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Räddningstjänstförbundet MittBohuslän 
Årsredovisning 2015 (org nr 222 000 -2808) 
Bakgrund 
Räddningstjänstförbundet MittBohuslän har inkommit med årsredovisning vilken 
antogs av Förbundsdirektionen 2015-03-04. Förbundets revisorer meddelar i 
revisionsberättelsen 2015 att de har granskat redovisning och förvaltning 2015 i 
enlighet med kommunallagen och god revisionssed. Revisorerna tillstyrker 
förbundets årsredovisning godkänns. Däremot riktas kritik mot förbundsdirektionen 
för att de inte upprättat;  

 Budget- och verksamhetsplan med mål 2015 
 Plan för internkontroll för 2015 
 Föreskrifter för medelsförvaltningen 
 Bestämmelser för attest 
 Arkiv- och dokumenthanteringsplan 

I övrigt har revisionen inte funnit skäl för anmärkning och tillstyrker att 
förbundsdirektionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 
 
Viktiga händelser 
Året som gått har präglats mycket av att övergången till ett större 
kommunalförbund. Då Uddevalla kommun ingår i förbundet from 2015 tillsammans 
med Lysekil och Munkedal. Tidigare hade förbundet administrativt stöd från 
Munkedals kommun. Detta har nu övertagits av Uddevalla kommun. Det har 
inneburit uppbyggnad av nya rutiner och implementering av nya system. Förbundet 
har i och med detta också utökat ekonomiadministrationen med en ekonomtjänst. 
Som övriga händelser kan nämnas att räddningstjänstens personal har mött 4500 
personer vid olika utbildnings- och informationstillfällen i de tre kommunerna.  
 
Ekonomi 
Förbundet redovisar ett positivt resultat på 8,0 mnkr. Resultatet beror främst på 
Uddevalla kommuns inköp i förbundets egna kapital med 5,3 mnkr. Förbundet har 
under året haft vakanta tjänster, långtidssjukskrivningar samt låga driftskostnader 
för el- och fjärrvärme. Det innebär att det egna kapitalet har förstärkts och uppgår 
nu till 10,9 mnkr. Soliditeten uppgår till 34,5 %.  
 
Munkedals kostnader 2015 uppgick till 9,5 mnkr vilket är en ökning med 0,3 mnkr 
jämfört med föregående år. 
 
Måluppfyllelse 
Förbundet har för 2015 inte antagit varken finansiella mål samt verksamhetsplan 
med mål. Någon uppföljning finns därför inte på om resultatet är förenligt med god 
ekonomisk hushållning. Revisorerna konstaterar i sin rapport att det är möjligt att 
göra någon bedömning. 
 
Intern kontroll 
Förbundet har inga antagna internkontrollplaner för 2015. Det är därför inte möjligt 
att bedöma hur arbetet med intern kontroll bedrivits. 
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

1. Ekonomi 
Se ovan. 

2. Miljö 
Inte aktuellt 

3. Folkhälsa 
Inte aktuellt. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för 
Räddningstjänsten Mitt Bohuslän 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja direktionen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 
 
Kommunstyrelsen beslutar att Räddningstjänstförbundet får i uppdrag att 
återkomma inför budget 2016 med; 

 Mål för god ekonomisk hushållning i Budget- och verksamhetsplan med mål 
2016 

 Plan för internkontroll för 2016 
 Föreskrifter för medelsförvaltningen 
 Bestämmelser för attest 
 Arkiv- och dokumenthanteringsplan 

 
 
       
     

 

Beslutet expedieras till: 
Räddningstjänstförbundet MittBohuslän 
Lysekils kommun 
Uddevalla kommun 
Arkivet 
Ekonomienheten 
Kommunchef 
 

Ulrika Gellerstedt Mats Tillander 
Ekonomichef Samhällsbyggnadschef 
  
Håkan Sundberg  
Kommunchef  





  

Årsredovisning 2015 
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET 

MITT BOHUSLÄN 

Uddevalla Lysekil Munkedal 



Förvaltningsberättelse 
VÅRT UPPDRAG 

Förbundet ska stödja de människor som lever, verkar och 

vistas i medlemskommunerna.  

VÅR VISION 

Trygghet, Säkerhet och Omtanke 

Varje dag ska vi arbeta aktivt och förutseende för att förebygga olyckor. 

När det trots allt krävs en räddningsinsats ska vi verka skickligt, med 

modern utrustning och effektiva metoder. Med våra egna och andras 

erfarenheter ska vi utveckla vår förmåga och blir ännu lite bättre nästa 

gång. Vi ska vara öppna för det samhälle vi har satts att skydda och 

möta alla människor med öppenhet, respekt och professionalism. Vi 

ska ha en kultur där vi vågar ifrågasätta, diskutera och prova nya tan-

kar. Vi ska ha ett arbetsklimat där alla känner sig trygga, lyssnar på och 

respekterar varandra. Vi har ett viktigt uppdrag, därför ska vi vara i 

ständig utveckling. 

ORGANISATION 
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Säkerhetsmål 1 
Antalet trafikolyckor och dess konsekvenser ska kontinuerligt minska.  

MÅLSÄTTNING 

 

PRESTATIONSMÅL 1:1 

Olycksutredning ska genomfö-
ras där hot mot egen personal 
föreligger samt vid dödsolyckor. 

PRESTATIONSMÅL 1:2 

Incidenter som uppmärksam-

mats i samband med räddnings-

insats ska rapporteras, följas 

upp och återkoppling ska ske till 

berörda. Berörda kan vara en 

enskild person, organisationen i 

sin helhet eller externa organi-

sationer och myndigheter. 

PRESTATIONSMÅL 1:3 

Insatsstatistik ska kontinuerligt 

analyseras. Vid påvisbart sam-

band vid inträffade händelser 

ska berörda myndigheter infor-

meras. Syftande att tillsammans 

med berörd myndighet före-

kommaupprepning av likartad 

olycka. 

PRESTATIONSMÅL 1:4 

Kontinuerligt genomföra öv-

ningar med syfte att höja för-

mågan vid trafikolycka. 

PRESTATIONSMÅL 1:5 

Räddningstjänsten ska utvär-

dera genomförda insatser och 

inträffade incidenter. Detta i 

syfte att erhålla erfarenheter ur 

ett lärande perspektiv. 
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Prestationsmål 1:1 

Ingen aktivitet. Underlag för be-
dömning saknas. 

Prestationsmål 1:2 

Ingen aktivitet. Underlag för be-

dömning saknas. 

Prestationsmål 1:3 

Rutin för uppföljning av alla in-
satser är inarbetad i förbundet. 
Fr.o.m. 2015-07-01 kontrolleras 
alla insatsrapporter av räddnings-
tjänstens olycksutredare vilken 
analyserar och bedömer vidare 
uppföljningsåtgärder. 

Prestationsmål 1:4 

Under året har totalt 16 övningar 
med inriktning mot trafikolycka 
genomförts. Övningarnas inne-
håll riktar sig mot omhänderta-
gande samt urtag av skadad per-
son ur fordon. 

Prestationsmål 1:5 

Rutin för uppföljning av alla in-
satser är inarbetad i förbundet. 
Fr.o.m. 2015-07-01 läses alla in-
satsrapporter av räddningstjäns-
tens olycksutredare vilken analy-
serar och bedömer vidare uppfölj-
ningsåtgärder. 



Säkerhetsmål 2 
Antalet bostadsbränder ska minska och ingen person ska omkomma eller skadas allvarligt i samband 
med brand i bostad.  

PRESTATIONSMÅL 2:1 

Händelsebaserade riktade in-

formationsinsatser ska genom-

föras de närmast kommande 

dagarna efter en inträffad hän-

delse i flerbostadshusområden. 

Insatsen samordnas med opera-

tiv och förebyggande personal. 

PRESTATIONSMÅL 2:2 

Genom prioriterad tillsyn i fler-

bostadshus verka för ett likvär-

digt brandskydd. Dessa riktade 

tillsynsinsatser ska framgå i 

upprättad tillsynsplan för varje 

år. 

PRESTATIONSMÅL 2:3 

Räddningstjänsten ska verka för 

brandvarnare i alla hem. 

PRESTATIONSMÅL 2:4 

Bränder där personer skadas 

allvarligt eller omkommer till 

följd av brand i bostad ska utre-

das. 

PRESTATIONSMÅL 2:5 

Statistiskt underlag ska konti-

nuerligt analyseras. Vid resultat 

som påvisar samband vid flera 

inträffade händelser ska berörda 

myndigheter informeras. Syftet 

med detta är att tillsammans 

med berörda myndigheter före-

komma upprepning av likartade 

bränder. 

PRESTATIONSMÅL 2:6 

Statistiska underlag, erfarenhet-

er och omvärldsbevakning ska 

användas för utveckling av tek-

nik, materiel och metoder. 
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Prestationsmål 2:1 

Riktad informationsinsats har 
anordnats till de boende på Hov-
hultsområdet i Uddevalla. Rädd-
ningstjänsten identifierade detta 
behov av information och dialog 
då ett flertal bränder inträffat i 
bostadsområdet och boendes age-
rande i samband med vissa av 
dessa händelser. Informationsin-
satsen som gjorts i samverkan 
med Uddevallahem innehöll både 
teoretiska som praktiska moment 
som utfördes av förebyggande och 
operativ personal.   

Prestationsmål 2:2 

Kontroll av brännbart och/eller 
hindrande material i trapphus i 
flerbostadshus har utförts i Udde-
valla. Ett 50-tal trappuppgångar 
har kontrollerats och i ca 25 % av 
dessa fanns brännbart materiel 
som barnvagnar, kartonger m.m.  
Räddningstjänstens bedömning 
är att detta inte varit till fysiskt 
hinder vid utrymning utan ser 
mer allvarligt på att lättantändligt 
material förvaras som kan orsaka 
rökutveckling som förhindrar ut-
rymning via trapphuset. Uppfölj-
ning med fastighetsägare har ut-
förts. 

Prestationsmål 2:3 

Information om brandvarnare 
sker vid brandskyddsutbildning-
ar, säsongsanpassade kampanjer 
och mässor. Kontroll enligt direk-
tiv från räddningstjänsten av 
brandvarnare utförs i hemmiljö 
av kommunernas sotare vid 
brandskyddskontroll och sotning.  

 

Prestationsmål 2:4 

Två olycksutredningar har ge-
nomförts gällande bränder där 
personer skadats allvarligt eller 
omkommit till följd av brand i 
bostad, villabrand i Konungsberg 
Uddevalla kommun och bostads-
brand i Holmevattnet Munkedal 
kommun. 

Prestationsmål 2:5 

Räddningstjänstens olycksutred-
ningar av Branden i Rosenkullens 
flyktingboende samt branden i 
fiskebåten Gullbris i Lysekils 
hamn har överlämnats till Polis-
myndigheten och Haverikom-
missionen som underlag till dessa 
myndigheters egna utredningar. 

Prestationsmål 2:6 

Förbundet har under året deltagit 
i utvecklingsprojekt Västra Götal-
and tillsammans med räddnings-
tjänsterna i Norra Bohuslän. 
Dessutom har vi varit med på 
Brand 2015. Under våren med-
verkade 6 medarbetarer vid tek-
nikdagarna i Skövde. Vi hade re-
presentation på Skadeplats 2015 i 
Karlstad av två personer, en ordi-
narie styrkeledare samt en biträ-
dande styrkeledare. Erfarenhetså-
terkoppling sker löpande in i or-
ganisationen från denna träff.  

Vi har under året genomfört ett 
antal analyser av hur vi bäst kan 
använda våra resurser optimalt. 
Kontrollen och inköpen av för-
bundets rökskyddsmaterial har 
övertagits av station Uddevalla, 
eftersom där finns större möjlig-
het att samordna hela förbundets 
behov inom området. Vi har utbil-
dat ytterligare en medarbetare 
inom området rökskydd hos leve-
rantör i Stockholm. 



Säkerhetsmål 3 
Antalet bränder i offentliga lokaler ska minska och ingen person ska omkomma eller skadas allvarligt 
i samband med brand.  

PRESTATIONSMÅL 3:1 

Tillsyn av offentliga lokaler ska 

planeras in i den årliga tillsyns-

planen. 

PRESTATIONSMÅL 3:2 

Statistiskt underlag ska analyse-

ras och erfarenheter från inträf-

fade händelser ska sammanstäl-

las och ligga till grund för plane-

ring av tillsyn för de offentliga 

lokalerna. 

PRESTATIONSMÅL 3:3 

Statistik ska kontinuerligt analy-

seras. Vid resultat som påvisar 

samband vid flera inträffade 

händelser ska berörda organi-

sationer informeras. Syftande 

att förekomma upprepning av 

likartade händelser. 

PRESTATIONSMÅL 3:4 

Bränder där personer skadas 

allvarlig eller omkommer till 

följd av brand i offentlig lokal 

ska utreda. 

PRESTATIONSMÅL 3:5 

Regelbundna orienteringsöv-

ningar ska genomföras på of-

fentliga lokaler, planeras in i 

den årliga övningsplanen. 

PRESTATIONSMÅL 3:6 

Avvikelser som uppmärksam-

mats vid räddningsinsats ska 

rapporteras, följas upp och åter-

koppling ska ske till berörda.  

PRESTATIONSMÅL 3:7 

Räddningstjänsten ska verka för 

att får fram insatsplaner för 

komplexa byggnader. Syftet 

med detta är att fler insatspla-

ner ska upprättas och därige-

nom underlätta för räddnings-

tjänstens insatspersonal i sam-

band med en räddningsinsats. 
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Prestationsmål 3:1 

Utfört enligt tillsynsplan. Totalt 
har 80-tal tillsyner av offentliga 
lokaler utförts under året. 

Prestationsmål 3:2 

Rutin för uppföljning av alla in-
satser är inarbetad i förbundet. 
Alla insatsrapporter följs upp av 
räddningstjänstens olycksutre-
dare vilken analyserar och bedö-
mer vidare uppföljningsåtgärder. 

Prestationsmål 3:3 

Rutin för uppföljning av alla in-
satser är inarbetad i förbundet. 
Fr.o.m. 2015-07-01 kontrolleras 
alla insatsrapporter av räddnings-
tjänstens olycksutredare vilken 
analyserar och bedömer vidare 
uppföljningsåtgärder. 

Prestationsmål 3:4 

Ingen omkommen i offentlig lokal 
under året. 

Prestationsmål 3:5 

Orientering utförs som rutin på 
alla byggnader som har nyinstal-
lerade brandlarmsanläggningar. 
Orientering i komplexa byggna-
der och verksamheter ligger med i 
den årliga övningsplanen. 

Förebyggande avdelningen ansva-
rar för information till operativa 
styrkor om vilka objekten är. 
Operativa styrkorna informeras 
löpande om status och operativa 
rutiner för nytillkomna flykting-
boende i respektive stationsom-
råde.  

Prestationsmål 3:6 

En fördjupad brandorsaksutred-
ning har utförts efter brand i of-
fentliga lokaler, Lysekils sjukhus. 
Rekommendationer och krav från 
förbundet är dialogiserat med 
dels fastighetsägaren och Polis-
myndigheten. 

Prestationsmål 3:7 

Dialog förs med fastighetsägare 
om behov av insatsplaner dels i 
bygglovsskedet för nya byggnader 
och verksamheter samt vid till-
syn. 

Ett omfattande arbete med att ta 
fram insatsplaner för samtliga 
riskobjekt inom Uddevalla hamn-
område har slutförts. I arbetet har 
representanter från räddnings-
tjänsten och samtliga riskobjekt 
deltagit.   



Säkerhetsmål 4 
Ingen person ska drunkna eller skadas allvarligt i samband med vattenolycka.  

PRESTATIONSMÅL 4:1 

Medlemskommunerna ska upp-

fylla Svenska Livräddningssäll-

skapets kriterier för ”En vatten-

säker kommun” Räddnings-

tjänsten ska medverka och vara 

kommunerna behjälpliga i deras 

arbete. 

PRESTATIONSMÅL 4:2 

Säsongsbaserade tillsyner ska 

utföras på de kommunala bad-

platserna. 

PRESTATIONSMÅL 4:3 

Statistiska underlag, erfarenhet-

er från inträffade händelser ska 

återkopplas till ansvariga inom 

kommunerna. Syftet är att till-

sammans med berörd avdelning 

inom kommunen förekomma 

upprepning av likartad olycka. 

PRESTATIONSMÅL 4:4 

Kontinuerliga övningar vad 

gäller is- och vattenlivräddning 

ska genomföras. Syftet med 

detta är att kunna genomföra 

dessa insatser mer effektivt. 

PRESTATIONSMÅL 4:5 

Möjliga iläggningsplatser för 

räddningstjänstens båtar ska 

identifieras. Iläggningsplatserna 

för respektive stationsområden 

ska vara kända för operativ 

personal. Kartunderlag ska 

finnas tillgängligt, syftet med 

detta är att minska insatstiden. 
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Prestationsmål 4:1 

Räddningstjänsten för dialog med 
kommunerna, inga andra aktivi-
teter påbörjade. 

På uppdrag av räddningstjänsten 
har skyddsdyk genomförts av So-
tenäs räddningstjänst under året i 
Munkedal med syfte att under-
söka hur riskbilden ser ut för 
bottnar vid badplatser. 

Prestationsmål 4:2 

Räddningstjänsten utför tillsyn av 
livräddningsutrustning vid kom-
munala badplatser, småbåtsham-
nar, bryggor och kajanläggningar.  

Tillsyn av totalt 30 kommunala 
badplatser i medlemskommuner-
na har utförts. Vid tillsyn av 8 
campingplatser i förbundsområ-
det har även livräddningsutrust-
ningen kontrollerats vid camping-
arnas badplatser. Tillsynen utförs 
tillsammans med representanter 
från kommunerna.  Endast ett 
fåtal mindre brister kunde kon-
stateras. 

Prestationsmål 4:3 

Rutin för uppföljning av alla in-
satser är inarbetad i förbundet. 
Alla insatsrapporter följs upp av 
räddningstjänstens olycksutre-
dare vilken analyserar och bedö-
mer vidare uppföljningsåtgärder. 

Prestationsmål 4:4 

Totalt har 31 övningar med inrikt-
ning mot vattenlivräddning och 
sjöolycka genomförts i förbundet 
under året. Ny rutinbeskrivning 
gällande is-/vattenlivräddning 
har implementerats på förbun-
dets samtliga stationer.  

Prestationsmål 4:5 

I den framarbetade oljeskydds-
planen med tillhörande insatskort 
finns iläggningsplatser identifie-
rade. Oljeskyddsplanen ska an-
vändas för att snabbt och effektivt 
hindra och begränsa skador till 
följd av oljepåslag i särskilt 
skyddsvärda områden. Det finns 
även insatskort för delar av för-
bundets sjöar och Gullmarn, ar-
betet är pågående. 



PRESTATIONSMÅL 5:1 

Kontinuerliga övningar för 

RMB:s ledningsfunktioner. 

Dessa övningar ska vara plane-

rade i en årlig övningsplan för 

ledningsfunktionerna. Syftet 

med detta är att öka förmågan 

att hantera insatser som kräver 

resurser utöver ordinarie be-

manning. 

PRESTATIONSMÅL 5:2 

Utveckla och skapa tydliga in-

struktioner och rutiner för age-

rande i uppstartsfasen av en 

omfattande händelse. Syftet 

med detta är att underlätta för 

ledningsfunktionerna som akti-

veras i samband med en insats. 

PRESTATIONSMÅL 5:3 

Stab skall kunna initieras på tre 

stationer i förbundet: Udde-

valla, Munkedal och Lysekil. 
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Säkerhetsmål 5 
Ett anpassat ledningsstöd för effektiv hantering av storskalig räddningsinsats ska kunna initieras 
inom 20 minuter.  

Prestationsmål 5:1 

Under våren har genomförts fyra 
insatsövningar med Uddevallas 
befäl och räddningsstyrkor i Ud-
devalla hamn tillsammans med 
externa aktörer, syftet har varit 
att öka samverkan- och lednings-
förmågan vid händelser kopplat 
till den kemikaliehantering som 
sker. 

Inhämtande av erfarenheter från 
andra förbund avseende kvalitets-
säkrad kompetensutveckling för 
brandbefäl har fortgått under 
året. 

Insatsledare och räddningschef i 
beredskap från RMB har medver-
kat vid nödlägesövningar samt 
LNG-förevisning på Preem re-
spektive Skangass övningsanlägg-
ningar under hösten. 

Prestationsmål 5:2 

Instruktionen ”Operativa rutiner” 
har utarbetats med syfte att ena 
och likrikta förbundets rädd-
ningsstyrkor i hanterandet av 
händelser och i det operativa ar-
betet.  

Förbundet har även arbetat fram 
en ny operativ ledningsinstrukt-
ion som beskriver mandat och 
uppgift för befälskategorierna. 

Instruktionen reglerar även rollen 
som tjänsteman i beredskap 
gentemot medlemskommunerna. 
Förbundet har sedan januari en 
instruktion för räddningschef i 
beredskap som klargör uppgifter 
och mandat.  

Prestationsmål 5:3 

Inget beslut är fattat kring för-
bundets tidigare arbete som ge-
nomförts med hjälp av Myndig-
heten för samhällsskydd och be-
redskap (MSB), där underlag ta-
gits fram för att skapa förutsätt-
ningar att samverka mellan de tre 
huvudstationerna i förbundet och 
mellan medlemskommunerna. 
Syftet är dels att kunna upprätta 
stab i den kommun som olyckan 
inträffat i men även att kunna 
dela lägesbild mellan huvudstat-
ionerna Uddevalla, Lysekil och 
Munkedal. Vidare pågår arbete 
att ta fram regional ledningscon-
tainer som ska kunna fungera 
som fältstab vid skogsbränder, 
kemolyckor och andra större hän-
delser. Det har under perioden 
genförts två stab– och ledningsut-
bildningar med berörd personal 
med syfte att kvalitetssäkra ar-
betsmetodik och snabb etable-
ring. 



PRESTATIONSMÅL 6:1 

Räddningstjänsten ska kunna 

erbjuda anpassade och profess-

ionella utbildningar. Rädd-

ningstjänsten kan även infor-

mera om erfarenheter från in-

träffade händelser. Syftet med 

detta är att öka förståelsen och 

kunskapen hos den enskilde. 

PRESTATIONSMÅL 6:2 

Samtliga elever i årskurs 4 och 7 

ska erhålla utbildning i grund-

läggande brandkunskap av 

räddningstjänsten. 

PRESTATIONSMÅL 6:3 

Räddningstjänsten ska vara 

närvarande och tillgänglig i 

samhället. Efter avslutade insat-

ser ska räddningstjänsten kunna 

ta sig tid att stanna kvar på 

plats, informera drabbade och 

prata med allmänheten. Syftet 

med detta är att skapa relationer 

och stärka den enskildes för-

måga. 

NYHETSRUBRIK PÅ INSIDAN 

Prestationsmål 6:1 

Räddningstjänsten utför kontinu-
erligt utbildningar och informat-
ionsinsatser för privatpersoner 
och företag i grundläggande 
brandskydd, heta arbeten hjärt-
lungräddning m.m.  

Under året har räddningstjänsten 
mött över 4600 personer vid olika 
typer av utbildningar och inform-
ationstillfällen. Detta motsvarar 
mer än 5 % av befolkningsun-
derlaget i de tre medlemskommu-
nerna. 

Prestationsmål 6:2 

Detta är en pågående aktivitet i 
Uddevalla alla elever i årskurs 4 
och årskurs 7 erbjuds grundläg-
gande brandskyddsutbildning. 
Dialog förs med Lysekils och 
Munkedals skolor om likartat ut-
bildningskoncept med målsätt-
ning att genomföra detta under 
vårterminen 2016. 

Prestationsmål 6:3 

Det under våren framtagna in-
formationsblad för brand- och 
trafikolycka som ska delas ut till 
drabbad kommer att gå i tryck 
under hösten. I informationsbla-
det klargörs vad den enskilde kan 
och bör göra efter inträffad 
olycka, vilket ansvar räddnings-
tjänsten har, var personer kan 
söka hjälp och stöd samt hur kon-
takt tas med externa parter så 
som försäkringsbolag, hjälporga-
nisationer, bilbärgare, socialtjänst 
etc. Arbetet har inte hunnits med 
under innevarande år på grund av 
hög arbetsbelastning. Räddnings-
styrkorna ska stanna kvar lämplig 
tid på olycksplatser och säker-
ställa att alla frågor besvaras från 
drabbade och allmänhet. 

  8 

Säkerhetsmål 6 
Den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor ska följa en uppåtgående trend.  

Säkerhetsmål 7 
Konsekvenserna av väderrelaterade händelser ska minska.  

Prestationsmål 7:1 

Med framtagen instruktion för 
Räddningschef i beredskap har 
detta behov klarlagts. Ett antal av 
Länsstyrelsens vädervarnings-
konferenser per telefon har med-
verkats i under året och informat-
ion vidarebefordrats till egen or-
ganisation samt kommunernas 
säkerhetssamordnare (motsv.). 

 

PRESTATIONSMÅL 7:1 

Tillskapa rutiner för hur vi han-

terar vädervarningar, internt 

och externt. Räddningstjänsten 

ska informera samhället i större 

utsträckning när räddnings-

tjänsten erhåller vädervarning-

ar. Syftet med detta är att åtgär-

der ska vidtas innan ovädret 

inträffar. 

 



PRESTATIONSMÅL 7:2 

Räddningstjänsten ska genom 

information och rådgivning till 

medlemskommunerna, enskilda 

och fastighetsägare medverka 

till att skadekostnaderna för de 

årliga, återkommande väderre-

laterade händelserna minskar. 

PRESTATIONSMÅL 7:3 

Operativ personal ska genom-

föra insatsövningar kopplade till 

väderrelaterade händelser. 

PRESTATIONSMÅL 7:4 

Räddningstjänstens lednings-

funktioner ska kontinuerligt 

övas på att hantera väderrelate-

rade händelser. Organisationen 

ska vara så förberedd som möj-

ligt när dessa händelser inträf-

far. 
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Säkerhetsmål 8 
Omfattande skogsbränder ska förhindras.  

PRESTATIONSMÅL 8:1 

Räddningstjänsten ska i ett 

tidigt skede informera om att 

hög brandrisk föreligger. Detta 

för att informera och skapa 

förståelse om vilka risker som 

föreligger när hög brandrisk 

råder. 

PRESTATIONSMÅL 8:2 

Räddningstjänsten ska årligen 

upprätta en skogsbrandplan. 

PRESTATIONSMÅL 8:3 

Räddningstjänstens förmåga 

ska utökas och förberedas inför 

händelser av mer komplicerad 

art. Räddningstjänsten ska 

kompetensutvecklas inom temat 

skogsbrand. 

PRESTATIONSMÅL 8:4 

Räddningstjänstens lednings-

funktioner ska kontinuerligt 

övas på att hantera större hän-

delser såsom skogsbränder av 

större omfattning. 

Prestationsmål 7:2 

Dialog förs med medlemskommu-
nerna via säkerhetssamordnarna 
(motsv.) Utvärdering har skett 
efter de väderrelaterade händel-
ser som orsakat samhället skador. 

Prestationsmål 7:3 

Motorsågsutbildning är genom-
förd enligt nytt utbildningskon-
cept, och enligt nya krav, för hela 
förbundets personal. RMB har 
utbildat två personer till examina-
torer med rätt att godkänna egen 
personal i användandet av motor-
såg vid räddningsinsats 
(stormrelaterat). Det har genom-

förts sex bandvagnsövningar med 
inriktning mot terrängkörning 
under perioden (storm- och 
snörelaterat). 

Prestationsmål 7:4 

De tidigare påbörjade utbildning-
arna att kunna starta upp stabs-
funktionen snabbare samt att alla 
ska vara förtrogna med funktions-
beskrivningar kopplade till speci-
fik uppgift har fortgått under året. 

Prestationsmål 8:1 

Särskild satsning genomförs en-
ligt de formella kraven samt ge-
nom offensiv media-aktivitet och 
personlig medverkan i radiout-
sändningar.  Räddningschefen 
har under året beslutat om eld-
ningsförbud vid ett tillfälle.  

Prestationsmål 8:2 

Varje vår inbjuds representant/er 
från förbundet att medverka vid 
länsstyrelsens träff gällande 
skogsbrand. Då genomförs orga-
nisationsorientering och inform-
ation om den årliga skogsbrand-
planen från Länsstyrelsen. 
Samma organisation ansvarar för 
att plan för skogsbrandflyget del-
ges räddningstjänsterna. Rädd-
ningschef i beredskap (RCB) i 
förbundet är ansvarig för beslut 
samt bedömning om och med 
vilket intervall skogsbrandflyget 
ska bevaka aktuell flygslinga i N:a 

Bohuslän och Dalsland. RCB i 
förbundet ansvarar även för in-
formation till berörda räddnings-
tjänster på aktuell flygslinga. Ar-
bete med regional skogsbrand-
plan startar våren 2016. 

Prestationsmål 8:3 

Den inplanerade samövningen i 
Norra Bohuslän i hur skogs-
brandsprognoser läses samt hur 
skogsbränder kan förutses sprida 
sig och som var inplanerad under 
våren fick tyvärr ställas in på 
grund av sjukdom i genomföran-
deorganisationen. Nytt försök att 
få till utbildningen görs till våren 
2016. 

Prestationsmål 8:4 

Under året har Operativ chef 
medverkat vid länsstyrelsens år-
liga seminarium gällande skogs-
brandplanering och brandflyget.  



Prestationsmål 9:1 

Har utförts som planerat, där 
varje verksamhet som klassas 
som farlig verksamhet eller Seve-
soanläggning besöks för tillsyn 
minst en gång/ år. 

Informationsmaterial till hemsida 
och för utskick till boende är 
framtaget enligt Seveso-direktiv 
tillsammans med Preemraff och 
Skangas. 

Prestationsmål 9:2 

Det finns fastlagd plan för övning 
gällande Seveso-anläggningen 
Preemraff. Räddningsstyrkorna 
från Lysekil, Brastad och Munke-
dals brandstationer genomför 
årligen insatsliknande övning på 
plats i anläggningen under hand-
ledning av Preems räddningsper-
sonal. Under november deltog 
insatsledare, som inte är kända på 
objektet, som observatörer i 
stabsfunktionen under nödläges-
övningar.   

Prestationsmål 9:3 

Uddevalla räddningsstyrkor hel-
tid har tillsammans med Udde-
valla Hamn övat insats mot kemi-
kalier vid Wibax anläggning i 

hamnen tillsammans med perso-
nal från Ambulansen och Wibax 
AB där syftet var att öva hamnens 
och räddningstjänstens förmåga 
och samverkansfunktionallitet vid 
kemikalieolycka. 

Insatsledare och räddningschefer 
i beredskap har utbildats av 
Skangas i risker med naturgas 
(LNG). 

Prestationsmål 9:4 

Planeringsarbete har pågått i vår 
för att slussa in personal från Ud-
devalla i hur man arbetar på 
Preemraff och Skangass. 

Förbundet har tillsammans med 
Preemraff genomfört inköp av 
indikeringsutrustning. Detta för 
att kunna nyttja kompetensen på 
anläggningarna samt att köpa 
kalibreringstjänsten från 
Preemraff. 

Ett möte har genomförts på 
Preemraff med syfte att planera 
samövning mellan Preem och 
RMB.  
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Säkerhetsmål 9 
Utsläpp av farligt ämne ska inte medföra allvarliga skador på människor eller omgivande miljö.  

PRESTATIONSMÅL 9:1 

Tillsyn ska genomföras på de 

farliga verksamheter som är 

lokaliserade inom förbundets 

geografiska område enligt upp-

rättad tillsynsplan. 

PRESTATIONSMÅL 9:2 

Operativ personal ska kontinu-

erligt öva vid dessa anläggning-

ar och genomföra orienterings-

övningar. 

PRESTATIONSMÅL 9:3 

Räddningstjänsten ska tillsam-

mans med anläggningarna ge-

nomföra samverkansövningar. 

PRESTATIONSMÅL 9:4 

Kunskapsutbyte mellan rädd-

ningstjänsten och anläggningar-

na ska kontinuerligt ske. 



VERKSAMHET 2015 
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Direktion, Förbundschef och Säkerhetssamordnare 

Förbundet har under året haft 
stort fokus på att sammanföra de 
två tidigare organisationerna till 
en enad organisation med gemen-
sam struktur och synkroniserat 
arbetssätt. Mycket kraft har lagts 
på arbetet med åtgärdsutredning 
och konsekvenser av sparbeting 
för 2016. Detta har medfört förse-
ningar i det organisatoriska ut-
vecklings- och anpassningsar-
betet. Undanträngningseffekter 
kan konstateras under årets sista 
kvartal då fokusering på nödvän-
digt arbete för nya boendeformer 
tagit stor del av organisationens 
resurser i anspråk.  
 
Det geografiska verksamhetsom-
rådet sträcker sig över de tre 

medlemskommunerna Lysekil, 
Munkedal och Uddevalla vilket 
medför ett behov av ny gemen-
sam teknik, metodik, systematik 
och gemensamma verksamhets-
program.  
 

Uppstart av ny direktion i det utö-
kade förbundet har medfört extra 
direktionsmöten och viss tid för 
direktionens utbildning. Utfall av 
arvodesbestämmelser högre än 
budgeterat. 

EKONOMISKT UTFALL 

 

 

 

 

 

 

Direktion             
(Belopp i tkr) 

UTFALL 2015 BUDGET 2015 

Budget-

avvikelse 

2015 

Intäkter 0  0 0 

Kostnader -457  – 176 -281 

Resultat -457  – 176 -281 

Förbundschef             
(Belopp i tkr) 

UTFALL 2015 BUDGET 2015 
Budget-

avvikelse 

Intäkter 5  0 5 

Kostnader - 1 799  – 1 817 18 

Resultat -1 794  – 1 817  23 

Säkerhetssamordnare 
(Belopp i tkr) 

UTFALL 2015 BUDGET 2015 
Budget-

avvikelse 

Intäkter 730 865 -135 

Kostnader -730 – 865 135 

Resultat 0 0 0 
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Ledning– och Förbundsgemensam verksamhet 

Året har dels präglats av arbetet 
att skapa en gemensam organisat-
ion, utredningsarbete och över-
läggningar efter organisationsför-
ändingen. Detta arbete har haltat 
lite då mycket av tiden i stället 
har fått läggas på de nya ekono-
miska förutsättningarna för 2016 
med sparbeting som medlems-
kommunerna beslutat om. Arbe-
tet blev tidskritiskt när förbundet 
fick besked om att konsekvensbe-
skriva nedskärningar först i juni. 
Arbete redovisades för direktion-
ens presidium samt kommunalrå-
den i september. Med anledning 
av detta har konsekvensbeskriv-
ningar, ekonomiska analyser och 
reviderad verksamhetsplan tagits 
fram. Detta har också inneburit 
ett högre och mer omfattande 
krav på ledningen och på de poli-
tiker som ska styra förbundet. 

 
Båda organisationerna var lite 
oförberedda på hur mycket extra 
arbete det inneburit att övergå till 
ett större kommunalförbund. Ad-
ministrativt stöd har tidigare 
köpts av Munkedals kommun 
men från utökningen tog Udde-
valla kommun över denna stöd-
funktion. Detta har medfört upp-
byggnad av helt nya rutiner vad 
gäller ekonomi, personal, IT/
telefoni och övriga administrativa 
tjänster. För att kunna hantera 

den utökade ekonomihanteringen 
har förbundet utökats med en 
ekonomtjänst från årsskiftet 
2014/2015. 
 
Införande av nya verksamhetssy-
stem från årsskiftet var nödvän-
digt för att kunna hantera hela 
förbundets verksamhet. Rain-
dance är ett affärssystem för att 
hantera all ekonomi och faktura-
hantering. Daedalos är ett över-
gripande verksamhetssystem som 
hanterar merparten av vår verk-
samhet, däribland diariet. 

Arbetet med att aktivera en ny 
hemsida har varit intensivt före 
sommaren. Med hjälp av Udde-
valla kommuns webbredaktör har 
vi skapat en ny hemsida. Där lig-
ger nu det material som ska un-
derlätta för allmänheten att finna 
information.  

Inrangeringsförhandlingar med 
fackliga organisationer har ge-
nomförts. Vision och Kommunals 
inrangering blev klara innan som-
maren men då Brandmännens 
riksförbund (BRF) genomförde en 
månadslång konflikt under som-
maren drog dessa förhandlingar 
ut på tiden.  
 
I början av året antog direktionen 
nytt handlingsprogram för man-
datperioden.  

 

EKONOMISKT UTFALL 

 

 

 

 

 

 

Förbundsgemensamt
(Belopp i tkr) 

UTFALL 2015 BUDGET 2015 

Budget-

avvikelse 

2015 

Intäkter    337 0 337 

Kostnader  -9 949 – 8 735 -1 214 

Resultat -9 612 – 8 735 -877 

Finanser               
(Belopp i tkr) 

UTFALL 2015 BUDGET 2015 

Budget-

avvikelse 

2015 

Intäkter    73 098 63 215 9 883 

Kostnader  2 0 2 

Resultat 73 100 63 215 9 885 
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Förebyggande avdelning 

Myndighetsutövning 

Förutom löpande planenligt ar-
bete kan nämnas följande aktivi-
teter: 

 Åtta campingplatser har kon-
trollerats vid oannonserade till-
synsbesök. Kontroll av avstånd 
mellan campingeneheter, brand- 
och livräddningsutrustning, 
gasolhantering och information 
till campinggästerna har varit 
primära kontrollpunkter vid till-
synen. De allra flesta camping-
platser håller god standard, end-
ast ett fåtal brister kunde konsta-
teras. 

 Kontroll av brännbart och 
hindrande material i trapphus i 
flerbostadshus har utförts i Udde-
valla. Ett 50 tal trappuppgångar 
har kontrollerats och i ca 25 % av 
dessa fanns brännbart materiel 
som barnvagnar, kartonger m.m.  
Förbundets bedömning är att 
detta inte varit till fysiskt hinder 
vid utrymning utan ser mer all-
varligt på att lättantändligt 
material kan orsaka rökutveckling 
som förhindrar utrymning. Upp-
följning med fastighetsägare har 
utförts. 

 Koncept och samverkansruti-
ner med respektive kommuns 
byggavdelningar har utvecklats 
med syfte och målsättning att 
skapa gemensamma rutiner och 
kvalitetssäkra byggprocessen ur 
ett brandskydds- och säkerhets-
perspektiv. 

 På grund av den ökande flyk-
tingströmmen under hösten och 
en brand i Rosenkullens flykting-
boende har avdelningens tillsyns-
arbete till stora delar styrts om. 
Tillsyn av omkring 20 boenden 
inom förbundsområdet har prio-
riterats. Flertalet av dessa verk-
samheter har förelagts om att åt-
gärda brister i brandskyddet, 

vilka senare har följts upp vid 
räddningstjänsten efterkontroll. 
Följden av dessa tillsyner har ofta 
resulterat i ett stort behov av ut-
bildning för personalen. 

 Avdelningen har deltagit i 
arbetet med framtagandet av det 
lagstadgade kravet på informat-
ion till allmänheten som ställs på 
farliga verksamheter och Seveso 
anläggningar. Preemraf, Skangass 
och Arctic Paper. 

Utredning & Analys 

lycksundersökning utförs efter 
alla olyckor som föranlett en 
räddningsinsats i syfte att be-
döma hur effektiv räddningsin-
satsen varit och hur erfarenheter-
na kan tas till vara inom organi-
sationen. Även uppföljningsar-
bete av förbundets insatser och 
automatlarm, uppföljningsarbetet 
förbättringsåtgärder ska vidare 
återkopplas till de operativa styr-
korna har genomförts. 

Under året har följande utred-
ningar utförts av räddningstjäns-
ten: 

 Industribrand, Lillsjö Udde-
valla  

 Bostadsbrand, en person om-
kommen, Holmevattnet Munke-
dal 

 Vindsbrand, Järvstigen Ud-
devalla 

 Brand i fasad, Lysekils sjuk-
hus 

 Brand i Fiskebåt, Lysekil 

 Brand i flyktingboende,                         
Rosenkullen Munkedal 

 Villabrand, en person om-
kommen, Konungsberg Uddevalla 

 Eldstadsrelaterad brand,                       
Barkedal Lysekil 

STATISTIK 

 

VIKTIGA HÄNDELSER  

 

Ärendetyp 2015 

TILLSYN LSO/LBE 136 

TILLSTÅND LBE 52 

TILLSTÅND                

EGENSOTNING 
21 

YTTRANDE                      

SERVERINGSTILLSTÅND 
32 

YTTRANDE BYGGLOV 40 

YTTRANDE                      

PLANÄRENDE 
6 

YTTRANDE ÖVRIGT 25 

OLYCKSUNDERSÖKNING 6 

TOTALT 318 
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Förebyggande utbildningar 

Räddningstjänstens externa ut-
bildningsverksamhet leds och 
planeras av förebyggandeavdel-
ningen. Exempel på utbildningar 
som genomförts är Systematiskt 
brandskyddsarbete, Grundläg-
gande brandskyddsutbildning, 
HLR (hjärt-lungräddning), Sjuk-
vårdsutbildning samt Heta arbe-
ten för privata företag, kommu-
nala förvaltningar, ideella före-
ningar, skolelever m.fl. Förutom 
avdelningens egen personal utförs 
en stor del av den externa utbild-
ningen av personal från operativa 
avdelningen.  

 Räddningstjänsten har mött 
över 4500 personer vid olika ut-
bildnings- och informationstill-
fällen. Detta motsvarar mer än 5 
% av befolkningsunderlaget i de 
tre medlemskommunerna. 

 Utbildning och informations-
dag för 160 cancersjuka barn på 
Camp Bokenäs. 

 Vi har deltagit i Bo & Leva 
mässan i Uddevalla, Flytande båt-
mässan i Lysekil, Dingledagarna 
med personal som informerat om 
brand och utrymning. 

 Inför 1:a advent har styrkorna 
varit ute i de flesta tätorterna och 
informerat om bl.a. julrelaterade 
risker enligt konceptet ”aktiv mot 
brand”. Kalendrar har delats ut 
till alla förskoleelever i Munkde-
dal och Lysekil. I Uddevalla gjor-
des detta i samband med inform-
ation av brandstyrkorna i cent-
rum och på Torps köpcenter. 

 Utbildning industribrandkår 
Arctic Paper, vardera av de 5 
skiftlag 4 ggr/år (20 tillfällen). 

Sotning/Rengöring & Brandskydds-

kontroll 

Förbundet har till uppdrag att 
hantera alla frågor och är ytterst 
ansvarig att sotning och brand-
skyddskontroll av eldstäder blir 
utfört. 

 Uppföljningsmöten med sot-
ningsentreprenörerna har skett 
tertialvis i samband med ordina-
rie delårsuppföljning, deras ar-
bete löper på och följer planenligt 
pronosen för året. 

 Nya föreskrifter och allmänna 
råd om sotning och brandskydds-
kontroll började gälla från och 
med 1 januari 2015.  

STATISTIK 

 

EKONOMISKT UTFALL 

 

Förebyggande-

utbildning 
2015 

UTBILDNINGSTILL-

FÄLLEN 
237 

UTBILDADE OCH 

INFORMERADE PER-
4678 

Sotning & Brandskyddskontroll   Plan 2015  

(antal) 

Utfall 2015 

(antal) 

Måluppfyllnad 

% 

Uddevalla 6 134 4 968  81  

SOTNING   Lysekil 3 308 3 256 98 

Munkedal 3 814 3 656 96 

TOTALT   13 256 11 880 89,6 

BRANDSKYDDS-

KONTROLL  

Uddevalla 2 320 2 200   95 

Lysekil 1 197 1 364 114 

Munkedal 1 079 1 094 101 

TOTALT  4 596 4 658  101,3  

 

Förebyggandechef

((Belopp i tkr) 
UTFALL 2015 BUDGET 2015 

Budget-

avvikelse 

Intäkter  2 959 2 922 37 

Kostnader  -4 603 – 4 661 58 

Resultat -1 644  – 1 739 95 
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Operativ avdelning 

Avdelningen har bland annat ge-
nomfört följande aktiviteter un-
der året: 

 Behovsanalyser av material 
har genomförts, inköp av 12 
begagnade kompositflaskor 
via konkursauktion som möj-
liggjorde att gamla stålpaket 
med hög vikt har avyttras. 
Även inköpet av nya IVPA-
ställ som placerats i Hedekas 
har gjorts. 

 Ansvar för funktionskontrol-
ler av rökskyddsmateriel må-
nads och årsvis i hela förbun-
det har numera Uddevalla 
station ansvarar för. 

 En större rekryteringsdrive 

har genomförts vilket gav en 
positiv effekt på deltidssidan i 
förbundet. 

 Vi har under året haft ett an-
tal händelser där fördjupad 
olycksundersökning har skett. 
I undersökningarna har in-
tressanta rekommendationer 
presenterats. Operativ avdel-
ning har följt vissa av dessa 
rekommendationer, bland 
annat inköp av en IR-
scanning kamera till Udde-
valla så att alla tre huvudstat-
ionerna har samma möjlighet 
att tidigt i insatsen scanna 
byggnader från utsidan i syfte 
att sätta in rätt åtgärder från 
början. 

VIKTIGA HÄNDELSER  

 

Kompetensutbildning 

 Utbildningsinsatser gällande 
ifyllande av insatsrapporter 
efter genomförda insatser i 
det nya verksamhetsprogram, 
Daedalos, har genomförts.  

För att förbättra statistikin-
hämningen samt att förenkla 
för befälen då rapporten skall 
skrivas har vi byter nuva-
rande insatsrapport mot en 
händelsebaserad insatsrap-
port. 

STATISTIK 

 

STATISTIK 

 

Kompetens-

utbildning 

Uddevalla Lysekil Munkedal TOTALT 

Plan 

(helår) 

Utfall 

(helår) 

Plan 

(helår) 

Utfall 

(helår) 

Plan 

(helår) 

Utfall 

(helår) 

Plan 

(helår) 

Utfall 

(helår) 

RÄL A 1 1 1 1     2 2 

RIB 2 2 4 4     6 6 

TOTALT 3 3 5 5     8 8 

Övning 
U-A 

Heltid 

U-A 

Deltid 
Ljungskile Lysekil Skaftö Brastad Munkedal Hedekas 

TOTALT                     

(tillfälle per person) 

Trafikolyckor 3 2 1 1 1 3 2 3 16 

Rökdykning                    

AFS 2007:7 
6 4 4 4 4 4 4 4 34 

Vattenlivräddning & 

Sjöolycka 
5 2 1 3 3 2 1 2 31 

HLR/sjukvård 3 1 2 2 2 2 2 2 16 

Objektsorientering 6 1 1 2 1 2 2 1 16 

TOTALT                     

(tillfälle per person) 
23 10 9 12 11 13 11 12 101 



VIKTIGA HÄNDELSER 
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Teknisk avdelning 

Materiel och fordon 

 Under årets första hälft avslu-
tades upphandlingen av ett 
nytt fordon och Bronto Skylift 
AB kommer leverera ny 
hävare vecka 14 år 2016.  

 En äldre person-/
besiktningsbil, ett kem-släp 
samt en debåbil har avyttrats 
under året. En kem- och rest-
värdesenhet har driftssats och 
fungerar som rökskyddsdepå, 
kem- och restvärdesfordon 

och ersätter tre släpkärror. På 
detta sätt slipper förbundet 
ifrån beskrivna släpfordon 
som kräver E-
körkortsbehörighet. En be-
gagnad besiktningsbil har 
köpts för att ersätta ett fordon 
som är i dåligt skick.  

 Räddningstjänstens diesel-
cistern på Uddevalla brand-
station har under våren revis-
ionsbesiktats med godkänt 
resultat. 

 

Larm 

2015 ligger antalet larm i förbun-
det på 1436 vilket kan jämföras 
med 1 237 händelser i de båda 
tidigare organisationerna Mitt 
Bohuslän och Uddevalla rädd-
ningstjänst tillsammans 2014.  

STATISTIK 

 

EKONOMISKT UTFALL 

 

VIKTIGA HÄNDELSER 

 

LARM/STATION 2015 2014 

Uddevalla 652 546 

Ljungskile 99 95 

Munkedal 272 292 

Lysekil 227 159 

Brastad 72 75 

Skaftö 64 32 

Hedekas 50 38 

TOTALT 1436 1237 

AUTOMATLARM/

STATION 
2015 2014 

Uddevalla 213 182 

Ljungskile 11 20 

Munkedal 128 88 

Lysekil 57 44 

Brastad 16 21 

Skaftö 12 12 

Hedekas 3 5 

TOTALT 440 372 

 

Operativ chef                   
(Belopp i tkr) 

UTFALL 2015 BUDGET 2015 
Budget-

avvikelse 

Intäkter  1 982 1 501 481 

Kostnader  -38 787 – 37 974 -813 

Resultat -36 805  – 36 473 -332 
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Brastad 

Uddevalla 

Hedekas 

Munkedal 

Skaftö 

Lysek8il 

Ljungskile 

Fastigheter 

Förbundet hyr sina brandstation-
er av respektive kommun vilket 
innebär att en del av fastighets-
skötseln och reperationerna av 
byggnaderna sköts av de kommu-
nala fastighetsavdelningarna. Den 
enda byggnad som förbundet äger 
är förrådshallen på Siviks öv-
ningsområde i Lysekil. På brand-
stationen i Uddevalla har en del 
kontor fräschats upp och några av 
logementsrummen har gjorts om 
till kontor för att kunna ta emot 
personal som kommit. 

 Under november månad har 
entrén på brandstationen i 
Uddevalla fått en ansiktslyft-
ning, ny färg och ny inred-
ning. 

 Ett kontor på bottenvåningen 
i Uddevalla som drabbats av 
fuktskada har sanerats från 
mögel och renoverats genom 
fastighets försorg. 

 En arbetsgrupp har tillsam-
mans med en köksplanerare 
under hösten jobbat för att ta 
fram ett förslag på ett nytt 
kök på brandstationen i Ud-
devalla. Köket ska vara an-

passat till det ökade antal 
dagtidspersonal. Förslaget är 
presenterat för fastighetsav-
delningen som ska stå för 
köksrenoveringen. 

Larm, IT och telefoni 

 Förbundet har under året bytt 
teleoperatör till TDC och 
detta har fungera bra. Alla 
fasta telefoner på brandstat-
ionen i Uddevalla är numera 
inkopplade i förbundets num-
merserie. 

 För att säkerställa att insats-
ledare- och räddningschef i 
beredskapsfunktionerna ska 
får larm, oavsett var i förbun-
det dessa befinner sig, sänds 
dessa larm från larmdatorn i 
Lysekil då denna mast är 
strategiskt bäst placerad i 
förbundet. 

 Under hösten har SOS getts 
möjlighet att skicka motbud 
på förlarm som inte ska resul-
tera i ett huvudlarm. 

 

 Sprinklerprov på New Wave 
har under hösten utökats från 
varannan vecka till varje 
vecka. 

EKONOMISKT UTFALL 

 

 

Teknisk chef            
(Belopp i tkr) 

UTFALL 2015 BUDGET 2015 
Budget-

avvikelse 

Intäkter 2 720 2 389 331 

Kostnader -15 632 – 16 664 1 032 

Resultat -12 912 -14 275 1 363 



Personalrörlighet 

MEDARBETARE 
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Antal anställda 

Ålderstruktur 

Den 31 december 2015 fanns det 190 personer anställda inom förbun-
det. Av de anställda var 135 arvodesanställda i beredskap och 9 Pool. Av 
de anställda var det totalt 11 kvinnor. Av dessa kvinnor är 7 arvodesan-
ställda, 4 arbetar inom administration. 

Förbundets medelålder för brandmän i heltidsstyrka är 43,6 år, rädd-
ningstjänstpersonal i beredskap 42,4 år och dagtidspersonal 50,1 år. 
Pensionsavtal för brandmän i i heltidsstyrka ger möjligheten att gå i 
pension vid 58 års ålder och under de närmsta åren är flera pensionsav-
gångar att vänta. 

I tabellen nedan redovisas åldersfördelning samt en uppdelning mellan 
heltidsanställd personal respektive räddningstjänstpersonal i bered-
skap.  

Förbundet har under 2015 anställt 18 personer, varav 16 personer som 
räddningstjänstpersonal i beredskap och 2 personer på heltid. 

Ålder Antal Totalt % av total Antal heltid Antal deltid 

            - 29 
28 15 3 25 

30 - 39 
40 21 11 29 

40 - 49 
76 40 18 58 

50 - 59 
35 18 11 24 

      60 - 
11 6 1 10 

Totalt 190 100 44 146 
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Sjukfrånvaro 

Personalkostnad 

Räddningstjänsten är en  personalintensiv verksamhet och den största 
andelen av förbundet kostnaderna är därmed personalkostnader. 2015 
uppgick förbundets personalkostnader till 70,6 % av förbundets totala 
kostnader.  Förbundet har även haft 567 tkr i konsultkostnader för att 
täcka upp för långtidssjukskrivningar, föräldraledighet och vakans un-
der året. Skulden till de anställda avseende inarbetad ej uttagen se-
mesterersättning, inarbetad ej uttagen retroaktiv ersättning löner samt 
okompenserad övertid uppgick till 4 405 tkr vid 2015 års slut. 

Sjukfrånvarostatistiken visar på hög frisknärvaro i förbundet. I tabeller-
na nedan redovisas sjukfrånvaro fördelat per åldersgrupp, per kön samt 
hur stor andel av sjukfrånvaron som var långtidssjukskrivning.  

Personal (Belopp i tkr) 2015 

Heltid, inklusive semesterlön  27 331 

Räddningstjänstpersonal i beredskap  14 764 

Övertid, fyllnadstid        979  

OB, beredskap    2 510  

Arvode/Förtroendevalda       449  

Förändring semester- & löneskuld   1 608 

Pensionskostnader & avsättning inkl. skatt   4 579 

Totalt 52 220 

Långtidssjukskrivning 2015 

Kvinnor  0,00 % 

Män  76,08 % 

TOTALT 70,3 % 

Sjukfrånvaro per åldersgrupp 2015 

29 år eller yngre  0,44 % 

30 -49 år  3,73 % 

50 år eller äldre  4,08 % 

TOTALT 3,64 % 

Sjukfrånvaro per kön 2015 

Kvinnor  2,50 % 

Män  3,78 % 

TOTALT 3,64 % 



Finansiella mål för förbundet 

EKONOMISK ÖVERSIKT 
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Årets resultat 

INTÄKTER 

Mål och riktlinjer behövs föra att främja en kostnadseffektiv och ända-

målsenlig verksamhet samt för att göra uppdraget gentemot medbor-

garna tydligt, visa hur mycket av de olika verksamheterna som ryms 

inom de finansiella målen dvs kopplingen mellan ekonomi och verk-

samhet. Förbundet har dock inte haft några finansiellt mål för 2015. 

De totala intäkterna uppgår till 81 955 tkr och de totala kostnaderna 

uppgår till 73 994 tkr. Avgifterna från medlemskommunerna är den 

största inkomskällan och för året uppgår dessa till 67 664 tkr inklusive 

pensionsåtaganden. 

Förbundet resultat för året är 7 962 tkr. Det positiva resultatet består 

till största delen av jämförelsestörande poster, intäkter som härrör sig 

till Uddevalla kommuns inköp i förbundets eget kapital, 5 277 tkr, en-

gångsreglering som gjorts med Uddevalla kommun under året, 157 tkr i 

ersättning från MSB från 2014, ersättning från Försäkringskassan med 

350 tkr samt ersättning för ledningscentral 115 tkr avseende 2014.  

Förbundet har under året haft långtidssjukskrivningar, föräldraledig-

heter och vakanser. Detta har tillsammans med  att lönerevisionen för 

Brandmännens riksförbund (BRF) blev klar först efter sommaren resul-

terat i lägre personalkostnader, 1 509 tkr. 

Under året har även förbundet haft 553 tkr i lägre driftkostnader. Här 

kan nämnas lägre el- och fjärrvärmeskostnader samt lägre rep- & un-

derhållskostnader på fordon. 

Finansnetto, skillnaden mellan kostnadsräntor och intäktsräntor, upp-

gick till 65,8 tkr. Förbundet har haft 69,7 tkr i kostnadsräntor och 3,9 

tkr i ränteintäkter. 

KOSTNADER 

 

FINANSNETTO 

 

83%

10%
7%

Medl.avg inkl
pensionsåtagande

Övriga intäkter

Jämförelsestörande

71%

26%

3%

Personalkostn

Övriga kostn,
drift
Avskrivningar



Materiella anläggningstillgångar 
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Betalningsberedskap 

LÅNESKULD 

 

 

Soliditet 

Det bokförda värdet på förbundets transportmedel, maskiner och in-

ventarier  har ökat med  12 545 tkr till 24 716 tkr. De finansiella leasing-

avtalens  andel av det bokförda värde uppgår till 6 659 tkr. Årets inve-

steringar i materiella anläggningstillgångar har uppgått till  16 693,8 tkr 

och nya finansiella leasingavtal till 293,5 tkr. 

Likvida medel uppgick vid årets slut till 1 884 tkr. Förbundet har under 

2015 utnyttjat checkräkningskrediten under april-augusti. 

Den långfristiga låneskulden var vid årsskifter 5 841 tkr och avser lång-

fristig del av finansiella leasingavtal. 

Förbundets soliditeten vid 2015 års slut uppgick till 34,5 %.  Soliditetet  

visar hur stor del av tillgångarna som finansieras med egna medel och 

utgör den långsiktiga betalningsförmågan. Utveckling beror dels på 

förändring av eget kapital och dels tillgångarnas värdeökning/

värdeminskning. En hög soliditet innebär låg finansiell risk medan en 

låg soliditet kan innebära hög risk för verksamheten.  
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Resultaträkning 

(Belopp i tkr) Not 
Budget             

2015-12-31 

Bokslut                     

2015-12-31 

Verksamhetens intäkter (not 1)       7 677      8 388,4 

Medlemsavgifter från kommunerna 

(drift) 
(not 1)    63 215    63 085,0 

Medlemsavgift från kommuner 

(pension) 
(not 1)      2 859      2 511,1 

Upplupen medlemsavgift avsättning 

pensioner 
(not 1)       2 068,2 

Jämförelsestörande poster, intäkter (not 2)        5 898,6 

Verksamhetens kostnader (not 3) – 70 873 – 69 260,8 

Avskrivningar (not 4)    - 2 680    - 2 595,0 

Nedskrivningar       

Avsättning pensioner      - 2 068,2 

Verksamhetens nettokostnader           198      8 027,3 

Finansiella intäkter  (not 5)           21             3,9 

Finansiella kostnader  (not 6)      – 219        – 69,7 

Resultat före extraordinära poster               0      7 961,5 

Extraordinära intäkter/kostnader       

Årets resultat/                                      

Förändring Eget Kapital 
              0      7 961,5 



Balansräkning 
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(Belopp i tkr) Not 
Bokslut             
2015-12-

  
    

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar     

Materiella anläggningstillgångar   

Inventarier, bilar och transportmedel (not 7) 18 056,9 

Finansiella anläggningstillgångar   

Finansiella leasingavtal (not 8) 6 658,8 

Långfristig fordran, pensionsåtagande, medl. Kommuner (not 9)  2 068,2 

Summa Anläggningstillgångar   26 783,9 

      

Omsättningstillgångar     

Kortfristiga fordringar (not 10)  2 979,7 

Kassa och bank  (not 11)  1 883,8 

Summa Omsättningstillgångar   4 863,5 

SUMMA TILLGÅNGAR   31 647,4 

      

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKUL-     

Eget kapital vid årets början  -2 948,8 

Årets resultat   -7 961,5 

Summa Eget Kapital   -10 910,3 

      

Avsättning för pensioner (not 12)  -2 068,2 

Summa Avsättningar   -2 068,2 

      

Långfristiga skulder (not 13)  -5 840,8 

Kortfristiga skulder (not 14)  -12 828,1 

Summa Skulder   -18 668,9 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH   -31 647,4 
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Kassaflödesanalys 

(Belopp i tkr) Not 
Bokslut 

2015 

Den löpande verksamheten    

Årets resultat  7 961,5 

Justering för av- och nedskrivningar,                            

materiella anläggningstillgångar 
(not 4) 2 595,0 

Justering för av- och nedskrivningar, leasing (not 8) 835,9 

Justering för gjorda avsättningar (not 12)  2 068,2 

Justering för försäljning/utrangering  759,3 

Medel från verksamheten före förändring av 

rörelsekapital 
 14 219,9 

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar  -1 642,2 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder  8 749,7 

Kassaflöde från                                                            

den löpande verksamheten 
 21 327,4 

    

Investeringsverksamheten   

Investering i materiella anläggningstillgångar (not 7,8) -16 987,2 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  252,0 

Kassaflöde från                                                  

investeringsverksamheten 
 -16 735,32 

    

Finansieringsverksamheten   

Nyupptagna lån  0,0 

Amortering av skuld (not 13) -640,2 

Ökning långfristiga fordringar (not 9) -2 068,2 

Minskning av långfristiga fordringar  0,0 

Kassaflöde från                                                    

finansieringsverksamheten 
 -2 708,4 

   

Årets kassaflöde/förändring av likvida 

medel 
 1 883,8 

Likvida medel vid årets början (not 11) 0,0 

Likvida medel vid årets slut (not 11) 1 883,8 

    

Likvida medel uppgick vid årets slut till 1 884 tkr. Förbundet har ut-
nyttjat checkräkningskrediten under april-augusti det gångna året. 

Den långfristiga låneskulden var vid årsskifter 5 841 tkr och avser lång-
fristig del av leasingskuld. 



Uppföljning av Investeringar 
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Notförteckning 

(Belopp i tkr) Plan 2015 Utfall 

Materiella anläggningstillgångar:   

    Inventarier, Byggnadsinventarier   1 623,3 

    Fordon och Transportmedel   15 070,5 

Finansiella anläggningstillgångar:   

    Leasingavtal, fordon  293,5 

Summa   16 987,2 

Förbundet har under 2015 köpt materiella anläggningstillgångar från 
Uddevalla Kommun för 13 094 tkr. Utöver detta har investering av 
släckbil till Lysekil, teknisk utrustning, liten båt, rökskyddstvättmaskin 
samt ett leasingfordon genomförts.  

Resultaträkning:  

(Belopp i tkr) 2015 

Not 1 Verksamhetens intäkter exkl. jmf. störande 
 

Medlemsavgift, drift 63 085,5 

Medlemsavgift, pensionsåtagande  2 511,1 

Upplupen medlemsavgift, pensionsåtagande (avsättning 2 068,2 

Försäljning produkter material, maskiner, inventarier, hy-
resintäkter inventarier o material 

187,0 

Myndighetsutövande 692,7 

Årsavgift, larm 1 179,4 

Brandlarm ovarsamhet, Sanering/Restvärde efter räddning, 1 702,8 

Vattenavgifter 79,9 

Lokalhyror, tillfälliga lokalupplåtelser 262,9 

Ersättning för utbildningar 1 221,4 

Övriga intäkter o ersättningar, bidrag 420,9 

Övriga försäljning av entreprenader 16,2 

Bidrag från Uddevalla kommun avseende uppstartskostna- 310,0 

Ersättning från MSB för utbildning 72,0 

Ersättning för säkerhetsamordning från Lysekils  och 730,5 

Bilvårdsersättning från Lysekils  och Munkedals kommuner  1 512 

Summa 76 052,5 
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 2015 

Not 2 Jämförelsestörande poster, intäkter  

Uddevalla kommuns inköp i förbundets eget kapital 5 277,0 

Ersättning från MSB, brand i Västmanland 2014 156,9 

Ersättning för ledningscentral 2014 114,7 

Ersättning från Försäkringskassan 350,2 

Summa 5 898,8 

  

Not 3 Verksamhetens kostnader exkl. jmf. stö-
 

Löner och personalomkostnader 52 219,6 

varav:  

– Löneskuldsförändring 1 608,0 

– Pensionskostnader, löpande och upplupna premier 2 511,1 

– Pensionsavsättning 2 042,2 

Fastighetskostnader 5 684,7 

Transportmedel 1 897,1 

Förbrukningskostnader, diverse 3 011,7 

Övriga kostnader 6 888,9 

Administrativt stödköp från Uddevalla kommun 1 627,0 

Summa 71 329,0 

  

Not 4 Avskrivningar  

Inventarier & Maskiner 625,7 

Byggnadsinventarier 52,9 

Byggnadsinventarier 1 916,4 

Summa 2 595,0 

  

Not 5 Finansiella intäkter  

Räntor likvida medel 3,9 

Summa 3,9 

  

Not 6 Finansiella kostnader  

Räntekostnader 26,8 

Pensionsavsättningar, Ränta 26,0 

Räntekostnader leverantörsskuld 7,2 

Bankkostnader 9,7 

Summa 69,7 

  

Förbundet har erhållit ersättning från medlemskommunerna 
för pensionsutbetalningar och pensionsavsättningar i enlighet 
med finansiell överenskommelse mellan förbundet och med-

 



  27 

Balansräkning:  

(Belopp i tkr)  

 2015 

Not 7 Inventarier, byggnadsinventarier, 
 

  

Inventarier  

Ingående anskaffningsvärde 2 417,7 

Investeringar 1 284,3 

Försäljning/utrangering -823,3 

Omklassificeringar                                                  0,0 

Utgående anskaffningsvärde 2 878,7 
  

Ingående av- och nedskrivningar -1 296,3 

Återförda av- och nedskrivningar/försälj. o ut-
301,9 

Årets av- och nedskrivningar -625,7 

Utgående Av- o nedskrivningsvärde -1 620,1 
  

Utgående bokfört värde 1 258,6 

  

Byggnadsinventarier  

Ingående anskaffningsvärde 0,0 

Investeringar 338,9 

Försäljning/utrangering -125,8 

Omklassificeringar 0,0 

Utgående anskaffningsvärde 213,1 
  

Ingående av- och nedskrivningar 0,0 

Återförda av- och nedskrivningar/försälj. o ut-
17,5 

Årets av- och nedskrivningar -53,0 

Utgående av- och nedskrivningar -35,5 
  

Utgående bokfört värde 177,6 

  

Bilar och transportmedel  

Ingående anskaffningsvärde 5 726,5 

Investeringar 15 070,5 

Försäljning/utrangering -455,0 

Omklassificeringar 0,0 

Utgående anskaffningsvärde 20 342,0 
  

Ingående av- och nedskrivningar -1 887,2 

Återförda av- och nedskrivningar/försälj. o ut-
82,3 

Årets av- och nedskrivningar -1 916,3 

Utgående av- och nedskrivningar -3 721,2 
  

Utgående bokfört värde 16 620,8 
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 2015  

Not 8 Finansiella leasingavtal   

Ingående anskaffningsvärde leasing 9 674,8  

Investeringar leasing 293,5  

Försäljning/utrangering -26,8  

Omklassificeringar 0,0  

Utgående anskaffningsvärde 9 941,5  

   

Ingående av- och nedskrivningar leasing -2 464,7  

Återförda av- och nedskrivningar/försälj. o utran-
gering 17,9  

Årets av- och nedskrivningar -835,9  

Utgående av- och nedskrivningar -3 282,7  

   

Utgående bokfört värde 6 658,8  

Leasing                                                                                                                                                                           
Leasingfordonen redovisas som en anläggningstillgång i balansräkningen. Till-
gångens värde är beräknat genom en summering av återstående leasingavgifter 
exklusive moms. I noten redovisas värdet vid årets början som leasingfordon och 
som avskrivning redovisas de leasingavgifter som betalats under året.  Leasingskul-
den är beräknad av samtliga återsående leasingavgifter uppdelat på kortfristig re-
spektive långfristig de. 
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Not 9 Långfristig fordring, medlemskom-
muner   

Pensionsåtagande 2 068,2  

Utgående balans  2 068,2  

   

   

Not 10 Kortfristiga fordringar   

Kundfordringar 721,4  

Övriga kortfristiga fordringar 2 258,2  

Utgående balans  2 979,6  

   

   

Not 11 Kassa och Bank   

Bank 1 883,8  

Utgående balans 1 883,8  

   

   

Not 12 Avsättning pensioner   

Avsättning pensioner 2 068,2  

Utgående balans 2 068,2  

   

Pensionsavsättning Pensionsavsättningen uppgår till 2068,2 tkr. Enligt finansi-
ell överenskommelse mellan förbundet och medlemskommunerna angående pens-
ionsåtagande kvarstår personalens intjänade pensionsrätt tom 2014 som avsättning 
hos medlemskommunerna. Intjänade pensionsrätt f o m 2015 belastar RMB som en 
direkt pensionsavsättning och indirekt medlemskommunerna.  

   

Not 13 Långafristiga skulder   

Leasingskuld 5 840,8  

Utgående balans 5 840,8  

   

   

Not 14 Kortfristiga skulder   

Leasingskuld 818,0  

Leverantörsskulder 2 983,1  

Löneskuld 4 404,6  

Övriga kortfristiga skulder 4 622,4  

Utgående balans 12 828,1  

   

   

Eget kapital 2 948,8  

Årets resultat 7 961,5  

 10 910,3  



Redovisningsprinciper 

Förbundets redovisning upprättas 
enligt kommunallagen och enligt 
kommunala redovisningslagen 
samt följer anvisningar och re-
kommendationer från Rådet för 
kommunal redovisning, RKR. I 
vissa fall, där praxis inte är enhet-
lig, görs vissa avsteg från rekom-
mendationerna från normgivande 
organ.  Förbundet följer god redo-
visningssed, övergripande princi-
per såsom försiktighetsprincipen, 
matchningsprincipen samt princi-
pen om öppenhet. Detta ger sam-
mantaget en rättvisande bild av 
förbundets ekonomiska resultat 
och ställning på bokslutsdagen. 

God redovisningssed 

God redovisningssed ska med-
verka till att redovisningen är till-
förlitlig och kan utgöra ett objek-
tivt beslutsunderlag för aktörer 
inom och utom förbundet. God 
redovisningssed bygger på ett 
antal grundläggande principer.  

Inkomster och utgifter hänförs till 
rätt period och intäkter matchas 
mot de kostnader som uppstått. 
Värdering av tillgångar och skul-
der sker utifrån att resultatet i 
verksamheten ska vara rättvi-
sande.  Principen om öppenhet i 
redovisningen är viktig för för-
bundet som är en demokratiskt 
styrd organisation. 

Periodisering 

Intäkter och kostnader på väsent-
liga belopp periodiseras så att de 
hänförs till det redovisningsår de 
hör till. Personalkostnaderna pe-
riodiseras genom att arbetad men 
ej utbetald övertid och andra er-
sättningar avseende december 
skuldförs.  Detsamma gäller intjä-
nad ej uttagen semester. 

Anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångarna är upp-
tagna i balansräkningen till an-
skaffningsvärdet minskat med 
avskrivningar.  

Avskrivningar beräknas på an-
skaffningsvärdet. Avskrivningsti-
den baseras på anläggningstill-
gångarnas beräknade nyttjande-
period och sker med rak nominell 
metod, dvs linjär avskrivning. 
Avskrivning av färdiginvesterade 
anläggningstillgångar påbörjas då 
anläggningen tas i bruk. 

Pensioner 

En finansiell överenskommelse är 
gjord mellan förbundet och med-
lemskommunerna att reglering av 
pensioner sker separat från kost-
nader för den löpande verksam-
heten. Det innebär att den fak-
tiska pensionskostanden för re-
spektive år regleras fullt ut gente-
mot medlemskommunerna.  Av-
sättningar för pensionsskulden 
upptas i förbundets balansräk-
ning på skuldsidan och med en 
lika stor post på tillgångssidan 
avs. fordran på alla tre kommu-
nerna. För samtliga regleringar 
tillkommer särskild löneskatt (f.n. 
24,26 %). 
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Anläggningstillgångar: Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk. 

Avsättningar: Avsättningar är ekonomiska förpliktelser, vilkas storlek eller 
betalningstidpunkt inte är helt bestämd. Pensioner intjänade fr.o.m. 2015, 
inklusive löneskatt 24,26 %, redovisas som en avsättning i balansräkningen. 

Avskrivningar: Årlig kostnad för värdeminskning av anläggningstillgångar be-
räknad utifrån förväntad nyttjandetid. 

Balanskrav: Balanskravet innebär att intäkterna ska vara större än kostnader-
na, dvs resultatet ska vara positivt. Detta är en miniminivå för att ha god eko-
nomisk hushållning. 

Balansräkning: Balansräkningen visar totala tillgångar, skulder, avsättningar 
och eget kapital på bokslutsdagen. 

Eget kapital: Eget kapital definieras som totala tillgångar minus totala avsätt-
ningar och skulder. 

Extraordinära intäkter och kostnader: En post klassificeras som extraordinär 
om den saknar samband med förbundets ordinarie verksamhet, inte inträffar 
ofta eller regelbundet och uppgår till väsentliga belopp. 

Ord och Begreppsförklaring 

Måluppföljning 

Förbundet har valt att i årsbok-
slutet följa upp prestationsmålen 
från Handlingsprogrammet, en-
ligt Lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor, som är antaget av För-
bundsdirektionen 2015-06-15. 
Detta då ingen verksamhetsplan 
kunnat tas fram med anledning 
av det omfattande arbetet med 
organisationsformering, framta-
gande av styrdokument, nya ar-
betsrutiner och arbetsuppgiftsför-
delning, processande av sparbe-
ting samt anpassning till nya 
verksamhetssystem i samband 
med Uddevalla kommuns inträde 
i Räddningstjänstförbundet Mitt 
Bohuslän. 

Övrigt 

Förbundet har valt att i årsredo-
visningen inte redovisa  jämförel-
setal från 2014 då detta ger en 
missvisande bild på grund av 
räddningstjänsten Uddevallas 
inträde i förbundet 2015. 

Förbundet använder sig av ba-
lanskonton enligt Kommun-Bas 
2013. 
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Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys: Finansieringsanalysen/
Kassaflödesanalysen ska redovisa betalningsflödena uppdelat på sektorerna 
löpande verksamhet, investeringar och finansiering som mynnar ut i föränd-
ring av likvida medel. 

Kassalikviditet: Betalningsförmåga på kort sikt. Likvida medel i förhållande till 
kortfristiga skulder. 

Kortfristiga skulder/fordringar: Skulder och fordringar som förfaller inom ett 
år. 

Leasing: Klassificering av ett leasingavtal grundar sig på transaktionens eko-
nomiska innebörd. Ett finansiellt leasingavtal kan sägas motsvara ett köp av 
objektet i fråga, medan ett operationellt leasingavtal motsvarar hyra av ob-
jektet.  

Likvida medel: Medel i kassa, på bank– och plusgiro. 

Likviditet: Betalningsförmåga på kort sikt. 

Långfristiga skulder/fordringar: Skulder och fordringar som förfaller senare 
än ett år efter räkenskapsårets utgång. 

Periodisering: Fördelning av kostnader och intäkter till den period då resur-
serna tillkommer eller förbrukas. 

Resultaträkning: Resultaträkningen innehåller kostnader och intäkter och 
visar årets ekonomiska resultat och hur det uppkommit. Den visar även för-
ändringen av det egna kapitalet. 

Skuldsättningsgrad: Den del av tillgångarna som finansierats med främ-
mande kapital. 

Soliditet: Betalningsförmåga på lång sikt. Andelen eget kapital av de totala 
tillgångarna, dvs graden av självfinansierade tillgångar. 



Revisionsberättelse 
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TRYGGHET 

SÄKERHET 

OMTANKE 

 

Räddningstjänstförbundet  

Mitt Bohuslän 

Bastiongatan  14 

451 81 UDDEVALLA 
 

Telefon: 010 - 161 55 00 

E-post: raddningstjansten@mittbohuslan.se 








