljus 
och tändvätska. 

Vid avslutad insats konstateras 
att branden begränsats till 
startbrandcell och att vår 
insats fungerat. En fördjupad 
insatsuppföljning, som gett 
lärdomar både för vårt eget arbete 
såväl som för hur verksamheter 
kan förbättra sitt brandskydd, har 
genomförts. 
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släckbilar har utvärderats av 
ergonom för att undvika onödiga 
lyft och skapa lättarbetade skåp. 
Inga lösa föremål finns i hytterna. 
En lättare räddningshjälm 
har ersatt tidigare hjälmar. 
Rökdykarhjälmar finns nu på 
respektive fordon. 

Nöjd Kund Index
Vår myndighetsutövning mäts 
årligen i ett Nöjd Kund Index, 
NKI. 
Likt föregående år ökar våra 

värden och vi har under årets 
uppföljningar tidvis toppat listan 
över Borås Stads förvaltningar. 

Bemötande, tillgänglighet och 
rättssäkerhet är parametrar där vi 
utmärker oss.

Anpassning till rådande 
samhällsklimat
Begreppet PDV, pågående 
dödligt våld har aktualiserats 
efter terrorattentat i Sverige 
och Europa. Klimatet kräver 
utbildning och samövning inom 
blåljusorganisationerna för att 
hantera antagonistiska händelser. 
En samverkansövning med inslag 
av PDV genomfördes under året 
mellan polis och räddningstjänst 
i Bockabyn utanför Borås. Dialog 
förs också löpande med polisen 
för att vidareutveckla samarbetet. 

Inom det regionala nätverket 
RäddSam VG pågår arbete 
gällande pågående dödligt våld. 
Bland annat har en pilotkurs 
genomförts i samband med EU-
toppmötet i Göteborg i november 
2017. 

Utveckla

Utveckling med arbetsmiljö 
och säkerhet i fokus

Vi arbetar för ständig utveckling, 
via intern erfarenhetsåterföring 
likväl som samverkan 
och deltagande i externa 
forskningsprojekt. 

Erfarenhetsåterföring
Att finna och dra nytta av 
erfarenheter efter utförda insatser 
är av största vikt. 

Under året har vi arbetat för att 
sprida information kring säker 
hantering av gasflaskor, både sett 
ur förebyggande samt operativt 
perspektiv. Två informations- 
och utbildningspaket togs 
fram under våren, ett riktat till 
räddningstjänster och ett till 
allmänheten. Vi har fått positiv 
respons, framför allt ifrån 
närliggande räddningstjänster 
som tagit till sig av vårt arbetssätt 
vid insatser med brandutsatta 
gasflaskor. Under 2018 blir målet 
att nå allmänhet samt mindre 
verksamheter som använder och 
förvarar gasflaskor.

Riskerna för räddningstjänst-
personal att släcka fordons-
bränder har förändrats under de 
senaste åren. De metoder som 
används för att släcka bensin- och 
dieselfordon är inte applicerbara 
på gas-, el- eller hybridfordon. 
SÄRF har sedan tidigare ett 
beslutsstöd för värmepåverkade 
tryckkärl som till vissa delar 
går att överföra och använda 
vid bränder i gasfordon. Vår 
olycksutredning av insats med 
ett stort antal brandpåverkade 
gasbilar i november framhåller 
behov av särskilt beslutsstöd 
för fordonsbränder i gas- och 
elbilar liksom nya rutiner för att 
tidigare få fram de brandutsatta 
fordonens drivmedel. Yttrande 
har också skickats till Borås Stad 
om förebyggande åtgärder kring 
gasbilar.

Säker arbetsmiljö
Hur vår verksamhet påverkar 
miljön är ett i allra högsta 
grad aktuellt ämne för oss. 
Våren 2017 höll vi, ihop med 

Research Institutes of  Sweden, 
RISE, ett seminarium kring 
släckvattenhantering för personal 
från räddningstjänster och 
kommuner i vårt närområde. 
Viskafors RiB-kår har till stor del 
drivit utvecklingsarbetet inom 
förbundet och höll i seminariets 
praktiska delar.  

Anpassning av brandstationer 
utefter konceptet Friska 
brandmän fortsätter. Under 
året har Fritsla brandstation fått 
larmställ avskilda från övriga 
lokaler. På Borås brandstation 
har ett större arbete utförts 
för att skapa förutsättningar 
att ta emot all kontaminerad 
materiel i förbundet. God 
arbetsmiljö har varit ledord i de 
lokalförändringarna som gjorts. 
Detta har även investering i ny 
slangtvätt bidragit till.

I lokaler såväl som gällande 
fordon, materiel och metoder 
pågår ständig utveckling med 
arbetsmiljö i fokus. Nyinköpta 

86

Vår tillsyn 
genererade högst NKI 

inom Borås stad
T2, 2017

2016: 68

Totalförsvar
I maj beslutade regeringen att 
Försvarsmakten och MSB ges 
ansvar att främja och utveckla 
en sammanhängande planering 
för landets totalförsvar. Därmed 
höjs också ambitionerna för 
myndigheternas arbete med 
krigsplacering, planering och 
samverkan i totalförsvarsfrågor.

På initiativ av kommuncheferna i 
Sjuhärads kommunalförbund och 
genom Borås Stad Centrum för 
Kunskap och Säkerhet agerar vi, 
ihop med medlemskommunerna 
proaktivt i frågan då vi startat upp 
ett arbete innan närmre direktiv 
getts av regeringen.

Representanter från respektive 
organisation har gemensamt 
definierat begreppet civilt försvar 
och diskuterat vidare arbete med 
totalförsvar och civilt försvar 
under 2018. Arbetet innefattar 
krigsplacering av personal, 
säkerhetsskydd och bidrag till 
Försvarsmaktens förmåga.
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Rekrytering
Varje år genomför vi två 
rekryteringsprocesser för 
personal till RiB-kårer och en 
rekryteringsprocess för brandmän 
till heltidskårerna. 

För att nå potentiell RiB-personal 
annonserat vi uteslutande 
målgruppsanpassat via sociala 
medier. Vi har sett goda resultat 
och hela 19 personer deltog i 
höstens preparandutbildning. 
Vi har lyckats bra i vårt arbete 
med att rekrytera och behålla 
personal på våra RiB-kårer. Under 
2017 ökade andelen nyanställda 
markant jämfört med tidigare år.
Som ett led i att locka fler till yrket 
finns möjlighet till praktik. Under 
året har 26 personer praktiserat 
på flera av våra RiB-kårer. 15 av 
dessa anställdes under 2017.

I vårt förbund finns 
räddningsvärn vid sex orter: 
Borgstena, Hedared, Hökerum, 
Liared, Länghem och Töllsjö. 
Drygt tio personer som bor, 

Medarbetare

Ny organisation, förhandlingar 
och omfattande rekryteringsprocesser

Ny organisation
Hösten 2016 inleddes en översyn 
av vår organisation. Arbetet 
har drivits partsammansatt och 
resulterade i att Direktionen 
i mars 2017 tog beslut om en 
organisationsjustering. En platt 
linjeorganisation med utpekade 
funktionsansvar ersatte den 
tidigare processorienterade 
strukturen. De tre tidigare 
områdena utgörs efter 2018-
01-01 av fem avdelningar 
med samverkansansvar och 
processorienterade arbetsmetoder: 
Skydd och Samhälle, Insats och 
Beredskap, Verksamhets- och 
chefsstöd, Utbildning samt Teknik 
och Fastighet. .

En stor del i organisations-
översynen var förändringar 
för våra befälsgrupper. Tolv 
Insatsledartjänster gjordes om till 
sex tjänster som Insatsledare och 
sex tjänster som Inre befäl. Två 
tjänster som Lagchef  infördes vid 
Skene heltidskår och befintliga 
Lagledare vid Borås heltidskår 

förändrades till Lagchefer. 
Antalet styrkeledare vid Borås 
heltidkår förändrades från sex till 
fyra tjänster. Under sommaren 
och hösten genomfördes en 
stor rekryteringsprocess för 
dessa tillsättningar, i huvudsak 
med interna sökande. Den nya 
organisationen trädde i kraft 
2018-01-01.

Avtalsförhandlingar
Översynen av det lokala 
arbetstidsavtal som används för 
Borås och Skene heltidskårer 
har bedrivits i partsammansatt 
arbetsgrupp. Förhandlingarna 
slutfördes i oktober 2017 och det 
nya avtalet kommer att tillämpas 
fr.o.m. 2018-03-05.

Under året trädde ett nytt 
centralt kollektivavtal i kraft 
för personal som arbetar som 
räddningstjänstpersonal i 
beredskap, RiB. Avtalet var ett 
resultat av förhandlingar förda 
mellan Sveriges kommuner 
och landsting och Pacta samt 

de fackliga organisationerna 
Brandmännens Riksförbund, 
Kommunal och Vision. Avtalet 
innebar en hel del förändringar i 
sin konstruktion och ersättnings-
modell vilket medfört reaktioner 
bland landets RiB-personal. 

Under våren fördes lokala 
diskussioner mellan SÄRF och 
fackliga parter vilket resulterat i 
att förhandlingar om ett lokalt 
avtal kunde slutföras i juni. 

Digitaliserat lönesystem
Arbetet med att digitalisera 
inrapporteringen av löneunderlag 
för vår RiB-personal har 
fortsatt. Syftet är att effektivisera 
lönearbetet och kvalitetssäkra 
processen. Personal vid fem kårer 
har utbildats och startats upp i det 
nya systemet. Arbetet kommer 
att fortsätta under första halvåret 
2018 och samtliga 17 kårer 
beräknas då kunna rapportera sin 
arbetstid i systemet.

Personalgrupper 2017 2016 2015
Ledning, administration, förebyggande, utbildning, drift 41 48 43

Heltidsanställd utryckningspersonal, Borås heltidskår 56 53 53 

Heltidsanställd utryckningspersonal, Skene heltidskår 23 23 23

Insatsledare stationerade i Borås 12 12 12 

Insatsledare, dagtid med beredskap, stationerade i Skene 4 3 3

Räddningstjänstpersonal i beredskap fördelade på 17 kårer 285 276 283

Personal i räddningsvärn fördelade på sex orter 64 62 62

Totalt 485 477 479

Antal anställda
Antalet anställda inklusive vikarier och räddningsvärn uppgick 2017-12-31 till 485 personer,  
25 kvinnor och 460 män. Fördelning på personalgrupper enligt nedan:

Bemanning RiB Sammanställningen omfattar alla anställda exklusive praktikanter.

 Kår Önskvärd  Anställda Varav Avgångar Nyanställda 
  bemanning 2017-12-31 kvinnor under året under året

 Bollebygd 21-23 21 1 2 3

 Dalsjöfors 16-18 19 0 0 4

 Dalstorp 21-23 20 0 2 1

 Fristad 21-23 23 1 1 2

 Fritsla 9-11 11 0 0 0

 Horred 21-23 19 0 0 2

 Limmared 13-15 12 0 2 2

 Tranemo 13-15 14 1 5 4

 Mjöbäck 16-18 16 2 0 1

 Skene RiB 9-11 10 1 2 1

 Svenljunga 21-23 22 0 1 4

 Sätila 21-23 14 1 3 4

 Torestorp 9-11 10 2 1 1

 Trädet 13-15 12 1 1 0

 Ulricehamn 29-31 31 0 4 3

 Vegby 16-18 17 0 1 2

 Viskafors 13-15 14 0 0 0

 Totalt  285 10 25 34
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och oftast även arbetar, på orten 
står frivilligt till förfogande. De 
används för en första insats 
vid bränder och andra typer av 
olyckor. Totalt ingår 64 personer 
i räddningsvärnen och under året 
har två personer avgått och fyra 
antagits.

En ny version av vår film ”SÄRF 
på 90 sekunder” har producerats. 
Filmens syfte är att väcka intresse 
för vår organisation och för SÄRF 
som arbetsgivare.
Filmen används framför allt i 
rekryteringssammanhang och 
för att presentera förbundet 
vid externa besök. Rörlig bild 
engagerar och nyttjas i våra sociala 
kanaler som under året utökats 
med Instagram.

För arbete som brandman vid 
våra heltidskårer gäller som 

grundkrav att man har genomgått 
utbildningen Skydd mot olyckor, 
SMO. För semestervikariat 
anställer vi även personal från våra 
egna RiB-kårer. En uppskattad 
modell som även resulterat i att 
flera av våra RiB-anställda nu läser 
SMO. 

Fokus på att synliggöra 
vår verksamhet
Via närvaro på sociala medier 
når vi en bred målgrupp med 
förebyggande budskap och 
ögonblicksbilder från hela vår 
verksamhet. 

Månadens station, ett koncept 
där våra kårer och räddningsvärn 
uppmärksammats i text och 
bild, avslutades i december då 
förbundets 24 brandstationer 
besökts. Följetången var ett 

uppskattat inslag, både internt och 
externt, och har även främjat vår 
rekrytering. Inför 2018 väljer vi att 
lyfta olika verksamhetsområden 
inom konceptet ”Vad händer 
här?”.

Vecka 19 genomfördes SÄRF-
veckan med flera större aktiviteter. 
Allmänheten bjöds in till öppet 
hus på heltidsstationerna i 
Borås och Skene och under 
en kväll öppnade alla RiB-
kårer upp portarna för de 
som ville veta mer om arbetet 
som räddningstjänstpersonal i 
beredskap. 

Medarbetare

SÄRF-veckan innehöll desutom 
en inspirationskväll för kvinnor 
intresserade av brandmannayrket. 
Det välbesökta evenemanget hölls 
på Guttasjön och under hösten 
genomfördes ytterligare en sådan 
kväll. Vi informerade om arbetet 
som brandman och vägen dit 
samt erbjöd flertalet prova på-
aktiviteter.

Förbättrad arbetsmiljö
Arbetsmiljöarbete är ett av våra 
fokusområden. Under året har 
ett antal riskanalyser genomförts. 
Detta med syfte att identifiera och 
kartlägga risker och eventuella 
brister i arbetsmiljön.

Skyddsronder på alla fastigheter 
där vi bedriver verksamhet har 
lett till flertalet förbättringar i 
arbetsmiljön. 

Vi strävar efter att ständigt  
förbättra vår verksamhet och 
så långt det är möjligt också 
förebygga skador i arbetet. 

Personal har uppmanats att 
anmäla samtliga tillbud för 
att vi i tid ska kunna åtgärda 
brister och i förlängningen 
undvika arbetsskador. Vi ser att 
anmälningsförfarandet markant 
ökat under året. 

Samtliga anmälda tillbud och 
arbetsskador hanteras i vår tillsatta 
skyddskommitté.

Under året har en händelse av 
allvarligare karaktär anmälts 
till Arbetsmiljöverket. Under 
introduktionsutbildning av 
nyanställda genomfördes en 
fysiskt ansträngande övning 
i värme vilket medförde stor 
värmepåverkan och utmattning 
hos framförallt en deltagare. 

Arbetsmiljöverket har efter 
utredning meddelat att vi ska göra 
en riskbedömning samt ta fram 
specifika säkerhetsbestämmelser 
för övningen. 

SÄRF:s organisation per 2018-01-01
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  2017 2016 2015
 Borås och Skene heltidskårer samt dagtidspersonal 
 Antal anställda 136 125 134

  varav kvinnor 15 13 14 

  varav män  121 112 120

 Avgångar under året 7 7 7

 Nyanställda under året 7 4 7

 Personalomsättning (%) 6,7 5,89 6,70

 Sjukfrånvaro (%) 2,39 2,53 3,08

 Medelålder  Borås heltidskår 42 43 42

   Skene heltidskår 44 43 42

   Dagtidspersonal 46 47 46

 RiB-personal
 Antal anställda 285 276 283

  varav kvinnor 10 10 13 

  varav män  275 266 270

 Avgångar under året 25 33 16

 Nyanställda under året 34 22 15

 Personalomsättning (%) 8,9 11,4 5,6

 Sjukfrånvaro (%) 0,80 0,77 0,92

 Medelålder  42 43 43

 

 Arbetsskador och tillbud för samtliga personalgrupper
 Anmälda arbetsskador 16 9 11

 Anmälda tillbud 24 11 8

Personalstatistik Antal anställda, sjukfrånvaro samt medelålder innefattar alla anställda (tillsvidareanställda, vikarier, visstidsanställda).
Avgångar, nyanställda och personalomsättning omfattar endast tillsvidareanställningar.

 Ålder Sjuk % Långtidssjuk % 

 29 år eller yngre 2,27 0,00

 30-49 år 1,67 22,70

 50 år eller äldre 3,69 62,16

Sjukfrånvaro fördelat per åldersgrupp och långtidssjuka (>60 dagar)
Statistiken omfattar Borås och Skene heltidskårer samt dagtidspersonal.

 Långtidssjuka anges i % av den totala sjukfrånvaron.
 Fördelning av sjukfrånvaro för kvinnor och män redovisas inte av integritetsskäl.

  2017 2016 2015
  Antal Värde Tkr Antal Värde Tkr Antal Värde Tkr 

 Sparade semesterdagar 2 914 6 622 2 929 6 439 2 978 6 412

 Komptid, timmar 656 213 641 195 701 211

 Flextid, timmar 3 521 1 129 3 401 1 092 3 265 1 049

 Förskjuten arbetstid, timmar 1 296 416 1 170 376 1 077 346

 Inarbetad skuld till personalen  8 380  8 102  8 018

Inarbetad tid 2017-12-31

  2017 2016 2015
 Schemalagd tid timmar % timmar % timmar %
 Schemalagd tid 320 331 100,00 307 579 100,00 276 750 100,00

 

 Frånvaro   
 Semester 30 897 9,65 31 819 10,34 29 600 10,40

 Sjukdom och rehabilitering 7 669 2,39 7 770 2,53 8 751 3,08

 Föräldrarledighet 7 400 2,31 7 059 2,30 4 418 1,55 

 Vård av sjukt barn 495 0,15 1 353 0,44 632 0,22

 Komptid, uttag 76 0,02 107 0,03 141 0,05

 Förskjuten arbetstid, uttag 89 0,03 159 0,05 321 0,11

 Annan ledighet 4 152 1,30 126 0,04 3 426 1,20 

 Summa frånvaro 50 778 15,85 48 393 15,73 47 289 16,62

 Återstår arbetad tid 269 553 84,15 259 186 84,27 229 462 83,38 

  

 Arbetad tid utöver schema      
 Övertid larm 548  612  507

 Övertid personalbrist 1 121  1 079  1 153

 Övertid övrigt 614  557  347

 Förskjuten arbetstid utbildning 0  9  0

 Förskjuten arbetstid övrigt 157  0  0

 Fyllnadstid 30  304  203 

 Summa arbetad tid utöver schema 2 470  2 561  2 210 

    

 Totalt arbetad tid  272 023  261 747  231 672 
 Utbetald övertid i tkr (exkl PO) 1 400  1 072  990

Tidsanvändning för heltidsanställd personal

Medarbetare
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nollresultat, och samtidigt visar 
att verksamhetsmålen enligt 
Lagen om skydd mot olyckor, i 
handlingprogrammet uppfylls.

God ekonomisk hushållning 
innebär också att förbundets 
ekonomiska utrymme är 
överordnat verksamhetens 
ambitionsnivå. 

Måluppfyllnad
Vi budgeterar årligen utifrån 
överenskomna medlemsavgifter. 
Förbundet förväntas inte 
generera överskott utan målet är 
nollresultat varje enskilt år. Det 
finansiella målet för 2017 uppfylls 
genom ett positivt resultat på 6,5 
Mkr.

Årets prioriterade aktiviteter är 
slutförda till ca 90 % varav de 
aktiviteter som ingår i verksam-

hetsmålen för LSO är uppfyllda 
till 100%. Vi genomför årligen 
ett stort antal aktiviteter för att 
på sikt uppnå fastställda mål 
enligt handlingsprogram och det 
är förbundets uppfattning att 
medlemsavgifterna och övriga 
ekonomiska medel används på 
ett effektivt sätt och att SÄRF 
därmed uppfyller kravet på god 
ekonomisk hushållning.

För detaljer i uppföljning av 
verksamhetens mål hänvisas 
till bilagan Uppföljning av 
prioriterade aktiviteter i 
verksamhetsplan 2017.

Årets resultat
Resultat efter finansiella intäkter 
och kostnader uppgår till plus 
6,5 Mkr på en omsättning som 
uppgår till 182,0 Mkr (174,2 Mkr).
 

Balanskravsutredning
Uppgift om årets 
balanskravsresultat ska 
redovisas och rensas från 
poster som inte härrör från 
den egentliga verksamheten. 
Förbundet använder inte 
Resultatutjämningsfond, RUR. 
Vi redovisar ett positivt 
balanskravsresultat för 2017. 

Verksamhetens intäkter
Förbundets intäkter uppgår 
till 26,0 Mkr och består av 
myndighetsutövning, uppdrags-
utbildningar, automatiska 
brandlarmstjänster och övriga 
avtalstjänster. 

Intäkterna har ökat 2017 
avseende automatiska brandlarm 
och uppdragsutbildningar 
men det återspeglas delvis i 

Ekonomisk redovisning

Ökade intäkter och framflyttade 
pensionsavgångar ger ett positivt 
resultat på 6,5 Mkr

SÄRF finansieras, precis som 
annan kommunal verksamhet, till 
största delen med skattemedel. 
2017 var kommunbidraget 
156 Mkr och det innebär 
en bidragsfinansiering av 
verksamheten med 89,4%. 
Resterande finansieras genom 
att sälja utbildningar, ta betalt 
för tillsynsbesök, obefogade 
automatlarm samt genom avtal 
där vi säljer olika former av 
tjänster.

Vi prognosticerar våra 
pensionskostnader med en 
beräknad pensionsålder på 59,5 år 
för SAP-R (Särskild avtalspension 
inom Räddningstjänst). Ett flertal 
personer har valt att fortsätta 
arbeta vilket påverkar våra 
pensionskostnader.

God ekonomisk 
hushållning 
God ekonomisk hushållning 
innebär att förbundet 
uppfyller det finansiella målet, 
det vill säga uppnår minst 

kostnadsbilden. 
Intäkterna har 
också ökat för 
myndighets-
utövning p.g.a. 

den ökade byggnation som sker 
i samhället vilket har medfört en 
ansträngd personalsituation. Det 
är en av de risker som beskrivs i 
bilagan Internkontrollplan 2017.

Verksamhetens 
kostnader
Verksamhetens kostnader utgörs 
av kostnader för personal, 
lokaler, materiel och tjänster. 
Jämfört med föregående år har 
lokalkostnader minskat p.g.a. ny 
form av hyressättning inom Borås 
Stad, avtalskostnader ökat för 
automatlarm vilket återspeglas i 
ökade intäkter, avskrivningar ökat 
p.g.a. höga investeringar både 
2016 och 2017 samt en ökning av 
personalkostnader.

Personalkostnader inklusive 
pension utgör 72,1% (73,1%) 

av förbundets totala kostnader. 
Kostnaden för lön inklusive 
sociala avgifter är totalt 3,7%  
högre än föregående år och 
nedbrutet per kategori är 
ökningen för RiB-anställda 5,4% 
och för övrig personal 3,0%. 

Pensionskostnader baseras på 
uppgifter från KPA pension 
per 2017-12-31 och RIPS17 är 
beaktat i beräkningen. Förbundets 
kostnad för SAP-R, inklusive 
finansiell kostnad, är lägre 
än budget p.g.a. att ett antal 
pensionsavgångar har flyttats 

    Belopp i Tkr
 Årets resultat 2017   +6 465
 Reducering av jämförelsestörande poster  0
 Reducering av samtliga realisationsvinster  -311
 Årets balanskravsresultat   +6 154

Beräkning av Balanskravsresultat

 Mkr 2017 2016 2015 2014
 Årets resultat 6,5 6,9 1,8 3,3
 Intäkter 26,0 23,7 19,0 20,3
 Kostnader inkl. avskrivningar 174,3 166,7 163,4 159,4

Årets resultat
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Siffrorna inom parentes i texten nedan visar föregående års resultat.  
Åren 2017 och 2016 är jämförbara i förhållande till verksamhetens innehåll.
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Ekonomisk redovisning

2015: 4,7

framåt i tiden, dock något högre 
än föregående år.

Medlemsavgifter
Medlemskommunerna ersätter 
förbundet genom avgifter 
för att utföra uppdraget 
enligt vårt handlingsprogram. 
Kommunbidraget är förbundets 
största intäkt och uppgår till 
156,0 Mkr vilket är en höjning 
från 2016 med 3,6%. Detta 
innebär en bidragsfinansiering av 
verksamheten på 89,4% (90,2%). 
Kostnad för Räddningstjänst per 
invånare inom förbundet är 2017 
774kr (755kr).

Finansnetto
Finansnetto utgörs av 
kostnadsränta för Pensionsskuld.

Avskrivningar och 
investeringar
Avskrivningskostnaden är högre 
jämfört med föregående år p.g.a. 
höga investeringar både 2016 och 
2017 men lägre än beräknat då ett 
antal investeringar ej blev klara för 
aktivering förrän i slutet av 2017. 

Årets investeringar består 
huvudsakligen av nödvändiga 
reinvesteringar inom 
fordonsparken (reinvesteringar 
bör vara högre än avskrivningar, 
tidigare inflation gör att det är 
dyrare att köpa samma bil idag) 
och har uppgått till 22,0 Mkr  
(10,6 Mkr). 

Årets fordonsinvesteringar består 
av:

 ► 4 st Räddningsfordon

Övriga investeringar utgörs 
av Rökskydd, Slangtvätt och 
Räddningsmateriel.

Årets investeringar avviker mot 
Investeringsbudgeten med 4,5 
Mkr men dessa kommer att 
genomföras under 2018 varav 
lastväxlare är påbörjad och ingår i 
pågående upphandlingar.

Utvärdering av 
Ekonomisk Ställning
Balanslikviditeten och 
rörelsekapitalet är ungefär 
oförändrad, se kassaflödesanalys. 
Eget kapital uppgår till 
48,9 Mkr och ska täcka den 
ansvarsförbindelse som finns för 
Pensionsutfästelse före 1997 på 
14,6 Mkr samt förbundets risker. 

I Eget Kapital ingår det 
överskjutande belopp som 
uppstod under 2017 då ett antal 
avgångar med avtalspension enligt 
SAP-R flyttades framåt i tiden. 
I samband med framflyttningen 
har pensionskapitalet räknats om 
vilket genererar ökad kostnad för 
2018. 

Internbudget 2018 är därmed ej i 
balans och Direktionen beslutade 
i december 2017 att den ökade 
pensionskostnaden 2018 ska 
finansieras från Eget Kapital.

Utveckling – risker och 
möjligheter
Vi står inför många utmaningar 
när det gäller utveckling av 
räddningstjänst och förebyggande 
arbete.

Vi ser det som angläget att 
fortsatt vara med och utveckla vår 
samverkan med externa parter.

Vårt arbetsmiljöarbete med val 
av metoder och tekniker samt 
utveckling i stort kräver resurser i 
form av tid och pengar.

Att säkerställa drift och 
funktionalitet hos våra IT-system 
är av stor vikt för det dagliga 
arbetet inom hela vår verksamhet, 
förebyggande, operativt liksom 
administrativt. 

I en liten administrativ 
organisation sker daglig 
prioritering av vilka aktiviteter 
som är möjliga att genomföra, en 
av de risker som beskrivs i bilagan 
Internkontrollplan 2017.

Det finns också en sårbarhet då 
vissa förhållanden, som förbundet 
ej kan påverka, snabbt kan ändras, 
se Känslighetsanalys av risker.

Budgetsäkerhet
Budgetavvikelser beror till 
största delen på svårigheter att 
prognostisera Pensionskostnader 
inom SAP-R.

För 2017 består avvikelserna av 
lägre kostnader för avtalspension, 
hyror inom Borås stad och 
avskrivningar samt högre intäkter.

Intern styrning och 
kontroll  
Kommunallagen anger att 
Direktionen ska tillse att 
kontrollen är tillräcklig inom 
SÄRF. Det ska finnas en intern 
styrning och kontroll som 
fungerar på ett tillfredsställande 
sätt, det vill säga att de med rimlig 
grad av säkerhet ska äkerställa att 
följande mål uppnås:

 ► Ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv verksamhet

 ► Tillförlitlig finansiell 
rapportering och information om 
verksamheten.

 ► Efterlevnad av tillämpliga 
lagar, föreskrifter och riktlinjer 

 % 2017 2016 2015 2014
 Budgetavvikelse Årets resultat +4,7 +5,3 +1,2 +2,3

Budgetsäkerhet

 Påverkan i Mkr
 1% förändring av Medlemsbidraget    1,5
 1% Löneförändring     1,2
 1% förändrad diskonteringsränta påverkar pensionskostnaden  2,0
 Självrisk i händelse av stor skada    3,7
  (0,02% av aktuell kommuns skatteunderlag föregående år)

Känslighetsanalys av risker

 Balanslikviditet  273% 271% 284% 65% 
 (Oms. tillgång/kortfristig skuld i %)
 Rörelsekapital  56,7 55,2 59,8 52,2
 (Oms. tillgång - kortfristig skuld)
 Soliditet  34% 32% 29% 29%
 (Eget kapital/tillgångar)

 % och Mkr 2017 2016 2015 2014

Förbundsdirektören ansvarar för 
konkreta regler och anvisningar 
för en god intern kontroll och ska 
årligen rapportera till Direktionen 
hur den interna kontrollen 
fungerar. 

Verksamhetsansvariga chefer 
ska följa regler och anvisningar 

om intern kontroll och 
informera övriga anställda om 
innebörden. De ska verka för att 
arbetsmetoderna bidrar till en god 
intern kontroll.

För uppföljning av 
Internkontrollplan 2017 hänvisas 
till bilagan Internkontrollplan 
2017.
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Kassaflödesanalys, Tkr
   Not 2017 2016 

 Den löpande verksamheten    

 Rörelseresultat exkl. räntenetto  7 678 7 461

 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  

  Avskrivningar  6 083 5 108 

  Realisationsvinst vid försäljning av inventarier  -311 -157

 Förändring av avsättning till pension inkl. löneskatt  2 799 2 864 

    16 249 15 276 

 Erhållen ränta  1 2 

 Erlagd ränta (inkl. ränta på pension)  -1 213 -498

 Kassaflöde från den löpande verksamheten  
 före förändringar av rörelsekapital  15 037 14 780

   

 Förändring i rörelsekapital    

  Ökning/minskning av kortfristiga fordringar  -14 985 1 561

  Ökning/minskning av kortfristiga skulder  516 -326 

 Kassaflöde från den löpande verksamheten  568 16 015   
  

 Investeringsverksamheten    

 Förvärv av materiella anläggningstillgångar 8, 9 -13 853 -19 624

 Försäljning av anläggningstillgångar  311 157

 Ökning/minskning av långfristig fordran 10 29 25

 Kassaflöde från investeringsverksamheten  -13 513 -19 599

 Ökning/minskning av likvida medel  -12 945 -3 427 

 Likvida medel vid årets början  80 243 83 670

 Likvida medel vid årets slut  67 298 80 243 

Resultaträkning, Tkr 
   Not 2017 2016

 Verksamhetens intäkter 1 26 049 23 699

 Verksamhetens kostnader 2 -168 289 -161 630

 Avskrivningar 3 -6 083 -5 108

 Summa verksamhetens nettokostnader  -148 323 -143 039

 Kommunbidrag 4 156 000 150 500

 Finansiella intäkter 5 0 2

 Finansiella kostnader 6 -1 212 -498

 Årets resultat  6 465 6 965

Balansräkning, Tkr  
    2017-12-31    2016-12-31 

 Kortfristiga fordringar  7 22 162 7 178 

 Kassa och bank  67 298 80 243 

 Omsättningstillgångar  89 460 87 421 

 Pågående investering 8 1 115 9 072

 Maskiner och inventarier 9 50 989 35 262  

 Långfristiga fordringar 10 38 67 

 Anläggningstillgångar  52 142 44 401 

 Tillgångar  141 602 131 822  
   
 Kortfristiga skulder 11 32 747 32 231 

 Skulder  32 747 32 231 

 Eget kapital från föregående år  42 462 35 497 

 Årets resultat  6 465 6 965 

 Eget kapital  48 927 42 462 

 Avsättningar 12 59 928 57 129 

 Eget kapital, avsättningar och skulder  141 602 131 822

 Ansvarsförbindelse 13 14 591 14 255 
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 Not 1 Verksamhetens intäkter 2017 2016

 Automatiska brandlarm 9 559 7 763
 Myndighetsutövning 1 216 978
 Uppdragsutbildning 7 136 5 982
 Avtal 5 064 5 240
 Bidrag från EU,  AMS mfl 997 749
 Uthyrning lokaler, fordon 870 725
 Teknisk service 589 378
 Övrigt 307 792 
 Återbetalning AFA försäkring 0 935
 Realisationsvinst 311 157
 Summa 26 049 23 699

 Not 2 Verksamhetens kostnader 2017 2016

 Löner och arvoden 85 224 81 944
 Personalomkostnader 27 153 26 319
 Pensioner 10 195 10 061
 Personalsociala 3 189 3 499
 Lokaler 13 309 14 506
 Materiel 12 899 12 919
 Främmande tjänster 16 320 12 382
 Summa 168 289 161 630

 Not 4 Kommunbidrag 2017 2016

 Bollebygd 7 925 7 645
 Borås 77 657 74 919
 Mark 31 590 30 476
 Svenljunga 9 547 9 211
 Tranemo 10 592 10 219
 Ulricehamn 18 689 18 030
 Summa 156 000 150 500

 Not 10 Långfristiga fordringar  

 Posten avser lån till RiB-personal för genomförande av   
 körkortsutbildning

Noter, Tkr

 Not 3 Avskrivningar enligt plan

 Planenliga avskrivningar har beräknats på objektens    
 anskaffningsvärden.

 Not 5 Finansiella intäkter

 Intäkter hänförliga till tillgodohavande på Borås Stads internbank.

  Not 6 Finansiella kostnader 2017 2016

 Ränta pensionsavsättning 1 212 498

 Not 7 Kortfristiga fordringar  2017 2016
 Kundfordringar 18 790 3 889
 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 366 3 276
 Övriga fordringar 6 13
 Summa 22 162 7 178

 Not 8 Investeringar,  påg. investeringar 2017 2016

 Ingående anskaffningsvärde  9 072 45
 Omklassificeringar under året  -21 810 -10 597
 Anskaffningar 13 853 19 624
 Utgående anskaffningsvärde 1 115 9 072

 Not 11 Kortfristiga skulder 2017 2016

 Leverantörsskulder 8 500 10 647
 Semesterlöneskuld 8 382 8 102
 Upplupna löner 2 625 2 381
 Upplupna sociala avgifter 975 885
 Arbetsgivaravgift 2 439 2 144
 Moms 1 912 1 169
 Pensioner, individuell del 4 055 3 913
 Pensioner, löneskatt 926 558
 Övriga interimsskulder 467 211
 Övriga kortfristiga skulder 2 466 2 221
 Summa 32 747 32 231 

 Not 12 Pensionsavsättning 2017 2016
 Ingående balans 57 129 54 265
 Utbetalningar -2 109 -1 723
 Ränta mm 707 672
 Årets intjänande 3 654 3 356
 Särskild löneskatt 547 559
 Utgående balans 59 928 57 129

 Not 13 Ansvarsförbindelse 2017 2016

 Pensionsförpliktelse inklusive löneskatt 14 591 14 255
 (för tiden t.o.m. 1998)

 Not 9 Anläggningstillgångar  2017 2016

 Ingående anskaffningsvärde  141 617 131 636
 Omklassificeringar under året 21 810 10 597 
 Försäljningar och utrangeringar -1 142 -616
 Utgående anskaffningsvärde 162 285 141 617
 Ingående ackumulerande avskrivningar  106 355 101 863
 Årets avskrivningar enligt plan 6 083 5 108 
 Försäljningar och utrangeringar  -1 142 -616
 Utgående ack. avskrivningar  111 296 106 355
 Summa 50 989 35 262

Ekonomisk redovisning

Allmänna 
redovisningsprinciper
Kommunalförbundet tillämpar 
Kommunallagen (KL), lagen om 
kommunal redovisning (LKR) samt 
rekommendationer från Rådet för 
kommunal redovisning (RKR). 

Värderingsprinciper
Intäkter och kostnader
Periodisering av inkomster och 
utgifter har gjorts enligt god 
redovisningssed.

Fakturor överstigande 5 Tkr 
exklusive moms har periodiseras.

Pensionskostnader
Förbundets pensionskostnader 
utgörs dels av under året utbetalda 
pensioner och pensionspremier, dels 
av årets förändring av kapitalvärdet 
av utgående och utfästa framtida 
pensioner.

Värdering av pensionsförpliktelserna 
är gjord enligt den av Sveriges 
Kommuners och Landsting 

antagna beräkningsmodellen för 
pensionsförpliktelser, RIPS 17.
Särskild avtalspension inom 
Räddningstjänst (SAP-R) är beräknad 
på pensionsålder 59,5 år.

Värdet av utfästa pensionsåtaganden 
redovisas under rubriken 
avsättningar. 

Pensionsutfästelser före 1997-12-31 
redovisas som ansvarsförbindelse.

Fordringar och Skulder
Fordringar har tagits upp till det 
belopp varmed de beräknas inflyta.

Avsättning har gjorts för bedömda 
förlustrisker.

Skulder har tagits upp till nominella 
värden.

Investering
En investering anses föreligga 
när tillgången är anskaffad för 
stadigvarande bruk, tillgången har 
en ekonomisk livslängd på minst 3 
år och anskaffningsvärdet uppgår till 
minst ett halvt prisbasbelopp exkl.  
moms.

Redovisningsprinciper
Avskrivningar
Förbundet tillämpar 
komponentavskrivning av sina 
tillgångar. Enligt RKR 11:4 
ska avskrivningarna spegla hur 
tillgångars värde successivt 
förbrukas och då måste skillnader, i 
förbrukning och nyttjandeperioder 
av betydande komponenter i en 
materiell anläggningstillgång, beaktas. 
Förväntas skillnaden i förbrukningen 
av en materiell anläggningstillgångs 
betydande komponenter vara 
väsentlig, ska tillgången delas upp 
på dessa och respektive komponent 
skrivas av separat.

Förbundets befintliga 
anläggningstillgångar och de som har 
aktiverats under 2017 med värde som 
uppgår till väsentligt belopp består 
av räddningsfordon. Fordonen har 
i sin helhet samma förbrukning och 
nyttjandeperiod och vår bedömning 
är att varje fordon består av en 
komponent.

 
 Höjdfordon  18 år
 Övriga stora fordon  14 år
 Personbilar/Båtar/Maskiner   7/10 år
 Räddningsmateriel    7/10 år
 Radioutrustning   5 år
 Elektronik/Kameror/Datorer    3 år

 Avskrivningstider enligt plan på  
 anskaffningsvärdet
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Revisionsberättelse 2017Förbundsdirektionen

Förbundsdirektionen
Ulf Sjösten (M), Ordförande, Borås

Tomas Johansson (M), vice ordförande, Mark 

Tord Andersson (S), Borås

Emma Isfeldt (S), Bollebygd

Torsten Lindh (S), Svenljunga

Crister Persson (C), Tranemo

Per Gustavsson (S), Ulricehamn

Borås, 2018-03-16

Förbundsdirektionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
avlämnar denna årsredovisning.

Ersättare
Andreas Cerny (L), Borås

Mohamed Farah (S), Borås

Christer Johansson (M), Bollebygd

AnnSofi Turesson (S), Mark

Johan Björkman (M), Svenljunga

Anders Brolin (S), Tranemo 

Catharina Örtendahl Rylid (M), Ulricehamn

Vi, av respektive fullmäktige utsedda revisorer, 
har granskat den verksamhet som bedrivits 
i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
(organisationsnummer 222000-0810) av 
dess direktion. 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. Revisorernas ansvar är 
att pröva om verksamheten sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt, om räkenskaperna är 
rättvisande och om den interna kontrollen 
som görs är tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt 
kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet, förbundsordningen 
och förbundets revisionsreglemente. 
Granskningen har genomförts med biträde 
av sakkunniga och med den inriktning och 
omfattning som behövs för att ge rimlig 
grund för bedömning och ansvarsprövning. 
Till revisionsberättelsen bifogas vår 
sammanfattande revisionsredogörelse som 
utgör en sammanfattning av granskningen. 

När det gäller förbundets följsamhet mot 
budgetbeslut och fastställda mål konstaterar 
vi att förbundet under året förändrat 
verksamhetsuppföljningen och att det nu 
finns en enhetlig uppföljning för dess olika 
verksamhetsområden, med nedbrutna 
prioriterade aktiviteter för året som grund 
för ansvarsprövning.

Avseende verksamheten konstaterar vi att 
förbundet inte genomfört 6 av 22 beslutade 
prioriterade aktiviteter för 2017. Förbundet 
har under året vidtagit åtgärder i syfte 
att genomföra aktiviteterna. Revisorerna 
bedömer att förbundet i sin uppföljning av 
prioriterade aktiviteter 2017 anger rimliga 
förklaringar till varför aktiviteterna inte 
genomförts. 
 
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt 
är rättvisande. 

Vi bedömer sammantaget att resultatet 
enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som 
direktionen uppställt. 

Den interna kontrollen bedöms som 
tillräcklig.

Vi bedömer att verksamheten i Södra 
Älvsborgs Räddningstjänstförbund sköts 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorernas 
bedömning är att förbundet under året 
utvecklats i rätt riktning och förbättrat b.la. 
verksamhetsuppföljning, intern kontroll 
och analys av ej genomförda aktiviteter. 
Revisorerna vill i sammanhanget framhålla att 
förbundets utvecklingsarbete med att åtgärda 
identifierade brister inom området bör 
fortsätta även under 2018.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar 
ansvarsfrihet för år 2017 för direktionen 
samt de enskilda ledamöterna i densamma.

BORÅS 2018-03-09

Till Kommunfullmäktige i: 
Bollebygds Kommun
Borås Stad
Marks Kommun
Svenljunga Kommun
Tranemo Kommun
Ulricehamns Kommun
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Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Bilaga 1 till Årsredovisning 2017

Bokslut 2017 per kontoklass

Resultat per kontoklass

Kontoklass Budget 2017 Utfall 2017 Resultat

Intäkter 22 299 354 26 049 806 3 750 452

Personal -116 226 201 -115 565 368 660 833

Pension inkl Ränta -15 116 230 -11 407 169 3 709 061

Materiel -10 318 586 -12 899 237 -2 580 651

Tjänster -30 832 396 -29 625 143 1 207 253

Avskrivningar -6 779 713 -6 082 501 697 212

Bankkostnad -2 000 -4 232 -2 232

Räntekostnad 0 -194 -194

Kommunbidrag 156 000 000 156 000 000 0

Totalt -975 772 6 465 962 7 441 734

Resultat per Ansvar

Kontoklass Budget 2017 Utfall 2017 Resultat

Direktion -370 000 -144 144 225 856

Revision -155 000 -127 005 27 995

Räddningschef -3 056 621 -2 938 674 117 947

Administration & Serv -15 642 080 -14 320 240 1 321 840

Insats & Beredskap -18 489 730 -13 884 768 4 604 962

Personal Deltid -36 980 263 -37 053 765 -73 502

Produktion Borås -50 396 916 -49 107 870 1 289 046

Produktion Skene -20 420 203 -19 996 661 423 542

Skydd och Samhälle -313 123 -468 290 -155 167

Finansförvaltning 144 848 164 144 507 379 -340 785

Totalt -975 772 6 465 962 7 441 734

Resultat Förbundsledning

Kontoklass Budget 2017 Utfall 2017 Resultat

Förs anläggningstillgång 0 311 675 311 675

Intäkter 0 9 733 9 733

Personal -3 061 255 -3 155 042 -93 787

Pension -139 866 -139 099 767

Material -500 -18 088 -17 588

Tjänster -380 000 -219 002 160 998

Totalt -3 581 621 -3 209 823 371 798

Filnamn: Bokslut 2017.xlsx Sida: 1



Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Resultat Administration & Service

Kontoklass Budget 2017 Utfall 2017 Resultat

Intäkter 1 608 000 1 163 917 -444 083

Personal -9 137 145 -7 940 320 1 196 825

Pension -442 535 -364 815 77 720

Material -2 127 400 -1 962 496 164 904

Tjänster -5 543 000 -5 216 526 326 474

Totalt -15 642 080 -14 320 240 1 321 840

Resultat Insats & Beredskap

Kontoklass Budget 2017 Utfall 2017 Resultat

Intäkter 10 543 252 13 709 140 3 165 888

Personal -19 241 628 -17 625 518 1 616 110

Pension -1 922 060 -1 014 979 907 081

Material -698 521 -1 076 709 -378 188

Tjänster -7 006 650 -7 876 702 -870 052

Avskrivningar -164 123 0 164 123

Totalt -18 489 730 -13 884 768 4 604 962

Resultat Produktion Borås

Kontoklass Budget 2017 Utfall 2017 Resultat

Intäkter 1 282 262 1 213 796 -68 466

Personal -30 078 970 -30 917 842 -838 872

Pension -4 396 355 -2 394 778 2 001 577

Material -5 200 500 -6 498 517 -1 298 017

Tjänster -12 003 353 -10 510 529 1 492 824

Totalt -50 396 916 -49 107 870 1 289 046

Resultat Produktion Skene

Kontoklass Budget 2017 Utfall 2017 Resultat

Intäkter 215 000 437 988 222 988

Personal -11 497 398 -11 661 016 -163 618

Pension -1 813 255 -924 241 889 014

Material -1 679 150 -2 205 624 -526 474

Tjänster -5 645 400 -5 643 768 1 632

Totalt -20 420 203 -19 996 661 423 542

Resultat Personal Deltid och Värn

Kontoklass Budget 2017 Utfall 2017 Resultat

Personal -35 509 815 -35 569 481 -59 666

Pension -1 470 448 -1 484 284 -13 836

Totalt -36 980 263 -37 053 765 -73 502

Filnamn: Bokslut 2017.xlsx Sida: 2



Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Resultat Skydd och Samhälle

Kontoklass Budget 2017 Utfall 2017 Resultat

Intäkter 8 650 840 9 196 753 545 913

Personal -7 624 990 -7 999 010 -374 020

Pension -472 465 -375 916 96 549

Material -612 515 -1 137 803 -525 288

Tjänster -253 993 -152 314 101 679

Totalt -313 123 -468 290 -155 167

Resultat Finans

Kontoklass Budget 2017 Utfall 2017 Resultat

Övriga intäkter 0 6 804 6 804

Bankkostnad -2 000 -4 232 -2 232

Personal -75 000 -697 139 -622 139

Pension -4 459 246 -4 709 057 -249 811

Tjänster 0 -6 302 -6 302

Avskrivningar -6 615 590 -6 082 501 533 089

Räntekostnad 0 -194 -194

Kommunbidrag 156 000 000 156 000 000 0

Totalt 144 848 164 144 507 379 -340 785

Filnamn: Bokslut 2017.xlsx Sida: 3



Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Bilaga 2 till Årsredovisning 2017

Bokslut 2017 per ansvar och projekt

Ansvar 100 Direktion 110 Revision, 120 Räddningschef

P-Kod Projekt Budget 2017 Utfall 2017 Resultat

Förs Anläggn.tillgång 0 311 675 311 675

LA100 Löpande administration -170 000 -6 045 163 955

LA101 Löpande administration -100 000 -94 289 5 711

LA102 Löpande administration -130 500 -161 114 -30 614

LA110 Personalutbildning -60 000 -92 130 -32 130

LONER Löner från Hogia lön -3 121 121 -3 167 920 -46 799

Totalt -3 581 621 -3 209 823 371 798

Ansvar 200 Administration & Service

P-Kod Projekt Budget 2017 Utfall 2017 Resultat

LONER Löner från Hogia lön -7 746 153 -7 492 968 253 185

SA100 Löpande administration -52 000 -103 266 -51 266

SA110 Personalutbildning -60 000 -95 209 -35 209

SA120 Ekonomihantering -420 000 -431 401 -11 401

SA130 Dokumenthantering -111 000 -63 699 47 301

SA135 Projekt -20 000 -7 740 12 260

SA140 Telefonväxel -255 000 -248 399 6 601

SA150 Kontorsmateriel & maskiner -155 750 -187 144 -31 394

SA160 Försäkringar -910 000 -819 970 90 030

SA200 Personalhantering heltid -778 050 -577 377 200 673

SA201 Personalhantering alkoholtestning -10 000 -15 645 -5 645

SA210 Personalhantering deltid -475 200 -118 960 356 240

SA220 Lönehantering -470 000 -660 946 -190 946

SA290 Personalservering -55 250 -110 273 -55 023

SA300 IT/Datahantering -2 312 968 -1 613 874 699 094

SA310 Information -546 515 -377 725 168 790

TG100 Löpande administration -11 900 -29 369 -17 469

TG110 Kök / matsal 81 950 166 433 84 483

TG120 Lönebidraganställning -20 794 -62 169 -41 375

TG200 Övningsanordningar -276 450 -373 499 -97 049

TG210 Övningsmateriel -202 500 -304 656 -102 156

TL205 Guttasjön, fastigheter -834 500 -792 384 42 116

Totalt -15 642 080 -14 320 240 1 321 840

Filmamn: Bokslut 2017.xlsx Sida: 1



Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Ansvar 410 Insats & Beredskap

P-Kod Projekt Budget 2017 Utfall 2017 Resultat

BA100 Löpande administration -198 700 -262 238 -63 538

BA110 Personalutbildning -200 000 -94 627 105 373

BB100 Avtal Falköping 315 862 338 272 22 410

BB101 Avtal Mullsjö -15 000 -23 342 -8 342

BB102 Avtal Gislaved -150 000 -209 301 -59 301

BB104 Avtal Räddningstjänst Väst 0 -27 631 -27 631

BB105 Avtal Herrljunga 30 000 31 772 1 772

BB106 Avtal RSG -10 000 0 10 000

BB107 Avtal Jönköping -10 000 -21 439 -11 439

BB108 Avtal Alingsås-Vårgårda -10 000 0 10 000

BB110 Avtal Rexam 365 000 358 381 -6 619

BB112 Avtal IVPA 0 18 737 18 737

BB120 Avtal Vattendykning 0 312 312

BB200 RCB - beredskap -877 011 -522 383 354 628

BB210 IL2 - beredskap -673 433 -654 893 18 540

BB220 Räddningsinsatser extra ordinära -188 000 -57 292 130 708

BB221 Skogsbrand Småland 0 17 519 17 519

BB300 Kompetensutbildning MSB -2 174 708 -1 402 138 772 570

BB305 Arbetsmiljöutbildning -145 000 -5 310 139 690

BB306 Prova på dagar -63 500 -9 761 53 739

BB310 Körkortsutbildning -80 000 -79 767 233

BB320 Fysisk träning -216 400 -235 448 -19 048

BB350 Företagshälsovård -1 230 451 -1 380 451 -150 000

BB360 LIA - praktikanter -5 000 -1 171 3 829

IB100 Räddningstjänstplanering -25 000 -17 508 7 492

IB110 Restvärdesräddning 350 000 525 867 175 867

IB120 Automatiska brandlarm 5 400 187 6 468 632 1 068 445

IB130 SOL-centralen -160 000 -195 112 -35 112

IB140 SOS-Alarm -3 157 000 -2 854 955 302 045

IB160 Kommunikation -1 332 000 -1 235 832 96 168

IB200 Metodutveckling -50 000 -66 856 -16 856

IB900 Inomhusbranden 0 152 111 152 111

IB903 EU Projekt Fire fighter 0 -8 772 -8 772

IB904 MSB Projekt 0 106 969 106 969

IB905 MSB Projekt Släckvattenprojekt 0 -12 166 -12 166

IB906 MSB Förb Sveriges friv Brandkårer 0 3 413 3 413

IU100 Internutbildning, heltid -182 250 -51 569 130 681

IU110 Internutbildning, deltid -626 034 -558 292 67 742

IU130 Grundutbildning, deltid -635 715 -919 454 -283 739

LONER Löner från Hogia lön -12 535 577 -10 999 045 1 536 532

Totalt -18 489 730 -13 884 768 4 604 962

Filmamn: Bokslut 2017.xlsx Sida: 2



Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Ansvar 412 Löner deltid & räddningsvärn

V-Kod Verksamhet Budget 2017 Utfall 2017 Resultat

210 Bollebygd deltidskår -2 597 109 -2 694 735 -97 626

211 Töllsjö räddningsvärn -171 989 -188 935 -16 946

221 Dalsjöfors deltidskår -2 494 149 -2 779 560 -285 411

222 Fristad deltidskår -2 571 047 -2 527 465 43 582

223 Viskafors deltidskår -2 012 006 -2 090 278 -78 272

224 Borgstena räddningsvärn -141 120 -101 261 39 859

225 Hedared räddningsvärn -139 622 -136 649 2 973

230 Svenljunga deltidskår -2 665 260 -2 539 645 125 615

231 Mjöbäck deltidskår -2 232 220 -2 300 956 -68 736

240 Tranemo deltidskår -1 661 103 -1 659 445 1 658

241 Dalstorp deltidskår -2 374 899 -2 496 293 -121 394

243 Limmared deltidskår -1 661 105 -1 622 815 38 290

244 Länghem räddningsvärn -165 796 -137 176 28 620

250 Ulricehamn deltidskår -4 060 983 -4 068 147 -7 164

251 Hökerum räddningsvärn -133 001 -76 982 56 019

252 Trädet deltidskår -1 519 163 -1 476 817 42 346

253 Vegby deltidskår -2 349 193 -2 299 499 49 694

254 Liared räddningsvärn -133 001 -107 160 25 841

260 Kinna/Skene heltid/deltid -1 141 662 -1 173 206 -31 544

261 Fritsla deltidskår -1 154 591 -1 219 737 -65 146

262 Horred deltidskår -2 320 297 -2 415 376 -95 079

263 Sätila deltidskår -2 246 321 -1 955 004 291 317

264 Torestorp deltidskår -1 034 626 -986 624 48 002

Totalt -36 980 263 -37 053 765 -73 502

Ansvar 415 Produktion Borås

P-Kod Projekt Budget 2017 Utfall 2017 Resultat

SA190 Museet -39 000 -28 381 10 619

TA120 Lönebidragsanställning 0 -21 -21

TL210 Bollebygds brandstation -478 750 -434 538 44 212

TL211 Töllsjö brandstation -123 850 -118 934 4 916

TL220 Borås brandstation -6 562 063 -6 417 868 144 195

TL221 Dalsjöfors brandstation -411 890 -149 815 262 075

TL222 Fristad brandstation -264 434 -281 856 -17 422

TL223 Viskafors brandstation -155 236 -100 331 54 905

TL224 Borgstena brandstation -71 242 -34 865 36 377

TL225 Hedareds brandstation -46 064 -34 325 11 739

TL226 Förråd I 15 -50 000 -52 503 -2 503

TL250 Ulricehamns brandstation -1 524 500 -1 379 462 145 038

TL251 Hökerums brandstation -61 600 -61 131 469

TL252 Trädets brandstation -166 070 -284 303 -118 233

TL253 Vegby brandstation -117 250 -112 917 4 333

TL254 Liareds brandstation -68 754 -65 940 2 814

TV100 Fordonsverkstad Borås -3 686 644 -3 953 669 -267 025

TV120 Rökskyddsverkstad -284 300 -383 935 -99 635

TV140 Slangverkstad -257 050 -230 585 26 465

TV150 Radioverkstad -485 500 -388 615 96 885

TV155 Radiolänknät 59 000 -72 107 -131 107

TV160 Skrädderi -1 379 550 -1 506 937 -127 387

TV180 Tvätthall -88 000 -32 902 55 098

TV190 Snickeri -20 000 -4 764 15 236

LONER Löner från Hogia lön -34 114 169 -32 977 166 1 137 003

Totalt -50 396 916 -49 107 870 1 289 046

Filmamn: Bokslut 2017.xlsx Sida: 3



Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Ansvar 416 Produktion Skene

P-Kod Projekt Budget 2017 Utfall 2017 Resultat

LONER Löner från Hogia lön -13 310 653 -12 585 257 725 396

TL230 Svenljunga brandstation -1 101 400 -1 063 666 37 734

TL231 Mjöbäcks brandstation -165 900 -149 509 16 391

TL240 Tranemo brandstation -392 400 -477 317 -84 917

TL241 Dalstorps brandstation -162 600 -86 996 75 604

TL243 Limmareds brandstation -10 800 0 10 800

TL244 Länghems brandstation -81 600 -54 703 26 897

TL260 Skene brandstation -2 236 600 -2 262 393 -25 793

TL261 Fritsla brandstation -178 750 -166 395 12 355

TL262 Horred brandstation -549 000 -529 629 19 371

TL263 Sätila brandstation -258 000 -243 476 14 524

TL264 Torestorp brandstation -115 200 -107 388 7 812

TL265 Förråd Rydal -60 000 -97 925 -37 925

TL269 Skene övningshus -208 000 -198 483 9 517

TV110 Fordonsverkstad i Mark -749 400 -884 046 -134 646

TV130 Kemverkstad -139 300 -172 859 -33 559

TV170 Ersättningsförråd -700 600 -916 619 -216 019

Totalt -20 420 203 -19 996 661 423 542

Filmamn: Bokslut 2017.xlsx Sida: 4



Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Ansvar 440 Skydd och samhälle

P-Kod Projekt Budget 2017 Utfall 2017 Resultat

AA100 Löpande administration -55 395 -32 152 23 243

AA110 Personalutbildning -75 000 -73 674 1 326

AF100 Analys och uppföljning -50 000 -41 074 8 926

AF110 Samhällsolycksförebyggande verks 0 -8 939 -8 939

AF140 Extraordinära händelser -5 000 -5 000 0

AF206 Avtal Borås Stad Administratör Civilförsvar 0 0 0

AF230 Avtal krisberedskap och säkerhet 0 0 0

AF240 Avtal Marks kommun 0 0 0

EA200 Utbildningsmaterial gemensam -14 250 -4 754 9 496

EU100 Grundutbildning i medl. kommuner -5 000 0 5 000

EU101 Knattekåren -1 000 0 1 000

EU105 Grundskolan åk 5 0 -3 281 -3 281

EU110 Information/utbildningsprojekt -215 656 -178 380 37 276

EU200 Allmän brandkunskap steg 1 510 000 508 598 -1 402

EU201 Allmän brandkunskap steg 2 6 000 0 -6 000

EU205 SBA steg 1 5 000 -14 660 -19 660

EU206 SBA Steg 2 0 2 400 2 400

EU210 Heta arbeten 200 000 258 158 58 158

EU211 Anläggningsskötare 45 000 9 523 -35 477

EU212 Brandfarlig vara steg 1 25 500 0 -25 500

EU213 Brandfarlig vara steg 2 43 250 0 -43 250

EU218 Sotningskurs 20 360 8 820 -11 540

EU220 Sjukvård 153 880 141 782 -12 098

EU230 Avtal räddningstjänstgymnasiet 659 226 572 226 -87 000

EU233 Avtal Volvo buss 45 900 0 -45 900

EU234 Avtal Vårdhögskola 31 779 28 314 -3 465

EU235 Avtal Medlemskommuner 196 696 1 116 756 920 060

EU240 Utbildning räddningstjänster/MSB 1 550 105 1 164 493 -385 612

EU299 Uthyrning externa anordnare 314 568 310 584 -3 984

LONER Löner från Hogia lön -4 996 086 -5 444 214 -448 128

MF100 Tillsyn LSO 400 000 276 059 -123 941

MF113 Tillsyn brandfarliga och explosiva varor 400 000 352 585 -47 415

MF120 Avtal byggnadsnämnder 500 000 587 573 87 573

MF200 Sotningsverksamhet -3 000 -33 2 967

Totalt -313 123 -468 290 -155 167

Filmamn: Bokslut 2017.xlsx Sida: 5
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1 Inledning  
 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (SÄRF) vision är att uppnå ett olycksfritt 
samhälle. Visserligen en noll-vision men med syfte att förbygga, förhindra och 
minska risken för skada på person och egendom samt minimera uppkommen 
skada så mycket som möjligt.   
  

Med utgångspunkt i ett fyraårigt handlingsprogram med tydliga och nedbrytbara 
mål, beskrivna i årliga verksamhetsplaner, ska organisationen arbeta mot samma 
mål före, under och efter händelser. Det fullständiga arbete som organisationen 
utför kan varken mätas eller ha någon form av måluppfyllelse trots att insatserna 
ingår i uppdraget enligt LSO 1 kap 1 §. Att mäta trygghet kan endast fullgott göras 
genom trygghetsmätningar som likvärdigt kan jämföras från tid till annan för att 
skapa förutsättningar för lämpliga åtgärder. Det ligger i förbundets, 
ägarkommunernas liksom i allmänhetens intresse att utveckla och effektivisera vår 
verksamhet men också öka samverkan och samarbetet mellan olika 
samhällsaktörer, inte minst inom offentlig verksamhet, ett arbete som ständigt 
pågår men också har börjat ge resultat.   
  

Förutsättningen för att nå verksamhetens mål och prioriteringar är att de är kända 
inom förbundets personalgrupper med olika ansvarsområden. Att förstå sin del i 
ett större sammanhang är en självklar ledningsfråga tillika hur verksamheten styrs 
genom tydlighet. Förbättringspotentialen ligger i att kommunicera mål och 
strategier genom att göra dem personliga. Det arbetet anses som utfört genom ett 
ökat personalengagemang, särskilt under den senare delen av året.   
 
Sammantaget har räddningstjänstförbundet under 2017 uppfyllt de lagstadgade 
kraven och genomfört verksamheten med en ekonomi i balans. Det finns 22 st. 
prioriterade aktiviteter för 2017 och de är en del av Handlingsprogrammets 
fyraåriga mål. 
 

1.1 Uppdraget  
Räddningstjänsten i Södra Älvsborgs (SÄRF) huvudsakliga uppgifter, regleras i 
förbundsordningen som beslutas av medlemskommunernas direktion inför varje 
mandatperiod och fastställs av respektive medlemskommuns fullmäktige. Förbundsordningen 
beskriver de skyldigheter som åvilar medlemskommunerna enligt lag om skydd mot olyckor 
(LSO) och tillsynsskyldigheten som åligger kommunerna enligt lag om brandfarliga och 
explosiva varor (LBE) samt pröva tillstånd enligt samma lag. I LSO anges att kommunen ska ha 
ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst. SÄRF är en 
organisation som både ansvarar för och har en stödjande roll i samhällsviktiga funktioner för 
medlemskommunerna.  
 

1.2 Verksamhetens Styrdokument  
Att planera långsiktigt inger både stabilitet och förutsägbarhet inte minst inom den 
händelsestyrda verksamheten. Utifrån de nationella målen och förbundsordningen har 
direktionen fattat beslut om ett fyraårigt handlingsprogram där säkerhetsmål och 
prestationsmål för verksamheten redovisas. Utifrån läges- och problembeskrivningar samt 
riskanalyser prioriteras områden i kommunernas lokala mål som ett led att uppnå säkerhets- 
och prestationsmål inom tidsperioden.  
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För att nå prestationsmålen beskrivs aktiviteter i de årliga verksamhetsplanerna som fastställs 
av direktionen. Detta dokument omfattar inte all verksamhet utan fokuserar på ett antal 
utvalda områden som prioriteras under budgetåret 2017. Aktiviteter följs upp tertialvis. Inom 
SÄRF är alla medarbetare lika betydelsefulla för att skapa en god och fungerande verksamhet. 
Med tydliga, konkreta och kommunicerade styrdokument möjliggörs förväntade resultat och 
effekter. 
 

1.3  Schematisk modell styrdokument 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1.4  Uppföljning av verksamheten 
Som stöd för uppföljning av mål och aktiviteter används trafikljusmodellen som kompletteras 
med % -andel av färdigställande. Vid behov finns dessutom förklarande text under respektive 
aktivitet i kursiv stil. 
 
Årets samtliga aktiviteter som ingår i verksamhetsmålen för LSO är uppfyllda till 100 %. 
De prioriterade aktiviteterna är slutförda till ca 90 % och för de som inte är 
slutförda finns förklaringar under respektive aktivitet. 
 

2 Område Skydd och samhälle 
 
Skydd och samhälle ansvarar i huvudsak för det olycksförebyggande arbetet, vilket omfattar: 

• Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor 
• Tillsyn och tillståndsgivning enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor 
• Rådgivning och information till allmänhet, organisationer och myndigheter 
• Brandskyddsfrågor i byggprocessen och riskhantering i planprocessen 
• Extern utbildning 
• Sotning och brandskyddskontroll 
• Insatsuppföljning 
• Medverkan i kommunernas krisberedskapsarbete 
• Övrig remisshantering 

 

2.1  Information, rådgivning och extern utbildning 
Räddningstjänsten ska genom rådgivning underlätta för den enskilde att ta sitt ansvar enligt 2 
kap. 2§ i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Kommunallagen och förvaltningslagen 
uttrycker också på olika sätt en skyldighet att erbjuda information och rådgivning till 
allmänheten. Syftet med att sprida kunskap är att underlätta för den enskilde att ta sitt ansvar 
för att förhindra och begränsa olyckor. 
 

Lagen om skydd mot olyckor   Nationella mål  

Aktiviteter     Insatser, mått, mål  

Årliga Verksamhetsplaner   Prioriterade aktiviteter  

   Säkerhetsmål  
Handlingsprogram 2016-2019   
   Prestationsmål   
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Prestationsmål 2016 – 2019 

Information och rådgivning till boende i förbundet ska ges utifrån insatstider och operativ 
förmåga. 

Lansera och utveckla en ny hemsida som på ett bättre sätt informerar allmänheten om skydd 
mot olyckor. 

Genomföra områdesbesök inom en vecka efter brand eller annan händelse i flerbostadshus 
där ett informationsbehov föreligger.  

Utveckla våra informationsinsatser genom sociala medier, såväl i vardagen som under större 
olyckor och kriser. 

Genomföra konsekvenssamtal med skolelever efter anlagda skolbränder i samtliga kommuner 
i förbundet. 

Gemensamma kvalitetssäkrade utbildnings- och informationsmaterial ska finnas samlade på 
Serfnet. 

Utbilda fler skolelever i brandskydd och anlagd brand med ambitionen att samtliga elever får 
utbildning i förskolan, mellanstadiet respektive högstadiet. 

Öka proaktiviteten i utbildningsverksamheten där SÄRF i större utsträckning söker upp 
målgrupper till extern utbildning. 

Utveckla rutiner för dokumentation av vilka utbildnings- och informationsinsatser som har 
genomförts och mot vilka målgrupper. 

 

 

Prioriterade aktiviteter 2017 
Måluppfyllelse  

2017 

Den förebyggande delen av projektet för hantering av gasflaskor ska 
genomföras under 2017. Information om hur verksamheter och 
privatpersoner ska hantera sina gasflaskor ska spridas genom 
informationsfolder, media och personal på SÄRF.  

 100 % 

Skapa ett systematiskt arbetssätt för att genomföra utbildning för samtliga 
skolelever i årskurs 2 och i årskurs 5 med befintliga resurser inom 
handlingsprogrammets giltighetstid. 

 100 % 

 

 

2.2 Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor 
Räddningstjänsten ska utöva tillsyn över efterlevnad av lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagens 5 kapitel. Tillsyn avser att den 
enskildes skyldigheter utförs utifrån 2 kap. 2§ och 3§ gällande skyldigheter för ägare och 
nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar samt 2 kap. 4§ avseende 
skyldigheter vid farlig verksamhet. Tillsynen avser även att kontrollera att skriftlig redogörelse 
för brandskyddet enligt 2 kap. 3§ är uppfylld. Tillsynen är avgiftsfinansierad enligt en fastställd 
taxa och är kostnadsneutral för förbundet. Tillsynsverksamheten planeras enligt en separat 
tillsynsplan som är riskbaserad. Utöver de objekt som väljs ut enligt tillsynsplanen utför SÄRF 
årliga tillsyner på kommunala badplatser i förbundet. 
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Prestationsmål 2016 – 2019 

Öka det årliga antalet genomförda tillsyner enligt LSO.  

Bedriva riktade insatser mot fastighetsägare till flerbostadshus för att dessa ska aktivt ska 
kontrollera brandskyddet i sina fastigheter. 

Utveckla rutiner för tillsyn på verksamheter där det brunnit, varit tillbud eller där det 
framkommit information om brister i brandskyddet. 

Genomföra tillsyn på samtliga anläggningar med farlig verksamhet enligt LSO 2 kap. 4§. 

Genomföra myndighetsgemensamma tillsyner. 

Enligt MSB:s riktlinjer utveckla och stärka rättssäkerheten för den enskilde genom att förenkla 
och förtydliga dokumentationen som förmedlar myndighetsbeslut. 

 

Prioriterade aktiviteter 2017 
Måluppfyllelse 

2017 

För ökad rättssäkerhet ska tjänsteanteckningar implementeras i 
myndighetsutövningen.  

  100 % 

Genomföra tillsyner baserat på risker i förbundet genom följande: 

 Tematillsyner baserade verksamhet som bedrivs. 

 Tillsyner efter inträffade händelser. 

 Baserat på den skriftliga redogörelsen. 

  100 % 

 

2.3  Tillstånd och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och 
explosiva varor 

SÄRF har i uppdrag från kommunerna att handlägga tillstånd och utöva tillsyn enligt lagen 
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Tillståndshandläggning sker i samverkan med 
andra myndigheter. Bland annat utgör kommunernas miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningar samt polismyndigheten remissinstans i ärendena. 
Tillståndshandläggningen genomförs utifrån rutiner som medför kvalitet och effektivitet i 
arbetet mellan SÄRF, tillståndssökande och kommunerna. Tillståndshandläggningen finansieras 
av en fastställd avgiftsmodell. Avgiftsmodellen är utformad för att göra 
tillståndshandläggningen kostnadsneutral för förbundet. Tillsynsverksamheten planeras enligt 
en separat tillsynsplan. 
 

Prestationsmål 2016 – 2019 

Öka det årliga antalet genomförda tillsyner enligt LBE.  

Anpassa processer och arbetssätt till reformerade lagar. 

Skapa rutiner för att delge personal i insatsorganisationen då behov finns att informera om 
högre risker i en verksamhet. 

 

Prioriterade aktiviteter 2017 
Måluppfyllelse  

2017 

Utveckla rutin för påminnelse till tillståndshavare för brandfarlig- och 
explosiv vara. 

 100 % 

Utarbeta och införa digitaliserad ansökningsblankett till Särf:s hemsida.  100 % 

 

2.4 Samhällsplanering 
SÄRF är en remissinstans till kommunernas samhällsbyggnadsförvaltningar i frågor rörande 
riskhantering i planprocessen och byggnadstekniskt brandskydd i bygglovsprocessen. SÄRF 
verkar för en riskreducering i samhället genom att i kommunernas översikts- och 
detaljplanering bevaka frågor som riskavstånd till farligt godsleder, brandvattenförsörjning, 
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översvämningsrisker med mera. I bygglovsprocessen granskar SÄRF att det byggnadstekniska 
brandskyddet lever upp till gällande byggregler. 
 

Prestationsmål 2016 – 2019 

Utveckla rutinerna för SÄRF:s delaktighet i planprocessen och bygglovsprocessen och verka 
för en tidig medverkan i respektive process. 

Utbilda medlemskommunernas bygglovshandläggare och inspektörer i delar av Boverkets 
byggregler kap. 5 

 

Prioriterade aktiviteter 2017 
Måluppfyllelse  

2017 

Säkerställa handläggningskunskaperna för medlemskommunerna i plan- 
och byggprocesserna. Prioriterat är införandet av generella riskanalyser i 
kommunerna. 

 50 % 

Förklaring 2017: SÄRF har vid planärenden och andra ärenden gällande samhällsplanering 
informerat om de fördelar som en generell riskanalys ger. Ett par av medlemskommunerna har 
startat upp ett arbete för att ta beslut kring en sådan riskanalys. På grund av att 
medlemskommunerna och inte SÄRF har beslutanderätt i frågan har målet inte uppnåtts under 
2017. 

2.5  Sotning och brandskyddskontroll 
Räddningstjänsten ska i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöra vissa 
förbränningsanordningar och imkanaler enligt 3 kap. 4 § i lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor. Räddningstjänsten ska även ansvara för att det som ska rengöras också kontrolleras ur 
brandskyddssynpunkt. Kontrollen innefattar även tak, skorsten och anslutande byggnadsdelar. 
Sotning och brandskyddskontroll sker på det sätt och med sådan frekvens som anges i 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om rengöring (sotning) och 
brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6). 
Sotningen är avgiftsfinansierad enligt en fastställd taxa. Sotningen och brandskyddskontrollen 
är förlagd på entreprenad. Inom förbundet opererar ett flertal sotningsentreprenörer. SÄRF 
arbetar för att upprätthålla en god samverkan och erfarenhetsutbyte med och mellan 
entreprenörerna. SÄRF prövar enskilda fastighetsägares begäran att få tillstånd att sota den 
egna fastigheten.  
 

Prestationsmål 2016 – 2019 

Genomföra utbildning i egensotning minst två gånger per år. 

Slutföra och utvärdera projektet ”Brandskydd i glesbygd”. 

 

Prioriterade aktiviteter 2017 
Måluppfyllelse  

2017 

Säkerställa regelbunden uppföljning och återkoppling till respektive 
kommun genom information till räddningstjänstförbundets direktion. 

 100 % 

 

2.6 Krisberedskap 
SÄRF ger stöd till respektive kommunledning i deras krisberedskapsarbete inom områdena 
utbildning, övning, sårbarhetsanalyser och planering. Under händelser och kriser kan stödet 
avse förmedling av varning och information, omvärldsbevakning, analysarbete, samverkan, 
transportstöd, sambandsstöd och liknande. Stödet till kommunerna planeras i dialog med 
kommuncheferna. 
Under en krishändelse ska SÄRF prioritera stöd till kommunerna vid hot mot 
dricksvattensäkerheten, bortfall av el och tele, höga vattenflöden, stormhinder, snöoväder, 
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pandemi, epizooti, zoonoser och större skogsbränder. Under en krishändelse ska SÄRF även ha 
förmåga och uthållighet att säkra egen förmåga att genomföra räddningsinsatser. I dagsläget 
levererar SÄRF tjänsten säkerhetssamordnare till Borås, Mark och Ulricehamns kommun. SÄRF 
tillhandahåller också tjänsten krisberedskapshandläggare som stöttar alla kommunerna i 
förbundet i deras krisberedskapsarbete. 
 

Prestationsmål 2016 – 2019 

Utbildade och övade samverkansbefäl ska kunna aktiveras för stöd till kommunerna enligt 
fastställd plan. 

Delta i planering och genomförande av övningar inom krisberedskap och samhällsstörningar i 
samverkan med lokalt förankrade resurser. 

RCB, inre befäl och samverkansbefäl ska utbildas inom kommunal krisberedskap. 

Stödja arbetet för en förbundsgemensam Frivillig resursgrupp (FRG). 

Medverka i kommunernas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser. 

 

Prioriterade aktiviteter 2017 
Måluppfyllelse    

2017 

Utbildning ska genomföras med samverkansbefäl. Utbildningen ska 
medföra att de kan agera i en roll som samverkansbefäl och bistå 
kommunerna som en länk mellan kommunen och räddningstjänsten vid en 
extraordinär händelse. 

 100 % 

 

2.7 Brett säkerhetsarbete och övriga remisser 
Det breda säkerhetsarbetet avser räddningstjänstens ansvar att verka för skydd mot andra 
olyckor än bränder enligt 3 kap. 1 § i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Trafikolyckor, 
fallolyckor och suicid är exempel sådana olyckor. En del förebyggandeinsatser behöver även 
genomföras i samverkan med andra kommunala förvaltningar och myndigheter för att uppnå 
ett gott resultat. Exempel på sådana insatser är att förebygga anlagd brand och stärka 
brandskyddet hos äldre.  
SÄRF är även remissinstans/sakkunnig i andra ärenden än de som berör plan- och byggfrågor. 
Ärendena innebär främst yttranden i samband med serveringstillstånd och offentliga 
tillställningar, sakkunnighetsutlåtanden efter brand, släckvattenberäkningar och vissa ärenden 
enligt Seveso och Miljöbalken.  
 

Prestationsmål 2016 – 2019 

Öka deltagandet i kommunala samverkansgrupper gällande trygghet och säkerhet. 

I samverkan med andra kommunala förvaltningar arbeta för att införa en modell om 
individanpassat brandskydd bland kommunerna i förbundet. 

I samverkan med andra kommunala förvaltningar och aktörer i samhället arbeta för att öka 
frekvensen av brandvarnare och brandsläckningsutrustning hos allmänheten.  

Personal som handlägger sakkunnigutlåtanden ska kompetensutvecklas inom detta område. 

 

Prioriterade aktiviteter 2017 
Måluppfyllelse  

2017 

SÄRF ska delta i medlemskommunernas BRÅ-grupper i det 
trygghetsskapande arbetet.  

 100 % 

Särskild samverkan angående social oro.  100 % 

Riktade informationsinsatser om brandskydd i områden med identifierade 
behov.  

 100 % 
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2.8 Insatsuppföljning 
Räddningstjänsten ska följa upp inträffade olyckor och räddningsinsatser enligt 3 kap. 10 § i 
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. SÄRF genomför insatsuppföljningar i syfte att 
tillvarata erfarenheter från inträffade olyckor och räddningsinsatser, för att tillämpa dessa i ett 
olycksförebyggande och insatsutvecklande syfte. Varje insats dokumenteras i en insatsrapport 
som främst ligger till grund för insatsstatistik. Lokal och nationell insatsstatistik används i sin 
tur som underlag till verksamhetsplaneringen. 
Insatsuppföljning utförs enligt separata riktlinjer. Behovet av en insatsuppföljning och dess 
omfattning styrs av den mängd erfarenheter som förväntas framkomma, hur pass 
lättidentifierade erfarenheterna är samt till vilken målgrupp erfarenheterna riktas. SÄRF har 
fyra arbetssätt för uppföljning; enkel insatsuppföljning, fördjupad insatsuppföljning, tematisk 
insatsuppföljning och statistisk insatsuppföljning. Ibland genomförs insatsuppföljningar i 
samverkan med andra myndigheter, så som polis, ambulans, trafikverket och SOS. 
 

Prestationsmål 2016 – 2019 

Utveckla och fastställ arbetssättet för enkel insatsuppföljning där den operativa personalens 
delaktighet i insatsuppföljningar ökar och där fokus är på erfarenhetsåterföring. 

Öka förmågan att ta tillvara och implementera erfarenheter från såväl SÄRF:s egna insatser 
som insatser från andra räddningstjänster. 

Olycksutredarna ska kompetensutvecklas inom områdena brandplatsundersökning och 
kvalificerad olycksutredningsmetodik. 

 

Prioriterade aktiviteter 2017 
Måluppfyllelse  

2017 

Personal ska genomgå utbildning för grundläggande olycksutredning och 
sedan fungera som delprocessledare inom området insatsuppföljning för att 
utveckla kunskapsöverföring till utövande personal. 

 100 % 

 
 

3 Område Insats och beredskap 
Insats och beredskap ansvarar i huvudsak för den operativa beredskapen och 
insatsproduktionen, vilket omfattar: 

• Räddningsinsatser enligt LSO och övriga operativa uppdrag 
• Intern utbildning och övning 
• Försörjning och utveckling av materiel och fordon 
• Drift och utveckling av ledningscentral 
• Drift av förbundens verkstäder och fastigheter 
• Räddningstjänstplanering 
• Metodutveckling 
• Insatsplanering 
• Automatiska brandlarm 
• Bemanningsuppdrag inom annat ansvarsområde 

 

3.1 Räddningsinsatser enligt LSO och andra uppdrag 
SÄRF bedriver räddningstjänst i kommunerna i förbundet enligt 3 kap. 7 § i lagen (2003:778) 
om skydd mot olyckor. Med begreppet räddningstjänst avses de räddningsinsatser som staten 
eller kommunerna ska ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor i syfte att 
hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljö enligt 1 kap. 2§ i lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor. SÄRF ska ha förmåga att när som helst, vid behov, 
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genomföra en räddningsinsats. SÄRF tillhandahåller en egen dykorganisation för dyklarm och 
andra dykuppdrag i viss omfattning. SÄRF genomför även insatser i väntan på ambulans (IVPA) 
enligt avtal.  
SÄRF är ansluten till SOS Alarm genom avtal för mottagning och förmedling av larm från 112 
och för mottagning och förmedling av automatiska brandlarm. Det finns även en 
larmanordning vid varje brandstation som kan användas i nödsituationer. SÄRF driver en egen 
ledningscentral. För att påskynda utalarmering av räddningsstyrkor finns så kallade förlarm vid 
larmtyperna; brand i byggnad, trafikolycka, järnvägsolycka, drunkning, suicid, dykolycka och 
fastklämd person, vilket innebär att SOS-operatören kan larma ut räddningsstyrkor innan en 
intervju är slutförd. Inre befäl ges också möjlighet till medlyssning av SOS-samtal vilket syftar 
till att ytterligare påskynda och utforma utlarmningen.  
I samband med allvarliga olyckor kan allmänheten varnas och informeras genom ett ”Viktigt 
meddelande”. Meddelandet kan användas bland annat vid gasutsläpp, stora bränder med 
kraftig rökutveckling och svåra vädersituationer. ”Viktigt meddelande” kan ges som ett 
varningsmeddelande med signal via tyfoner utomhus i centrala Borås, Mark och Ulricehamn 
och/eller som ett informationsmeddelande via radio, TV och telefon. 
 

Prestationsmål 2016 – 2019 

Minska tiden mellan inkommit SOS-samtal och räddningstjänstens ankomst till skadeplatsen. 

Utreda behov av operativ anpassning utifrån framtagna insatskartor. 

Förmågebeskrivningar för alla räddningsstyrkor och operativa funktioner ska finnas. 

Omarbeta ledningshandboken. 

Alla räddningsstyrkor ska ha tillgång till förmågeanpassade ledningsstöd i form av 
kvalitetssäkrade förslag på handlingsmönster för de vanligaste händelsetyperna. 

Varje räddningsstyrka ska kunna komplettera lägesrapporter med hjälp av bildöverföring från 
olycksplatsen. 

Inventera behov och möjligheter att sprida ytterligare specialfunktioner på RIB-stationer. 

 

Prioriterade aktiviteter 2017 
Måluppfyllelse 

2017 

Att definiera och förankra organisationens förmåga, dels för våra enheter 
dels som enskild roll i den utryckande verksamheten. 

  80 % 

Varje räddningsstyrka ska tekniskt kunna komplettera muntlig information 
från olycksplatsen med bild. 

 100 % 

Förklaring 2017: I arbetet har SÄRF på stationsnivå beskrivit förmågan för räddningstjänstens 
huvudsakliga operativa ämnesområden, t.ex. brand och farliga ämnen. Det fortsatta arbetet är 
att bryta ner detta till enskilda enheter, dvs. räddningstjänstens olika fordon.  
 

3.2 Insatsplanering 
För att räddningstjänsten ska kunna genomföra en säker och effektiv insats vid en brand eller 
annan olycka, krävs att lättolkad information om objektet finns tillgänglig. Objektsinformation 
upprättas och uppdateras av ägaren/verksamhetsutövaren och SÄRF tar del av denna i de fall 
det krävs. I vissa fall tar SÄRF fram och uppdaterar insatskort/insatsplaner för specifikt utvalda 
objekt.  
SÄRF kontrollerar löpande framkomligheten på räddningsvägar till de fastigheter där 
räddningstjänstens stegutrustning utgör en alternativ utrymningsväg över 12 meter, och för en 
dialog med fastighetsägare om lösningar i de fall där framkomligheten är undermålig. På 
uppdrag av kommunerna svarar SÄRF för att underhålla och prova aggregat för viktigt 
meddelande till allmänheten. 
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Prestationsmål 2016 – 2019 

Förenkla framtagningsprocessen av insatsplaner och överlåta produktion av insatsplaner till 
respektive verksamhet i större utsträckning. 

Alla automatlarmsobjekt ska vara beskrivna i överskådliga insatskort som är lättillgängliga för 
den aktuella räddningsstyrkan. 

Vägledningar för utformning av tekniska lösningar för brandskydd som kan komma att 
användas vid insats ska tas fram. 

 

Prioriterade aktiviteter 2017 
Måluppfyllelse     

2017 

Framtagande av insatskort för automatlarmsobjekten.  100 % 

 

3.3 Metodutveckling, intern utbildning och övning 
Metodutveckling, intern utbildning och övning bedrivs i syfte att stärka SÄRF:s operativa 
förmåga, och i förlängningen utveckla och säkerställa att SÄRF kan genomföra effektiva 
räddningsinsatser enligt 1 kap. 3 § i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Den interna 
utbildningen och övningen involverar samtliga operativa funktioner och planeras enligt 
separata utbildnings- och övningsplaner. Metodutveckling genomförs i projektform. Större 
metodutvecklingsprojekt genomförs med stöd från eller i samarbete med andra myndigheter, 
så som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut, SP. De flesta aktiviteterna inom metodutveckling, intern utbildning och 
övning genomförs på SÄRF:s övningsanläggning Guttasjön. 
 

Prestationsmål 2016 - 2019  

Övning och utbildning ska i högre grad anpassas till fastlagda handlingsmönster och 

räddningsstyrkans/individens förväntade förmåga. 

Den fleråriga utbildningsplanen för återkommande övningar ska omarbetas.  

Övningsplaner ska utarbetas för att alla operativa befäl regelbundet ska få tillräcklig övning i 

sin befälsroll. 

Regelbundna övningar ska genomföras tillsammans med samverkande organisationer. 

Berörd operativ personal ska utbildas om de risker som föreligger vid samtliga anläggningar 

med farlig verksamhet enligt LSO 2 kap. 4§. 

Det ska finnas en utsedd utbildningsansvarig till alla relevanta olyckstyper. 

Utveckla arbetet avseende risk- och behovsanpassad metodutveckling. 

Förmågan att ta del av framgångsfaktorer hos andra räddningstjänster ska utvecklas. 

 

Prioriterade aktiviteter 2017 
Måluppfyllelse  

2017 

Tydliggöra kopplingen mellan enheter/rollers förmåga och övnings- och 
utbildningsplaner. 

 50 % 

Ta fram rutiner för SÄRF:s framtida metodutveckling.  50 % 

Förklaring 2017: I arbetet med förmågebeskrivningen har det beskrivits vilka kunskaps- och 
färdighetskrav som ställs på respektive nivå. Detta för att tydligt kunna beskriva mål med 
respektive utbildning och övning kopplad till förmåga. Det fortsatta arbetet innefattar att 
utforma övnings- och utbildningsplaner så att de tydligt visar på ett samband med önskad 
förmåga. 
 
Inom arbetet med metodutvecklingen så har arbetsgrupperna för räddningstjänstens 
huvudsakliga operativa ämnesområden, exempelvis brand och farliga ämnen, definierats och 
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bemannats. Dessa grupper ska i samverkan arbeta fram effektivare och säkrare metoder 
utifrån idéer till utvecklingsprojekt.  
 

3.4 Automatiska brandlarm 
SÄRF tillhandahåller en tjänst gentemot de anläggningar och verksamheter som vill ansluta 
sina brandlarmanläggningar till räddningstjänsten. Tjänsten tecknas i avtalsform och är 
avgiftsbelagd. Tjänsten innebär kortfattat att ägare/innehavare får ansluta en 
brandlarmanläggning till SÄRF för någon form av åtgärd vid inkommen larmsignal (teknisk 
indikering) eller vid fellarm. 
 

Prestationsmål 2016 - 2019  

Arbeta för att minska antalet felaktiga automatlarm.  

 

Prioriterade aktiviteter 2017 
Måluppfyllelse 

2017 

Driftsätta nya rutiner för den interna hanteringen av automatiska 
brandlarm. 

 10 % 

Förklaring 2017: Behovet av att införa en plattform i arbetet med automatlarm har analyserats 
och definierats. Ny organisation är på plats från 2018-01-01. Med en kommande 
automatlarmshandläggare sedermera ska nya rutiner driftsättas. Aktiviteten är därför flyttad 
till Verksamhetsplan 2018. 
 

3.5 Restvärdesräddning 
Räddningstjänsten kan i vissa fall initiera och utföra akut restvärdesräddning i syfte att minska 
eller förhindra ytterligare skador efter en olycka. Förutsättningarna för detta regleras genom 
avtal med Försäkringsbranschens Restvärdesräddning i Sverige AB. Akut restvärdesräddning 
innebär att räddningstjänsten efter beslut från räddningsledaren, kan utföra åtgärder för att 
skapa torr och rökfri miljö i byggnad upp till en omfattning av 16 persontimmar.  Vid behov av 
vidare restvärdeåtgärder, så kallad fortsatt restvärdesräddning, kan räddningstjänsten utföra 
detta som entreprenör under samordning av en restvärdesledare alternativt på uppdrag av 
annan behörig beställare, såsom ägare, försäkringsbolag eller miljörestvärdeledare. Fortsatt 
restvärdesräddning kan omfatta skadetyperna brand, vatten, samt transport- och miljöolyckor. 
 
 

Prestationsmål 2016 - 2019  

Utveckla rutiner, taktik, kunskap och metoder för att minimera följdskadorna vid en olycka.  

 

Prioriterade aktiviteter 2017 
Måluppfyllelse 

2017 

Implementera proaktivt restvärdesarbete i den operativa insatsen.   100 % 

 
 
 

4 Område Administration och Service 
Administration och service ansvarar i huvudsak för: 

 ekonomi- och personalfrågor 

 administrativt stöd och IT-samordning 

 drift av övningsanläggningen Guttasjön. 
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Prestationsmål 2016 - 2019  

Skapa administrativa förutsättningar för en professionell produktion inom hela 
räddningstjänstförbundet 

Utveckla administrativa rutiner och system som motsvarar dagens behov och öppnar 
möjligheter inför framtiden 

Tillhandahålla hög kompetens för att kunna erbjuda en hög servicenivå till kunder och 
anställda 

 
 

Prioriterade aktiviteter 2017 
Måluppfyllelse 

2017 

Digitalisering av löneprocessen för personal inom RIB, räddningstjänst i 
Beredskap. 

    75 % 

Uppgradering av intranät, SharePoint (Serfnet), till ny teknisk plattform.  100 %  

Förklaring 2017: Aktiviteten Digitalisering av löneprocessen består av två delar där del ett med 
inköp och implementering av modul är klart. Del två består av implementering av processen i 
organisationen och under hösten har 5 deltidskårer startat arbetet i det nya systemet: Vegby, 
Horred, Mjöbäck, Torestorp och Tranemo. Resterande kårer beräknas vara klara under andra 
tertialet 2018. 
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Bakgrund 
Förbundet har genomfört en risk-, väsentlighets- och konsekvensanalys av verksamheten för 
2017 genom att ringa in de rutiner och processer som är viktiga att följa upp.  
 
Förbundets metod för riskhantering och internkontroll omfattar identifiering och värdering av 
risker samt framtagande av åtgärdsplaner. 
 
På Direktionens uppdrag har tre internkontroller genomförts under 2017 enligt nedan redovisade 
sammanfattningar. 
 

1 Ökat antal inkomna myndighetsärenden 
Inkomna myndighetsärenden har ökat med 19% under 2017 jämfört med föregående år 
vilket medför att mer tid läggs på remisser. Med samma bemanning står organisationen för 
valet att myndighetsärenden inte kan genomföras med rimlig handläggningstid eller att 
planerade tillsyner inte kan utföras i samma omfattning.  
 
Enligt statistik är de ärenden som ökar mest under 2017 byggärenden och polistillstånd. 
Byggärenden är dessutom den typ av ärende som är mest tidskrävande.  
 
Ökning av inkommande ärenden gör att egenstartade ärenden i form av tillsyner enligt 
Lagen om skydd mot olyckor inte görs i samma omfattning. Det finns en korrelation 
mellan tillsyner och att räddningstjänstens remissvar i byggskedet. Om det inte byggs rätt 
från början är det mer komplicerat och dyrare att kräva en åtgärd i ett förvaltningsskede.  
 
Risken är också att minskad insyn i plan- och byggprocessen ger ökade kostnader för 
samhället i samband med tillsyner på grund av initiala byggfel. Byggfel kan också leda till att 
det ställs andra krav på räddningstjänstens operativa förmåga vilket medför att det uppstår 
onödiga risker för individer och personal vid räddningsinsatser. 
 
Byggnationerna styrs mycket av konjunktur. Omvärldsbevakning visar att byggandet inte 
kommer minska under 2018 om inte det ekonomiska läget drastiskt förändras på kort tid. 
 
Trots full insyn i plan- och byggprocessen krävs det att SÄRF utför tillsyner enligt Lagen 
om skydd mot olyckor för att i förvaltningsskedet nå verksamheter med ett mer lämplig 
intervall. Intervallet för tillsyn är inte lagstadgat utan ska baserat på 
verksamhetens/anläggningens riskbild. 
 
En plan för prioritering kring vad som ska göras tas fram. Planen ska även visa på lämplig 
bemanning för den del av Avdelningen Skydd och Samhälle som jobbar med förebyggande 
brandskydd. 
 
Målet är att svara på alla inkomna ärenden inom avsedd remisstid och samtidigt göra de 
tillsyner som prioriteras enligt tillsynsplan. 
 
Kontrollområde flyttas till internkontrollplan 2018 och utvärderas i slutet av 2018 för att se om behov av 
att vara kvar i internkontrollplan kvarstår. 
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2 Ökat antal överklagade myndighetärenden 
Det finns risk att fler myndighetsärenden överklagas på grund av våra förändrade rutiner för att 
efterleva Förvaltningslagen. För att motverka detta krävs en uttalad tydlighet vid 
myndighetsutövning. 
 
Avdelningen Skydd och samhälle jobbar kontinuerligt på att utveckla myndighetsutövningen. 
Enligt de kundundersökningar vi deltar i framgår att bemötande är den enskilt viktigaste aspekten 
för en bra myndighetsutövning. Ett bra bemötande grundar sig i myndighetens värdegrund och 
det är viktigt att vid arbetsplatsmöten och andra sammankomster betona vad det är vi gör och 
varför vi gör det. 
 
Avdelningen har även genomfört ett projekt för att på ett lättare och tydligare sätt kommunicera i 
text. Bland annat genom att förenkla och anpassa innehållet till mottagaren för att inte uppfattas 
som för byråkratiska. 
 
På grund av att ett ärende ska igenom flera rättsinstanser kan ett överklagat ärende ta upp till fyra 
år innan det vinner laga kraft. 
 
Vi ska fortsätta jobba aktivt med bemötande, värdegrund och kommunikation för att minska 
risken för ett ökat antal överklagade ärenden. Antalet överklagande ärenden ligger i dagsläget på 
cirka 2% av genomförda tillsyner. 
 
Samtidigt är det viktigt att kommunicera rättssäkert och att i de fall det inte finns prejudikat eller 
liknande påpeka möjligheten för individen att överklaga. 
 

3 Upprätthålla beslutad bemanning på RiB-kårer 
På grund av personalomsättning och svårigheter med rekrytering vid ett antal av förbundets RiB-
kårer finns en risk att beslutad bemanning inte kan upprätthållas.  
 
Risken består dels i att den totala numerären för respektive RiB-kår inte hålls och dels i att 
beredskapsstyrkan inte är fullt bemannad hela tiden. 
 
Under perioden juni-augusti 2017 skulle den sammanlagda beredskapstiden uppgå till  
154 560 timmar. Under samma tidsperiod kunde vi inte hålla beslutad bemanning under 407 
timmar. 
 
Under 2017 har vi haft 25 avgångar från RiB-kårerna men lyckats ny- eller återanställa 34 
personer, en total ökning med nio personer. Dock kvarstår problematiken att hålla beslutad 
bemanning vid ett fåtal RiB-kårer i förbundet. 
 
I organisationen finns det fr.o.m. 2018-01-01 en Sektionschef med särskilt ansvar för förbundets 
17 RiB-kårer och sex räddningsvärn. Under 2018 ska det tas fram nya rutiner för bättre 
uppföljning av hur det faktiska bemanningsläget på respektive RiB-station är, månad för månad, 
och dess orsaker. 
 
Kontrollområde flyttas till internkontrollplan 2018 och utvärderas för att se om behov för att ingå i 
internkontrollplan kvarstår. 
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Revisionsberättelse för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund år 2017

Vi, av respektive fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund (organisationsnummer 222000-0810) av dess direktion. 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. Revisorernas ansvar är att pröva om verksamheten 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande 
och om den interna kontrollen som görs är tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och 
förbundets revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med biträde av sakkunniga och med den inriktning 
och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Till revisionsberättelsen 
bifogas vår sammanfattande revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning av granskningen. 

När det gäller förbundets följsamhet mot budgetbeslut och fastställda mål konstaterar vi att förbundet under året 
förändrat verksamhetsuppföljningen och att det nu finns en enhetlig uppföljning för dess olika verksamhetsområden, 
med nedbrutna prioriterade aktiviteter för året som grund för ansvarsprövning.

Avseende verksamheten konstaterar vi att förbundet inte genomfört 6 av 22 beslutade prioriterade aktiviteter för 2017. 
Förbundet har under året vidtagit åtgärder i syfte att genomföra aktiviteterna. Revisorerna bedömer att förbundet i 
sin uppföljning av prioriterade aktiviteter 2017 anger rimliga förklaringar till varför aktiviteterna inte genomförts. 
 
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål 
som direktionen uppställt. 

Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.

Vi bedömer att verksamheten i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorernas bedömning är att förbundet under året utvecklats i rätt riktning och 
förbättrat b.la. verksamhetsuppföljning, intern kontroll och analys av ej genomförda aktiviteter. Revisorerna vill i 
sammanhanget framhålla att förbundets utvecklingsarbete med att åtgärda identifierade brister inom området bör 
fortsätta även under 2018.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för år 2017 för direktionen samt de enskilda ledamöterna 
i densamma.

BORÅS 2018-03-09

Till Kommunfullmäktige i:
Bollebygds Kommun

Borås Stad
Marks Kommun

Svenljunga Kommun
Tranemo Kommun

Ulricehamns Kommun

Revisorerna, Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund

Roger Fogelström 
Vice ordförande

Nils-Gunnar Blanc 
Ordförande

Sture ErnstssonPer Wignäs

Jan-Erik Björkli

Mats Jönsson

Bilagor:
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Revisionsredogörelse 2017 
Rapport avseende granskning av årsredovisning 2017, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund



Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund, 
Revisionsredogörelse 2017
I revisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt, och om den interna kontrollen som görs inom kommunalförbundet 
är tillräcklig. 

Revisionen lämnar en revisionsberättelse som en grund för Kommunfullmäktige i respektive 
medlemskommuns ansvarsprövning. Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad 
bedömning av all den granskning av nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från granskning av årsredovisningen, 
specifika bevakningsområden och riskanalys/intern kontroll. Granskningen av årsredovisning 
och intern kontroll är i huvudsak analytisk, medan fördjupade granskningar i förekommande fall 
innehåller substansgranskning/ granskning av ändamålsenlighet i vilken revisionen kan verifiera 
måluppfyllelse. Räkenskapsrevisionen har genomförts av revisionsbyrån Deloitte AB och redovisas 
i Rapport avseende granskning av årsredovisning 2017-12-31, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. 

Ekonomiskt- och verksamhetsmässigt resultat
Kommunalförbundet redovisar ett överskott på 6 500 tkr, vilket innebär ett överskott på 7 441 
tkr jämfört med budget. Överskottet beror i huvudsak på lägre kostnader för avtalspension och 
lokalhyra än vad som prognosticerats samt ökade intäkter för automatlarm och avtalsutbildningar.

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds målarbete
Södra Älvsborgs Räddningstjänsts (SÄRF) förbundsordning utgör grunden för förbundets verksamhet 
och fastställs av respektive medlemskommuns fullmäktige. Direktionen beslutar om ett handlingsprogram 
som reglerar målsättning och ambitioner för SÄRF för varje mandatperiod. I handlingsprogrammet 
framgår 57 prestationsmål för SÄRF avseende mandatperioden uppdelat per verksamhetsområde. 
Verksamheten 2017 ska genomföras enligt beslutade prestationsmål i handlingsprogrammet för 
perioden 2016-2019. Prioriterade aktiviteter för 2017 fastställdes av Direktionen 2016-12-16 i 
Verksamhetsplan och internbudget för 2017. Under 2017 har SÄRF arbetat med att ytterligare 
utveckla verksamhetsplanen till ett dokument som beskriver årets prioriterade aktiviteter i syfte att 
nå handlingsprogrammets mål och ambitioner. 

Det sker ingen redovisning av måluppfyllelsen avseende prestationsmål 2016-2019 inom ramen 
för årsredovisningen. I årsredovisningen redovisas uppföljning av prioriterade aktiviteter för 2017 i 
sammanfattad form. För detaljer i uppföljningen hänvisas till bilagan Uppföljning av prioriterade 
aktiviteter i verksamhetsplan 2017. 

I uppföljningen framgår prioriterade aktiviteter för 2017 inom respektive verksamhetsområde 
samt områdets prestationsmål för perioden 2016-2019. Samtliga beslutade prioriterade aktiviteter 
i verksamhetsplanen följs upp tillsammans med en skattning av måluppfyllelsen/genomförandet. 
Förbundet genomför även en skattning i % av hur stor del av aktiviteten som genomförts 2017.   
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Måluppfyllelsen redovisas i enlighet med nedanstående:

Förbundets prioriterade aktiviteter 2017 för verksamhetsområdet Skydd och 
samhälle

Information, rådgivning och extern utbildning:

0   0   2   av 2 prioriterade aktiviteter 2017

Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor:

0   0   2   av 2 prioriterade aktiviteter 2017

Tillstånd och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor:

0   0   2   av 2 prioriterade aktiviteter 2017

Samhällsplanering:

0   1   0   av 1 prioriterad aktivitet 2017

Sotning och brandskyddskontroll:

0   0   1   av 1 prioriterad aktivitet 2017

Krisberedskap:

0   0   1   av 1 prioriterad aktivitet 2017

Brett säkerhetsarbete och övriga remisser:

0   0   3   av 3 prioriterade aktiviteter 2017

Insatsuppföljning

0   0   1   av 1 prioriterad aktivitet 2017

Sammantaget har en av tretton beslutade prioriterade aktiviteter för 2017 inte genomförts av förbundet. 
Den särskilda aktivitet som inte genomförts är: 

• Säkerställa handläggningskunskaperna för medlemskommunerna i plan- och 
byggprocessen. Prioriterat är införandet av generella riskanalyser i  kommunerna. Förbundet 
förklarar utfallet med att SÄRF inte har mandat att genomföra aktiviteten fullt ut då 
respektive medlemskommun beslutar om införsel av generella riskanalyser. Förbundet 
skattar måluppfyllelsen till 50 % med hänvisning till att några kommuner startat ett 
arbete som kan ligga till grund för beslut för införandet av avsedd riskanalys.

 
Utöver ovanstående finns sammantaget 34 beslutade mål för verksamhetsområdet från Handlingsprogram 
2016-2019. Inom ramen för årsredovisning eller uppföljning av prioriterade aktiviteter i verksamhetsplan 
2017 sker ingen uppföljning av dessa mål. 

Förbundets prioriterade aktiviteter 2017 för verksamhetsområdet Insats och 
beredskap

Räddningsinsatser enligt LSO och andra uppdrag:

0   1   1   av 2 prioriterade aktiviteter 2017
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Insatsplanering:

0   0   1   av 1 prioriterad aktivitet 2017

Metodutveckling, intern utbildning och övning:

0   2   0   av 2 prioriterade aktiviteter 2017

Automatiska brandlarm:

0   1   0   av 1 prioriterad aktivitet 2017

Restvärderäddning:

0   0   1   av 1 prioriterad aktivitet 2017

Sammantaget har fyra av sju beslutade prioriterade aktiviteter för 2017 inte genomförts av förbundet. 
De särskilda aktiviteter som inte genomförts är: 

• Att definiera och förankra organisationens förmåga, dels för våra enheter dels 
som enskild roll i den utryckande verksamheten. Förbundet anger att fortsatt arbete 
behövs med att bryta ned förmågan till enskilda enheter och fordon. Förbundet skattar 
måluppfyllelsen till 80 % med hänvisning till att man under året beskrivit förmåga på 
stationsnivå i förhållande till huvudsakliga operativa ämnesområden.  

• Tydliggöra kopplingen mellan enheters/rollers förmåga och övnings- och 
utbildningsplaner. Förbundet anger att fortsatt arbete behöver bedrivas med att utforma 
övnings- och utbildningsplaner. Förbundet skattar måluppfyllelsen till 50% med hänvisning 
till att arbetet med förmågebeskrivning genomförts under året. 

• Ta fram rutiner för SÄRF:s framtida metodutveckling. Aktiviteten är inte helt genomförd. 
Förbundet skattar måluppfyllelsen till 50 % med hänvisning till att man under året 
definierat och bemannat särskilda arbetsgrupper för att arbeta med metodutveckling. 

• Driftsätta nya rutiner för den interna hanteringen av automatiska brandlarm. 
Aktiveten är inte helt genomförd. Förklaringen är att aktiviteten inte kunnat genomföras 
med anledning av organisationsförändring som infördes 2018-01-01. Förbundet skattar 
måluppfyllelsen till 10 % med hänvisning till att det i den nya organisationen utsetts en 
automatlarmshandläggare. 

Utöver ovanstående finns sammantaget 20 beslutade mål för verksamhetsområdet från Handlingsprogram 
2016-2019. Inom ramen för årsredovisning eller uppföljning av prioriterade aktiviteter i verksamhetsplan 
2017 sker ingen uppföljning av dessa mål. 
 
Förbundets prioriterade aktiviteter 2017 för verksamhetsområdet Administration 
och service

Prioriterade aktiviteter för 2017:

0   1   1   av 2 prioriterade aktiviteter 2017

Sammantaget har en av två beslutade prioriterade aktiviteter för 2017 inte genomförts av förbundet. 
Den särskilda aktivitet som inte genomförts är: 

• Digitalisering av löneprocessen för personal inom RIB, Räddningstjänst i beredskap. 
Aktiviteten är inte helt genomförd. Förbundet skattar måluppfyllelsen till 50 % med 
hänvisning till att inköp och implementering av digital modul är klar. Samtliga RIB-kårer 
har dock inte hunnit implementera det nya systemet under 2017.
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 Utöver ovanstående finns sammantaget tre beslutade mål för verksamhetsområdet från Handlingsprogram 
2016-2019. Inom ramen för årsredovisning eller uppföljning av prioriterade aktiviteter i verksamhetsplan 
2017 sker ingen uppföljning av dessa mål.

Specifika bevakningsområden
Revisorerna har särskilt bevakat nedanstående område. 

Verksamhetsuppföljning i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Grunden i  SÄRF:s verksamhetsuppföljning är bestämmelser från Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB) om att alla räddningstjänster ska ha handlingsplaner för varje mandatperiod. 
SÄRF har handlingsplan 2016-2019 vilken anger 57 prestationsmål för perioden.

I  verksamhetsplan för 2016 fanns 39 beslutade mål och 49 beslutade särskilda aktiviteter för 2016  
samt 20 prestationsmål för 2016-2019. Sammanlagt skedde uppföljning i förhållande till 108 mål/
aktiviteter under 2016. I verksamhetsplanen för 2017 har detta system ersatts med ett system med 
årssatta prioriterade aktiviteter i förhållande till handlingsplanens 57 mål. Sammantaget finns 22 
prioriterade aktiviteter för 2017, en minskning med 86 mål/aktiviteter jämfört med 2016. 

Förbundet har under 2017 arbetat med en större omorganisation. Inriktningen är att gå från process- 
till linjeorganisation med fokus på funktioner. Syftet är att effektivisera och förbättra  verksamheten 
och tydliggöra roller, ansvar och uppföljning internt. Den inre organisationen utökas från tre till 
fem avdelningar. Omorganisationen trädde i kraft fr.o.m. 2018-01-01.

Förbundet har identifierat brister med beslutat handlingsprogram för 2016-2019. I huvudsak avser 
bristerna sammanblandning av mål, aktiviteter, visioner, strategier och mängden mål i handlings-
programmet. Bristerna är så pass betydande enligt förbundet att delar/hela dokumentet behöver 
arbetas om under 2018. Syftet är att skapa en helt uppdragsstyrd organisation och målformulering 
med ett mindre antal mål kompletterade med strategiska initiativ och tillhörande aktiviteter och 
indikatorer/mått. Målen ska tillsammans med enheternas prestationer följas löpande med större 
avrapportering varje tertial. Förbundet har under 2017 infört ny systematik för verksamhetsupp-
följning internt med tertialavstämningar och operativa ledningsmöten. 

Fördjupade granskningar
Revisonen har inte genomfört några fördjupade granskningar avseende Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund.

Intern kontroll
Direktionen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med förbundsordning samt de föreskrifter 
som gäller för verksamheten. Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har vidare 
ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredställande sätt. Uppföljning och kontroll av kärnverksamhet och administrativa processer 
genomförs även i förekommande fall inom ramen för olika kvalitetssystem och inrapportering till 
tillsynsmyndighet.

Södra Älvsborgs Räddningstjänst förbund har en plan för intern kontroll för 2017 som antagits av 
Direktionen 2017-10-13. Förbundet har genomfört en riskanalys som grund för upprättandet av 
plan för intern kontroll. Riskanalysen innehåller sammanlagt 41 identifierade risker. Direktionen 
har inte gjort en egen riskanalys, men godkänt förvaltningens riskanalys. Planen för intern kontroll 
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omfattar tre kontrollmoment. Förbundet genomför enligt riskanalysen även löpande kontroller av 
b.la. ekonomi- och lönehantering under året. Samtliga kontrollmoment planeras bli avrapporterade 
till Direktionen den 16 mars 2018. Uppföljningen av den interna kontrollen innehåller kortfattade 
analyser och åtgärder. Direktionen har 2017-10-13 antagit en policy för intern styrning och kontroll. 

Sammanfattande bedömning
I granskningen av Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds årsredovisning utgår bedömningarna 
från följsamhet mot Direktionens budgetbeslut och eventuella beslut om specifika mål och prioriterade 
aktiviteter som avser budgetåret 2017. Den interna kontrollen bedöms utifrån riskanalys och plan för 
intern kontroll samt dess uppföljning. I den sammanfattande bedömningen ingår i förekommande fall 
också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de fördjupade granskningar 
som har varit riktade mot förbundet. 

Revisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag/
aktiviteter, eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det 
är samtidigt väsentligt att Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund analyserar och ger rimliga 
förklaringar till varför man inte uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört prioriterade 
aktiviteter/delmoment eller uppdrag.

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund följer upp verksamheten genom identifierade prioriterade 
aktiviteter för året som är en nerbrytning av målen från beslutat Handlingsprogram 2016-2019. 
Förbundet gör med utgångspunkt från uppföljning av verksamhetsplan 2017 en egen bedömning 
av om man har genomfört prioriterade aktiviteter eller hur nära man ligger genomförande i de fall 
aktiviteten inte är helt genomförd. Förbundet har inte fullt ut genomfört 6 av 22 beslutade prioriterade 
aktiviteter för 2017. Förbundet har under året vidtagit åtgärder i syfte att genomföra aktiviteterna. 
Revisionen bedömer att förbundet i sin uppföljning av prioriterade aktiviteter i verksamhetsplan 
2017 anger rimliga förklaringar till varför aktiviteterna inte genomförts. 

Revisonen kan konstatera att förbundet under året förändrat verksamhetsuppföljningen och att det 
nu finns en enhetlig uppföljning för dess olika verksamhetsområden, med nedbrutna prioriterade 
aktiviteter för året som grund för ansvarsprövning. Samtidigt har förbundet identifierat brister i beslutat 
handlingsprogram 2016-2019 som försvårar verksamhetsuppföljningen. Revisionens bedömning är 
att förbundet under året tagit stora steg i rätt riktning och förbättrat b.la. verksamhetsuppföljning 
och analys av ej genomförda aktiviteter. Revisonen vill i sammanhanget framhålla att förbundets 
utvecklingsarbete med att åtgärda identifierade brister inom området bör fortsätta även under 2018.

Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig. Den kan dock utvecklas ytterligare genom att planen 
för intern kontroll beslutas tidigare under året och att Direktionen genomför en egen riskanalys. 
Revisorerna noterar att förbundet i policy för intern styrning och kontroll beslutat om arbetssätt för 
2018 avseende den interna kontrollen som tangerar identifierade utvecklingsområden. 

Revisonens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig. 

Borås 2018-03-09

Andreas Ekelund
Revisionschef, Revisionskontoret
Borås Stad
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Sammanfattning och 
kommentarer 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna för Södra Älvsborgs 
räddningstjänstförbund har Deloitte granskat förbundets årsredovisning för 
räkenskapsåret 2017.  
 
Avgränsningar, revisionskriterier och metod 
Granskningen syftar till att verifiera att Södra Älvsborgs 
räddningstjänstförbund upprättar årsbokslut i enlighet med kommunallagen 
(KL), lagen om kommunal redovisning (KRL), god redovisningssed i 
kommuner och landsting. Vi har i allt väsentligt utfört revisionen enligt god 
revisionssed för kommuner och landsting. Granskningen har skett utifrån 
väsentlighet och risk. Vi har därför granskat ett urval av underlag utifrån en 
väsentlighets- och riskbedömning. Det ingår ej i Deloittes revisionsuppdrag 
ett granska förbundets måluppfyllelse.  
 
I årsredovisningen har följande delar granskats: 
 Resultat- och balansräkningar 
 Noter 
 Kassaflödesanalys 
 
Uttalanden  
Vår sammanfattande bedömning är att Södra Älvsborgs 
räddningstjänstförbunds resultat- och balansräkning, noter och 
kassaflödesanalys som ingår i årsredovisningen i alla väsentliga avseenden 
ger en rättvisande bild av den finansiella ställningen per den 31 december 
2017 och av dess finansiella resultat för året enligt lag om kommunal 
redovisning. 
 
 
 

Göteborg den 9 mars 2018  
 
DELOITTE AB 
 
 
 
Harald Jagner  Pernilla Lihnell  
Auktoriserad revisor  Auktoriserad revisor             
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1. Inledning 
Bakgrund 
Enligt Lag om kommunal redovisning (KRL) ska en förbundets 
årsredovisning redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens 
finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut.  
 
Rådet för kommunal redovisning (RKR), vars huvuduppgift är att främja och 
utveckla god redovisningssed i kommuner och landsting i enlighet med KRL, 
har gett ut rekommendationer för den kommunala redovisningen. I 
tillämpliga delar ska även normering från Redovisningsrådet och 
Bokföringssektoren användas.  
 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna för Södra Älvsborgs 
räddningstjänstförbund har Deloitte genomfört en granskning av 
årsredovisningen för räkenskapsåret 2017.  

Syfte, revisionsfråga 
Revisorerna ska enligt KL pröva om räkenskaperna är rättvisande samt 
bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål fullmäktige 
beslutat om. Revisorernas skriftliga bedömning ska biläggas årsbokslutet.  
 
Vi har i allt väsentligt utfört revisionen enligt god revisionssed för 
kommuner och landsting. En revision innefattar att genom olika åtgärder 
inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i de finansiella 
rapporterna. Det sakkunniga biträdet väljer i samråd med de 
förtroendevalda revisorerna vilka åtgärder som skall utföras, bland annat 
genom att bedöma riskerna för felaktigheter i de finansiella rapporterna, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning 
beaktar det sakkunniga biträdet de delar av den interna kontrollen som är 
relevanta för hur förbundet upprättar årsbokslutet för att ge en rättvisande 
bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med 
hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra uttalande om 
effektiviteten i förbundets interna kontroll. En revision innefattar också en 
utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har 
använts och av rimligheten i förbundets uppskattningar i redovisningen. Vi 
anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.  
 
Avgränsningar, revisionskriterier och metod 
Granskningen har skett utifrån väsentlighet och risk. Vi har därför granskat 
ett urval av underlag utifrån en väsentlighets- och riskbedömning. Det ingår 
ej i Deloittes revisionsuppdrag ett granska förbundets måluppfyllelse.  
 
I årsredovisningen har följande delar granskats: 
 
 Resultat- och balansräkningar 
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 Noter 
 Kassaflödesanalys 
 
Granskning har skett av bilagor och specifikationer till årsredovisningen.  
 
För att granska att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, har 
granskning skett av fullständighet, riktighet, existens, tillhörighet, 
periodisering, värdering, äganderätt och förpliktelser samt innehåll, 
presentation och läsbarhet. 
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2. Granskningsresultat 
Resultaträkning 
Enligt KRL 5:1 ska resultaträkningen redovisa samtliga intäkter och 
kostnader samt hur det egna kapitalet förändrats under året.  
 
Vi har granskat att: 
 
 Resultaträkningen är uppställd enligt KRL 
 Resultaträkningen i allt väsentligt redovisar årets samtliga externa intäkter 

och kostnader 
 Noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer av 

resultaträkningens poster samt möjliggör avstämning mot balanskravet 
 Resultaträkningens innehåll är rätt periodiserat  
 
Kommentarer 
Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av 
årets resultat och att noter finns i tillräcklig omfattning och utgör 
specifikationer av resultaträkningens poster. 
 
Balansräkning 
Enligt KRL 5:2 ska balansräkningen redovisa samtliga tillgångar, 
avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för räkenskapsårets 
utgång (balansdagen). Ställda panter och ansvarsförbindelser ska tas upp 
inom linjen.  
 
Vi har granskat att: 
 
 Balansräkningen är uppställd enligt KRL 
 Noter finns i tillräcklig omfattning 
 Upptagna tillgångar, avsättningar och skulder existerar, tillhör kommunen 

och är fullständigt redovisade och rätt periodiserade 
 Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats enligt principerna i KRL 
 Föregående års utgående balanser har överförts rätt som årets ingående 

balanser 
 Specifikationer och underlag till utgående balanser finns i tillräcklig 

omfattning 
 Årets resultat enligt balansräkning överensstämmer med resultaträkningen 
 
Kommentarer 
Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av 
tillgångar, avsättningar, skulder och eget kapital. 
 
Kassaflödesanalys 
I kassaflödesanalysen ska enligt KRL 7:1 kommunens finansiering och 
investeringar under räkenskapsåret redovisas.  
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Vi har granskat att: 
 
 Kassaflödesanalysen uppfyller kraven i KRL 
 Noter finns i tillräcklig omfattning 
 Kassaflödesanalysens innehåll överensstämmer med motsvarande 

uppgifter i övriga delar av årsredovisningen 
 
Kommentarer 
Förbundets kassaflödesanalys är uppställd i enlighet med 
rekommendationen från Rådet för kommunal redovisning och 
överensstämmer i allt väsentligt med övriga delar i årsredovisningen.  
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