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2 Förvaltningsberättelse 

2.1 Förbundets verksamhet 

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) håller en för förbundsmedlemmarna 

gemensam räddningstjänst, som enligt lagen om skydd mot olyckor annars åvilar var och en av 

förbundsmedlemmarna. 

Kommunalförbundet ansvarar för att åtgärder vidtas så att bränder och skador till följd av bränder förebyggs, 

ansvarar för sotningsverksamheten samt verkar för annan olycks- och skadeförebyggande verksamhet som 

enligt lagen om skydd mot olyckor annars åvilar var och en av förbundsmedlemmarna. Kommunalförbundet 

skall även tillhandahålla utbildning för medlemskommunernas personal inom ramen för lagen om skydd mot 

olyckor. Inför 2011 ändrades ändamålsparagrafen i förbundsordningen till följd av att ansvaret för tillstånd och 

tillsyn enligt den nya lagen om brandfarliga och explosiva varor överfördes till kommunalförbundet. 

Kommunalförbundet fullgör uppgifterna inom det civila försvaret som annars åvilar medlemskommunerna 

beträffande räddningstjänst under höjd beredskap.   

Kommunalförbundet omfattar sju kommuner med ca 121 000 invånare och har en landyta av 3 100 km2. 

2.2 Politisk ledning 

Kommunalförbundet är organiserat i den förenklade modellen med direktion. Medlemskommuner är Skövde, 

Mariestad, Tibro, Töreboda, Hjo, Karlsborg och Gullspång. I direktionen är varje medlemskommun 

representerad med två ledamöter och två ersättare. Skövde kommun innehar ordförandeposten. Inom 

direktionen finns ett presidium som tillika är beredningsutskott. Presidiet består av ordförande samt 1:e och 

2:e vice ordförande. Direktion tillträdde den 1 januari 2019.  

Direktionen har haft sex ordinarie sammanträden under året och därvid avhandlat 108 ärenden. Vid 

septembersammanträdet, som var offentligt, antogs budgeten för år 2020. Beredningsutskottet har haft fem 

sammanträden med utökad representation där alla medlemskommuner var representerade med anledning av 

budgeten för 2020 och 2021.  

Under 2016 antog direktionen det nu gällande handlingsprogrammet för mandatperioden. 

Handlingsprogrammet är det politiska styrdokumentet som redovisar vald ambitionsnivå, organisation och 

planering för förebyggande verksamhet samt resurser och förmåga för den operativa verksamheten. 

Handlingsprogrammet som har fastställts under 2016 gällande 2017–2019, med fortsatt förlängning under 

2020. 

2.3 Allmänt 

2019 har genomförts i enlighet med fastställt handlingsprogram. Under året har organisationen fortsatt sitt 

utvecklingsarbete med organisationen, personal, materiel och metoder. Organisationen fullföljer påbörjad och 

beslutad verksamhet enligt plan.  

De två mest utmärkande arbetsuppgifterna under året har varit att hantera verksamhetens bedrivande och 

utveckling på övningsfältet Hasslum samt att över tid hantera räddningstjänstens personalförsörjning. 

Härutöver har rekrytering av ny förbundsdirektör genomförts. 

Vid förbundets deltidsstyrkor har rekrytering och utbildning genomförts i syfte att tillföra personal 

motsvarande de avgångar som varit. Vidare kan det konstateras att möjligheten att rekrytera heltidsbrandmän 

och brandingenjörer blir allt svårare. I sammanhanget är det ej enbart numerären i sig som kan bli utmanande 

för framtiden, utan även det faktum att väldigt få personer från Skaraborg söker sig till den av staten 
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anordnade brandmannautbildningen (Skydd Mot Olycka, SMO), vilket i sig ger negativa effekter avseende 

möjligheten att bibehålla personalen över tid då anställd personal som kommer långväga ifrån självklart tar 

möjligheten då den dyker upp att få en anställning i sin tidigare hemkommun. Tendensen är att det ökade 

uttaget av föräldraledigheter håller i sig. Detta påverkar den över tid pågående schemaläggning och kan leda 

till ökade kostnader då det saknas personal i ordinarie skift. 

För mer verksamhetsspecifik redovisning hänvisas till den följande beskrivningen. 

3 Medarbetare  

3.1 Nya avtal 

Under första halvåret slöts två nya centrala avtal, dels RiB 19 som berör brandmän i beredskap på våra 

deltidsstationer samt räddningsvärn. Som en följd av de stora räddningsinsatser kring skogsbränder som 

pågått under ett par år har centrala parter förhandlat fram ett Krislägesavtal. Avtalet gäller i de fall som 

krisläge aktiveras av SKL/Sobona och fastställer ersättningar och arbetstidsmått för personal som arbetar i 

dessa insatser. Krislägesavtalet kan aktiveras av andra orsaker än bränder, ex översvämningar eller terrorbrott.  

3.2 Arbetsmiljö 

Utbildning i Arbetsmiljö är påbörjat för chefer och skyddsombud i samarbete med Skövde kommun. Ny 

Arbetsmiljöpolicy är framtagen och samverkad. Under hösten är arbetsmiljöronder genomförda på fem av åtta 

stationer, övriga ska också genomgås så snart som möjligt. 

Förbundet har beslutat att ersätta vaccinationskostnad för brandmän och styrkeledare som önskar vaccinera 

sig mot Hepatit B. Orsaken till detta är att räddningstjänsten ofta åker på IVPA-larm samt trafikolyckor där 

blodsutgjutelse kan finnas. 

Representanter från räddningstjänsten har deltagit i Halmstad räddningstjänst spridningskonferens där de 

delade med sig av sitt fleråriga arbete utifrån de olika diskrimineringsgrunderna. Vid det tillfället inköptes ett 

spel från Halmstad räddningstjänst som kan användas för att diskutera normer och värderingar och som utgår 

från de olika diskrimineringsgrunderna. 

Utbildning i Medarbetarsamtal samt Organisatorisk och social arbetsmiljö är genomgången under hösten för 

heltidsanställd personal. Vid personalutvecklingsdag i december fick heltidspersonalen en föreläsning i 

Kommunikation som verktyg för ett bättre arbetsklimat. 

3.3 Rekrytering 

RÖS har deltagit i en gemensam rekryteringsdag riktad mot RiB, som genomfördes inom samarbetet Räddsam 

VG. Rekryteringsmaterial i form av posters, annonser och en film togs fram. Parallellt har RÖS själva tagit fram 

roll-ups till varje deltidsstation som kan användas vid rekryteringsevent. Under året har nio brandmän 

rekryterats till deltiden och nio till räddningsvärn.  

Till heltiden har brandmän rekryterats för att ersätta personal som har gått i pension eller slutat. Ny 

brandingenjör startade sin anställning 1 januari och ny administratör började i september. 

Under hösten 2019 avslutades förbundsdirektörens anställning. Rekrytering av ny förbundsdirektör avslutades 

våren 2020. Den andra vakansen på brandinspektör kommer att tillsättas i mars 2020, rekryteringen är klar.   

Total sjukfrånvaro uppgår till 3,31 % procent perioden januari-december 2019. I siffran är sjukfrånvaro på 75 % 

för en person under hela året inräknad, en sjukfrånvaro som kommer att bestå och göras om till 
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sjukersättning. Om siffran korrigeras med hänsyn till det blir sjukfrånvaron istället 2,37 %. Nedanstående 

siffror bygger dock på den högre siffran (3,31 %). 

Mer än hälften (50,84%) av sjukdagarna är sjukfrånvaro som har sträckt sig över mer än 60 dagar. Orsaken till 

detta är ett antal långtidssjukskrivningar. Vid årsskiftet kvarstår dock enbart en långtidssjukskrivning och den 

kommer att göras om till sjukersättning. 

Sjukfrånvaron för män uppgår till 2,99 % och för kvinnor 5,19 %. Den höga siffran för kvinnor beror till stor del 

på en långtidssjukskrivning.  

Sjukfrånvaro i olika intervall: 

För anställda i åldrarna 29 år eller yngre  0,79 % 

30-49 år      3,51 % 

50 år eller äldre     4,47 % 

4 Skadeförebyggande verksamhet  

Resultatet gällande tillsyn fortsätter att vara generellt lågt under 2019, även om det är bättre än resultatet 

föregående två år. Orsaken till resultatet är avdelningen inte är dimensionerad för uppdraget. Under året har 

avdelningen rekryterat en ny medarbetare till tidigare vakant tjänst samt haft föräldralediga medarbetare. 

Detta har också bidragit till det låga resultatet. Med nuvarande antal medarbetare är resultatet avdelningens 

kapacitet och avdelningens kapacitet påverkas starkt om medarbetare är t.ex. föräldralediga, slutar eller 

liknande.  

Resultatet gällande brandutbildning och information till allmänheten är lågt för året. Det är framförallt en stor 

nedgång både i antalet informationstillfällen som genomförts samt totalt antal personer som nåtts av 

informationen.  

För detaljerat resultat gällande ovanstående, se tabell 1 till 4 nedan samt bilaga A. 

 

Tabell 1: Tillsyn enligt LSO 2 kap. 2 § per år. 
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Tabell 2: Tillsyn enligt LBE per år.  

 

Tabell 3: Antal informationstillfällen per år. 
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Tabell 4: Totalt antal personer som nåtts av räddningstjänsten information per år. 

5 Operativa avdelningen  

Vid verksamhetsåret 2019 sammanställning kan identifieras att de 1559 genomförda insatserna motsvarar det 

förväntade antalet. Dock skall speciell uppmärksamhet ges de större insatser som organisationen genomfört 

och som skapat utmaningar på flera sätt. Detta syns inte i ett statistiskt underlag. Exempel på riktigt stora 

insatser är branden i flerbostadshus i Södra Ryd i Skövde samt branden i bränsleförrådet i Hova. Insatserna är 

genomförda med mycket gott resultat. Det är rimligt att koppla vår goda operativa effekt till den goda 

utbildnings- och utvecklingsverksamhet som genomförs. Under verksamhetsåret genomfördes närmare 20 000 

övningstimmar. 

Att organisationen påverkats av det faktum att posten som förbundsdirektör ej varit bemannad under stora 

delar av året står naturligtvis klart. Dock påvisar denna rapport att oerhört mycket verksamhet bedrivs enligt 

tidigare uttalad ambition att utveckla RÖS operativa effekt. Detta skall inte glömmas i sammanhanget. Att 

detta kunnat genomföras tillskrivs en lojal och ambitiös personalkår med hög arbetsmoral. 

Antalet avlidna till följd av olyckor har minskat från 2018 års höga antal om sammantaget 13 till 5. Låt detta bli 

en trend. 

5.1 Operativ verksamhet – vad som gjorts 

De utvecklingsområden som beskrivs i Verksamhetsplan för 2019 gällande den operativa verksamheten är: 

Utalarmering Räddningsvärn 

Skapande av system för reservsamband 

Utvecklad förmåga inom terror och pågående dödligt våld 

Utvecklat system för Grundutbildning för räddningspersonal i beredskap (GRiB) 

Vid verksamhetsårets slut kan konstateras att samtliga utvecklingsbara områden har hanterats enligt plan. 

Dock utan att dessa helt kan sägas vara klara och med anledning av detta skall de fortsatt tas med i 
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planeringen för 2020. Den största enskilda aktiviteten med avseende på ovanstående får sägas vara den 

befälsutbildning som genomförts i ett samverkansprojekt mellan Polis, ambulans och räddningstjänsterna i 

Västra Götalands och Hallands län. Sammantaget har det utbildats 551 personer i ledande befattningar varav 

19 från RÖS. 

För att ytterligare öka vår operativa effekt har personal från RÖS deltagit vid följande utbildningar: 

• Utveckling av grupp och ledare (UGL) 

• First Responder 

• Regional Samverkanskurs, RSK 

• Samverkansövning med virtuell simulering i samarbete med MSB 

• Mediaträning 

• Kamratstödsutbildning 

• Räddningsfrånkoppling 

• Servicekurs andningsskydd via Interspiro 

• Fyrhjulingsutbildning 

• Räddningsledare A 

• Tillsyn A 

• Trafiksäkerhetsdagar Kinnekulle 

• Utbildning för agerande vid terrorhändelser 

• Crash Recovery System (Trafikolycka) 

• Spinal Rörelsebegränsning, SRB 

• Utöver detta har RÖS varit representerade vid följande seminarium: 

• KIRTJ Piteå 

• NJR Göteborg 

• Kem 2019 Helsingborg 

• Skadeplats 2019 Uppsala 

• Uppstart Brand Göteborg (SBF) 

• Nätverksträff Socialt Förebyggande arbete. 

• Nätverk Losstagning (MSB) 

• Skolan brinner 

• Daedalosträff Tranås 

• Winguard forskningsprojekt, 3 seminarium 
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5.2 Projekt/uppdrag och hur det gått  

Under verksamhetsåret har 7 olika operativa projekt genomförts. Nedan redovisas rubrikerna på dessa och 

endast för ett projekt redovisas resultatet, detta som ett exempel på hur arbetet med den operativa 

utvecklingen sker. 

• Resursdepå (klar ny container står i Hasslum) 

• Fernobår (pågår) 

• Omedelbara åtgärder (pågår) 

• Standardrutiner trafikolycka (pågår) 

• Nya släck/tankbilar/ledningsfordon 

• Daedalos Oculus/Daedalosmobil 

• Skogsbrand (projektet avslutat, mtrl under inköp) 

 

Det sistnämnda projektet är ett resultat från de erfarenheter organisationen dragit vid de skogsbränder dit 

RÖS skickat personal och materiel. I ett projekt identifierades att en resursbrist mellan det som RÖS har som 

egen organisation och det staten via MSB kan erbjuda. En analys av den bristen resulterade i att 

organisationen tillfördes ett lastväxlarflak med materiel för att säkerställa en relevant resursuppbyggnad vid 

en medelstor till stor skogsbrand. 

Ovanstående resurs skall också ses som en helhet tillsammans med den resursdepå som skapades under året. 

Denna har som syfte att kunna hantera brandpersonalens uthållighet genom extra kläder, mat och dryck samt 

viss annan förbrukningsmateriel. Som en bonus skapades också i samma materielcontainer en mindre 

ledningsplats. 

Ovanstående projekt är ett bra exempel på hur organisationen systematiskt arbetar med utveckling av den 

operativa verksamheten. Vid utvärdering av insatser och övningar identifieras ett utvecklingsbart område. Ett 

projekt skapas och resursen skapas.  

5.3 Internutbildning 

RÖS som organisation har under många år utvecklat ett väl genomtänkt system för den interna 

övningsverksamheten. Det går inte längre att särskilja intern övnings- utbildnings- och utvecklingsverksamhet. 

Detta skall nu ses som ett system vilket eftersträvats under en tid. 

Den plan för utbildning och övning som upprättades för verksamhetsåret har kunnat följas och bedömningen 

är att målen är uppföljda. Samtliga personalkategorier uppfyller de kvantitativa målsättningar som satts upp 

och sammantaget har under året 19 483 övnings- och utbildningstimmar genomförts.  

Man kan säga att internutbildning och övning vilar på följande grunder: De rent fysiska med övningsfält och 

övningsmateriel, de organisatoriska för att kunna planera och genomföra övning samt de rent 

kunskapsmässiga. Organisationen måste i många fall genomföra utvecklingsprojekt innan kunskapen är så hög 

att den kan spridas i övriga organisationen. För att kunna fortsätta hantera de ökande krav som samhället 

ställer på RÖS som organisation har en Utbildningsenhet definierats. Endast två personer är knutna till denna 

så långt och bedömningen är att denna personella resurs måste öka med start 2020. 
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Vidare behöver RÖS fortsätta vidmakthålla och utveckla de två befintliga övningsfälten och vad gäller 

övningsfältet Hasslum arbetas det intensivt utefter den plan som upprättades under 2017. I den planen angavs 

följande tidsplan: 

2018: Tillgodose övandes och övrig personals behov av logistik och skapa en fungerade övningsplats. Detta 

innebär möjlighet att äta, tvätta sig, duscha, hantera kontaminerad utrustning osv. 

2019: Utveckla det valda koncept som finns 

2020–2021: Bedriva verksamheten på full effekt enligt givna inriktningar 

Som en del av att säkerställa ovanstående verksamhet vid övningsfältet Hasslum har en affärsplan för detta 

tagits fram. 

5.4 Arbetsgruppen SMO 

Den personalgrupp som utgör SMO har ett brett och krävande arbetsuppdrag. Under året har personalen 

arbetet med egen övningsverksamhet, brandskyddsutbildningar, instruktörer vid övningsfältet Hasslum samt 

information till allmänheten. För att underlätta planeringen av SMO-gruppens personal har ett system skapats 

där två personal bemannar fordon 253 2960 samt utför information till allmänheten och de övriga två är 

instruktörer vid övningsfältet. Tyvärr har diverse ledigheter och sjukdomar inom organisationen gjort att den 

personella resursen inte varit fyra medarbetare över tid. Detta är en begräsning. 

5.5 Statistik 

När verksamhetsåret 2019 summerats kvantitativt inses att antalet räddningsinsatser motsvarar det 

förväntade. Sammantaget utfördes 1559 uppdrag under året. Därmed kan också en mer relevant slutsats dras 

av årets händelser än den som gjordes i halvårsrapporten då denna även skulle omfatta juli månad. 

 

Tabell 1. Antal genomförda räddningsinsatser 2019 med 2015–2018 som jämförelse. 

 

5.6 Olyckstyper 
2015 2016 2017 2018 2019 

Brand i byggnad 150 134 125 127 133 

Brand, ej i byggnad 135 176 207 179 144 

Trafikolycka 249 259 261 258 250 

Utsläpp, farligt ämne 51 26 29 31 26 

Drunkning/Tillbud 0 11 7 7 6 

Automatiskt brandlarm 629 704 691 639 615 

IVPA-larm 158 127 121 185 166 

Övriga olyckstyper 226 98 152 192 219 

Totalt 1598 1535 1593 1618 1559 
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Av nedanstående tabell framgår det sammanlagda antalet skadade som avtransporterats från olycksplats med 

ambulans. Antalet avlidna är glädjande nog mindre än jämförda år.  

I den redovisade statistiken ingår dock inte skadade och/eller avlidna vid IVPA-larm då räddningstjänsten 

tyvärr inte har tillgång till uppföljning vid dessa larm på samma sätt som vid rena räddningsinsatser. 

Anledningen till att tabellen saknar värden för åren 2015 är att man från och med 2016 samlar statistik på 

andra parametrar än tidigare. 

Tabell 2. Antal avtransporterade och avlidna till följd av olyckor. 

Nedan redovisas de avlidna per olyckstyp. Till skillnad från 2018 då inte någon avled till följd av brand i 

byggnad är resultat för 2019 istället tre. Däremot miste sju personer livet till följd av trafikolyckor under 2018 

och endast en under 2019. 

Datum Adress Händelse Antal 

2/2 Gullspång Brand i byggnad 1 

20/4  Mariestad Brand i byggnad 1 

8/9 Tibro Trafikolycka  1 

17/9 Skövde Suicid 1 

29/10 Mariestad Brand i byggnad 1 

Tabell 3. Fördelning avlidna på respektive skadetyp under året. 

6 Drift- och underhållsverksamhet  

För att den skadeavhjälpande verksamheten inom räddningstjänsten skall kunna fullgöra sina uppgifter krävs 

ett väl fungerande system för drift och underhåll. 

Räddningstjänstförbundet har för närvarande tolv brandstationer geografiskt placerade inom förbundets 

medlemskommuner samt ett åttital fordon varav många specialfordon och ett stort antal efterfordon samt 

båtar för uppdrag i vatten, och en mängd av olika typer av räddningsutrustningar. Utrustning för utalarmering 

samt för radiokommunikation med samtliga enheter. Övningsanläggningar och förråd mm. 

Verksamheten består av drift och underhåll enligt upprättat handlingsprogram. Från förebyggande underhåll 

till akuta reparationer av fastigheter, räddningsfordon, skyddsutrustningar, räddningsmateriel, 

kommunikationsutrustning, larmöverföringsutrustning, övningsanläggningar, förråd för RUHB materiel 

(räddningstjänst under höjd beredskap) larmaggregat för VMA larm (viktigt meddelande till allmänheten) och 

räddningscentraler. 

Samordning av upphandlingar av fordon, utrustning och övrig materiel. 

Samordning av verksamhetens behov av egendoms, ansvars och fordonsförsäkring. 

Verksamheten bedrivs löpande med servicetransporter för påfyllnad, reparationer och komplettering av 

materiel under och efter insatser samt för övningsverksamheten. Månadskontroller av fordon, utrustning och 

lokaler samt övriga besiktningar sker enligt upprättad plan. Underhållsservice och reparationer sker efter 

behov. Under senare år har övningsfältet på Hasslum tillkommit som en uppgift för driftavdelningen. Denna 

uppgift ligger utanför vårt tidigare arbetsfält och innebär att driftavdelningens arbetsbelastning har ökat 

markant. Operativa avdelningen har anställt en drifttekniker med arbetsuppgift att sköta service för 

Fördelning personskador 2015 2016 2017 2018 2019 

Avtransporterade   198 182 125 156 

Omkomna 11 7 8 13 5 
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övningsverksamheten på övningsfältet. Med ökad övningsverksamhet har det visat sig att denna resurs inte är 

tillräcklig, vilket har medfört att driftavdelningen har fått skjuta till personal för att lösa serviceuppgifter vid 

övningsverksamheten. Driftavdelningen kan fortsättningsvis se att det krävs en större arbetsinsats än vad som 

bedömdes vid övertagandet av övningsfältet. Om räddningstjänsten i framtiden skall fortsätta att öka och 

utveckla verksamheten så kommer det att krävas en organisation avsedd för detta. 

Efter beslut i medlemskommunerna tar räddningstjänsten emot kommunala automatiska brandlarm. Detta har 

inneburit att räddningstjänsten har fått uppgradera utrustning för utlarmning på samtliga hel-och 

deltidsstationer. För att lösa dessa arbetsuppgifter har en larmtekniker anställts på driftavdelningen med 

uppgift att driftsätta den nya utrustningen samt administrering av automatlarmsobjekt i 

medlemskommunerna. Larmmottagningsverksamheten har nu varit i drift i två år och har fungerat mycket väl.  

Driftavdelningens verksamhet präglas av stor flexibilitet och många olika projekt löper parallellt med ordinarie 

verksamhet. Arbetet med rutiner och materielhanteringsfrågor sker i nära samarbete med stationsansvariga 

på deltidsstationerna.  

För stationerna med heltidsbemanning i Skövde och i Mariestad har ansvarsområden för planering/uppföljning 

och arbeten med drift och underhållsfrågor för den egna stationen utvecklats. Ansvarsområden har delats in i 

huvudgrupper och är avgränsande efter verksamhetens behov såsom fastigheter, fordon, brandsläcknings-

utrustning, räddningsmateriel, samband och skyddsutrustning. 

Av räddningstjänstens 12 brandstationer är RÖS fastighetsägare till stationerna i Skövde, Mariestad, Tibro, Hjo, 

Gullspång och förråden i Borgunda. Med övriga stationer i Töreboda, Karlsborg, Hova, Moholm, Timmersdala, 

Undenäs, Blikstorp och garaget i Otterbäcken finns hyresavtal. Hyresavtalet för garaget i Otterbäcken blev i 

december månad uppsagt och där söker förbundet nu en ny lokal. 

För verksamheten finns riktlinjer som översiktligt beskriver arbetet med drift och underhåll och skall ses som 

en del i kvalitetssäkring av verksamheten. 

Fastigheter 

I Mariestad har renoveringsarbetet på stationen fortsatt med byte av takpappen på yttertaket på hela 

stationen. Helrenovering av omklädning och hygienutrymmen i källarplanet har genomförts under hösten.  

I Skövde har de kvinnliga medarbetarna fått ett nytt omklädningsrum med dusch och bastu. De 

deltidsanställda brandmännen har äntligen fått ett eget omklädningsrum och slipper numera byta om i 

korridoren. En allmän uppfräschning har gjorts i källaren där bl.a. ett dagrum har rustats upp och det har även 

skapats arbetsplatser med datauppkoppling. På övningsfältet Hasslum har en ny tvättstuga för larmställ 

byggts. Den nya tvättstugan uppfyller de krav som finns för att kunna ta hand om kontaminerade kläder med 

mindre risk för att få i sig skadliga partiklar. Smutsig tvätt läggs i maskinen i ett rum och ren tvätt plockas ur 

och torkas i ett annat rum. Larmställ från både övningar och insatser tvättas i den nya tvättstugan. 

I december flyttade räddningstjänstens brandvärn i Blikstorp till nya och bättre lokaler. Ett bättre och 

rymligare garage och numera finns även samlingsrum, dusch och toalett. 

 I Tibro har kontoret renoverats med nya ytskikt, nytt golv samt nya kontorsmöbler. 

I Gullspång har arbetet med en ny toalett samt uppfräschning av damernas omklädningsrum påbörjats. I Hova 

har kommunen bytt samtliga portar på brandstationen. I Hjo har verkstaden och tvätthallen fått ny 

golvbeläggning. 

Fordon  

Under året har räddningstjänsten köpt två begagnade personbilar samt en ny insatsledarbil. Insatsledarbilen 

kommer efter ombyggnad till utryckningsfordon att tas i drift under januari 2020. En begagnad lastmaskin har 
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köpts i för användning på övningsfältet Hasslum. Två terränghjulingar med släp har köpts för att förstärka 

förbundets skogsbrandsförmåga. Gullspångs tidigare släckbil har renoverats och utrustats för att kunna 

tjänstgöra som reservbil och övningsbil. 

Upphandling och beställning av två släckbilar och en tankbil har genomförts. Fordonen kommer att placeras i 

Mariestad och Tibro och beräknad leveranstid är sommaren och hösten 2020. Mariestads nuvarande släckbil 

och tankbil kommer därefter att placeras i Töreboda och Karlsborg och Tibros nuvarande släckbil kommer att 

få tjänstgöra som utbildningsbil.  

Övrigt 

Omsättningen av brandhjälmar har fortsatt under året och nu har samtliga heltids och deltidsbrandmän 

utrustats med den nya hjälmen.  

Förbundets förmåga vid skogsbrand har förstärkts. Förbundet har investerat i terränghjulingar, brandslang, 

pumpar, armatur och strålrör. En skogbrandsresurs innehållande skogsbrandsmateriel lastad på ett 

lastväxlarflak har förberetts för att snabbt kunna köras ut till en brandplats i förbundet. 

Under året har förbundets samtliga rökdykarradio ersatts med nya modernare radioapparater och laddare.  

På övningsfältet Hasslum har några övningshus anpassats för att kunna genomföra utbildning med 

skärsläckare. 

En gemensam klädupphandling av utryckningskläder har genomförts i samverkan med ett flertal 

räddningstjänstförbund i västra Götaland. Avtal har tecknats för inköp i 2+2 år.  

Vid den långvariga insatsen i Hova visade det sig att förbundet hade behov av en fungerade mobil 

ledningsplats. Därför har en 20 fots isolerad container med förtält köpts in och gjorts i ordning för att fungera 

som förråd, ledningsplats och personalutrymme vid större insatser. Driftavdelningen och förstärkningsvärnet 

Hasslum kommer att transportera ut, bemanna och sköta driften av den mobila ledningsplatsen. Containern är 

utrustad och klar för insats och finns placerad på övningsfältet i Hasslum. 

7 Samverkan, säkerhet och beredskap  

De mål som uppställts för ämnesområdet bedöms vara, på helårsbasis i huvudsak uppfyllda. Räddningstjänsten 

har i allt väsentligt genomfört planerade åtagande. Viss eftersläpning noteras beträffande uppföljning av 
avtalstecknad samverkan. 

Samverkan med länsstyrelsen sker genom medverkan i regionala rådet, deltagande i kvartalsövningar samt de 

veckovisa samverkanskonferenserna.  

Årets två möten med Krishanteringsrådet Östra Skaraborg har genomförts. Huvudtemat utgjordes av 

totalförsvar, klimatförändringar, frivilligas medverkan, samt genomgång av pågående 

krisberedskapsverksamhet hos aktörerna. 

Regelbundna möten har hållits med gruppen Samhällsskydd Skaraborg där de tre räddningstjänsterna ingår 

tillsammans med företrädare för Polismyndigheten och akutsjukvården. Vidare har räddningstjänsten 

medverkat vid vår och höstmötet med Räddsam VG (ett samverkansorgan för räddningstjänstfrågor inom länet 

där såväl tjänstemän som politiker ingår). T.f. förbundsdirektören har under året ingått i Styrgruppen för 

RäddsamVG (Räddningstjänstsamverkan Västra Götalands län), förbundet har innehar en permanent plats. 

Förbundet är vidare representerat i samtliga råd som verkar under styrgruppen. 

En riktlinje för räddningstjänst under höjd beredskap har utarbetats. Huvuddelen av personalen är 

krigsplacerad i förbundet. Förbundet har i RäddsamVG regi medverkat i genomförandet av kunskapsdagar 

avseende räddningstjänst under höjd beredskap. 
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8 Ekonomiskt resultat  

Ekonomin har i huvudsak löpt enligt plan.  

Resultatet för året visar på ett överskott om ca 447 tkr. Relaterat given uppgift (att upprätta nollresultat) 

uppfattas det att det ekonomiska resultatmålet är uppnått.  

Planerade investeringar har genomförts med vissa begränsningar i form av senarelagda investeringar, vilket 

innebär lägre avskrivningar än planerat under 2019.  

God ekonomisk hushållning bedöms föreligga då de ekonomiska målen nåtts och riktlinjerna för verksamheten 

följts.  

Det ekonomiska resultatet för året påverkas bland annat av ett nettoöverskott avseende den statliga 

ersättningen för den långvariga insatsen i Hova om ca 1,7 mkr, positiv värdepappersutveckling 1,6 mkr, 

senarelagda inköp av två släckbilar och en tankbil ger 0,4 mkr i minskade avskrivningskostnader. 

Kostnadsutvecklingen har negativt påverkats av följande faktorer; avgångsvederlag till tidigare 

förbundsdirektör 0,7 mkr, rekrytering av ny förbundsdirektör 0,1 mkr, brandstationsutredning 0,1 mkr, ökade 

fordonsomkostnader 0,9 mkr, övertidsersättning 0,8 mkr (huvudsakligen akut täckning för att upprätthålla 

grundberedskap), ökad RiB-kostnad (nytt avtal 0,3, rekrytering och intro-utbildning, C-körkortsutbildning på 

arbetstid), nettounderskott på övningsfältet 0,6 mkr, ökade pensionskostnader (SAP) 0,3 mkr.  

8.1 Framtid  

Läget beträffande personalrekrytering i stort sett alla kategorier bedöms vara fortsatt ansträngt.  

Andra utmaningar utgörs av hantering av brandstationsfrågan. Dels behöver en flyttning ske av stationen i 

Karlsborg för att nå de insatstider som erfordras och i Skövde och Mariestad är verksamheten trångbodd och 

befintlig mark önskas nyttjas för andra ändamål. I övrigt kan nämnas att brandstationen i Hova inte heller är 

optimal utrymmesmässigt. Frågan om brandstationsfinansiering i enlighet med förbundsordningen behöver 

belysas närmare. I sammanhanget behöver frågan om hantering av insatstiderna i Karlsborg få sin lösning. 

Vaktstyrkorna står delvis inte i proportion till medlemskommunernas förändringar. Frågan om en utökning av 

vaktstyrkan i Skövde behöver på sikt få sin lösning.  

Myndighetsutövningen bedöms också behöva hanteras i närtid, då eftersläpning i tillsynsverksamheten 

alltjämt råder. 

Frågan om finansiering av verksamheten vid de två kvarvarande övningsfälten behöver också hanteras i närtid. 

En affärsplan rörande övningsfältet i Hasslum utarbetas under 2020. 

I en nära framtid behöver frågan om hur systemledning för operativ räddningstjänst ska hanteras i framtiden. 

Valet kan komma att stå mellan att ansluta förbundet till en central ledningscentral för länet eller ett fortsatt 

utvecklat samarbete mellan de fyra stora räddningstjänsterna i länet, dit förbundet räknas. 

Osäkerheter råder avseende framtida pensionskostnader och då företrädesvis den särskilda avtalspensionen 

som brandmännen har. Översyn av de framtida pensionskostnader genomförs för närvarande av Skövde 

kommun i syfte att bedöma framtida hantering. 

Förbundet ser fram emot ett tätare arbete med medlemskommunerna i syfte att kunna följa den pågående 

samhällsutvecklingen och därtill kunna anpassa räddningstjänstens verksamhet så att lagstiftning följs och 

uppgifter löses för framtida behov enligt de krav som åligger räddningstjänsten.   
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9 Omvärldsanalys 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg strävar efter att följa medlemskommunernas utveckling. Inom det 

gemensamma geografiska området kan det konstateras att utvecklingen inom respektive kommun sker i olika 

tidsförhållanden och med olika ambitioner. Denna förutsättning påverkar räddningstjänstens fortsatta 

utveckling och kräver en tydligare kommunikation och närhet till respektive kommun för att möjliggöra en 

långsiktig och hållbar verksamhetsplanering som innefattar framtida målsättningar, ambitioner och kostnader. 

De stora ekonomiska utmaningar som Sveriges kommuner står inför givet utseendet på befolkningspyramiden 

kommer i förlängningen sannolikt också att påverka förbundets ekonomiska ramar och därmed sannolikt också 

förbundets ambition avseende förmågor och service till medborgarna. 

Ytterligare en ekonomisk påverkansfaktor kan komma att utgöras av en befarad nedgång i den globala 

ekonomin. 

Återtagandet av förmåga till räddningstjänst under höjd beredskap kan komma att innebära att ett antal 

tilläggsuppgifter för kommunal räddningsjtänst ska hanteras. En förutsättning för lösandet av dessa uppgifter 

är att staten tillskjuter ekonomiska medel. Att lösa dessa inom ekonomisk ram skull kräva omfattande 

prioriteringar. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) anser att samtliga  Sveriges räddningstjänster ska vara 

anslutna till kvalificerad systemledning för snabb styrkeuppbyggnad vid eskalerande händelser. Frågan kan 

lösas genom frivillig samverkan eller genom att MSB, via föreskriftsrätt, lämnar anvisningar för utformningen 

av systemlösningen. Frågan bedöms behöva hanteras i närtid. 

En bedömning är att fortsatt samverkan med andra räddningstjänstorganisationer och andra krisledande 

aktörer är  förutsättning för utveckling av framtida räddningstjänsts- och krishanteringsförmåga. 

 

Skövde den 22 februari 2020  

 

Hans Ingbert  

T.f. Förbundsdirektör  
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10 Översikt över verksamhetens utveckling 

 
 2019 2018 2017 2016 2015 
Allmänt 

Antal anställda 342 355 359 347 346 
Befolkning 121 991 121 934 120 965 118 847 115 900 

 

Budgetomslutning 

Verksamhetens nettokostnader, tkr -99 213 -95 760 -91 637 -88 064 -85 301 
Personalkostnader, tkr -74 388 -69 925 -67 617 -65 345 -63 802 
Nettoinvesteringar, tkr 14 205 7 700 9 695 3 980 5 950 

 

Resultat 

Årets resultat, tkr 447 -2 125 1 873 1 092 850 
Eget kapital, tkr 30 405 29 958 29 236 27 363 26 271 

 

Finansiering 

Medlemsbidrag, tkr 100 388 95 943 91 580 88 576 86 080 
Övriga intäkter, tkr 14 780 9 600 7 691 6 937 5 535 

 

Nyckeltal 

Soliditet % 25 27 27 27 27 
Likviditet % 149 149 148 144 145 
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tkr Utfall 2019 Budget 2019 

Verksamhetens intäkter 14 780 8 281 

Verksamhetens kostnader -109 951 - 101 574 

Avskrivningar -5 468 - 5 920 

Verksamhetens nettokostnader -100 639 - 99 213 

Medlemsbidrag 100 388 100 388 

Verksamhetens resultat -251 1 175 

Finansiella intäkter 14 0 

Finansiella kostnader -895 - 1 023 

Värdepapper resultat 1 579 0 

Resultat efter finansiella poster 447 152 

Årets resultat 447 152 
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11 Investeringsredovisning (beloppen är i tkr) 

 Budget Utfall Avvikelse 

Fastigheter 2 000 1 513 487 
Fordon 11 000 1 639 9 361 
Inventarier 800 1 382 -582 
IT-stöd förebyggande 100 68 32 
Rakel 150 86 64 
RÖS-nätet 155  155 
Summa nettoinvesteringar 14 205 4 688 9 517 
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12 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

12.1 Finansiella mål  

Mål och måluppfyllnad  

Resultatmål  

Budget och plan för 2019 upprättades med ett resultat på 152 tkr. Erforderligt överskott för säkrande av det 

egna kapitalet finns hos medlemskommunerna och tillförs genom medlemsavgifterna vid behov.  

Måluppfyllnad  

Resultatet för året påvisar ett överskott på 447tkr. Det positiva resultatet beror på ökade intäkter från MSB i 

samband med en brand i Hova och en positiv utveckling av värdepapperna.  

Investeringsmål  

Nyinvesteringar och reinvesteringar får göras inom de ramar som Direktionen beslutar. Erforderliga medel för 

kapitaltjänstkostnader ingår/tillförs ramen .  Direktionen beslutade för 2019 om investeringar för 14 205 tkr. 

Beslut togs även att överföra investeringsmedel från 2018 till 2019 med 4 119 tkr mot bakgrund av 

senarelagda investeringar.  

Måluppfyllnad  

Planerade investeringar har genomförts med vissa begränsningar. Detta har föranlett senarelagda 

investeringar vilket innebär lägre avskrivningar än planerat under 2019.  

Under året har investeringar skett med bl.a. en insatsledarbil, hjullastare, komplettering av hydraulverktyg till 

förbundets fordon, kommunikationsradio, renovering av källare i Mariestad och Skövde, samt byggnation av 

tvättstuga på övningsfältet i Hasslum. Beställning av tre större utryckningsfordon är gjord med leverans 

sommaren/hösten 2020. 

Direktionen har beslutat att överföra ej utnyttjade investeringsmedel för 2019 till 2020, till en summa av 13 

896 tkr.  

Målet att investeringsvolymen skall ligga inom given ram är uppnått.  

12.2 Skadeförebyggande verksamhet  

Måluppfyllelse  

Säkerhetsmål (S) med tillhörande prestationsmål (P) för år 2019: 

- S6 Antalet bränder i bostäder i förbundets medlemskommuner och konsekvenserna av dessa ska 

minska.  

- P6.1 Brandskyddskontroll ska, genom den lokala sotningsentreprenören, genomföras på samtliga 

objekt i respektive distrikt, enligt av statlig myndighet beslutade frister.  

- P6.2 Rengöring (sotning) ska, genom den lokala sotningsentreprenören, genomföras på samtliga 

objekt i respektive distrikt, enligt av direktionen beslutade frister.  
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- P6.3 Inventering av byggnadstekniskt brandskydd i gemensamhetsutrymmen i flerbostadshus ska ske 

regelbundet.  

- P6.4 Information till medlemskommunernas invånare, genom hembesök, ska ske regelbundet. 

- S7 Räddningstjänsten ska handlägga ärenden på ett smidigt och juridiskt korrekt sätt som medför så 

liten negativ påverkan på den enskilde som möjligt. 

- P7.1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor och hantering/överföring av explosiva varor enligt lag 

om brandfarliga och explosiva varor ska, normalt, handläggas inom 3 månader från det att komplett 

ansökan inkommit till myndigheten.  

- P7.2 Medgivande för rengöring (sotning) av egen anläggning ska, normalt, medges inom 3 månader 

från det att komplett ansökan inkommit till myndigheten. an på den enskilde som möjligt. 

- S12 Räddningstjänsten ska aktivt verka för att skapa en säker samhällsplanering.  

- P12.1 Räddningstjänsten ska utgöra remissinstans i förbundets medlemskommuners arbete med 

planarbete, som t.ex. översiktsplanering och detaljplanering.  

- P12.2 Räddningstjänsten ska utgöra remissinstans i förbundets medlemskommuners arbete med 

byggprocessen och, efter förfrågan, medverka vid tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd  

- P12.3 Räddningstjänsten ska yttra sig, inom sitt kompetensområde, till den aktör som har behov av 

det. 

 

Resultat 

Räddningstjänstens entreprenörer för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll har under året genomfört 

sitt uppdrag i enlighet med gällande frister. Inventering av byggnadstekniskt brandskydd i 

gemensamhetsutrymmen i flerbostadshus har inte genomförts under året. Hembesök har genomförts 

regelbundet i Skövde och Mariestad under året. Hembesök genomförs inte i övriga kommuner då ekonomiska 

medel för detta saknas.  

Räddningstjänsten handlägger samtliga ärenden, inom förebyggandeverksamheten, på ett smidigt och juridiskt 

korrekt sätt. Tillstånd för hantering av brandfarliga och/eller explosiva varor har utfärdats inom 3 månader från 

att en komplett ansökan inkommit. I de flesta fall är handläggningstiden kortare än 1 månad. Medgivande för 

egensotning hanteras också inom 3 månader i merparten av fallen. I vissa fall har handläggningstiden varit 

längre på grund av lång hanteringstid hos lokal skorstensfejarmästare som utgör remissinstans i ärendena. 

Räddningstjänsten har aktivt verkat för att skapa en säker samhällsplanering genom att medverka i plan- och 

byggprocessen när medlemskommunerna efterfrågar detta samt yttra sig till övriga aktörer, inom 

kompetensområdet, när detta efterfrågas, se tabell 5 och 6. 

Övrigt underlag för årets resultat framgår i bilaga A. 
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Tabell 5: Antal yttranden 

 

Tabell 6: Yttranden gällande byggprocessen 
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Analys 

Hembesök fungerar bra där de genomförs, dvs. i Skövde och Mariestad. Aktiviteten behöver utökas så att den 

dels genomförs mer frekvent och dels genomförs i andra bostadstyper än flerbostadshus i Skövde och 

Mariestad. Aktiviteten bör också utökas så att övriga medlemskommuner omfattas. Inventering av brandskydd 

i gemensamhetsutrymmen har lagts ner sedan ett tag tillbaka och genomförs inte. Detta till förmån för 

insatsplanering som genomförs istället. 

Det nya arbetssättet för ärendehantering sedan några år tillbaka medför att samtliga ärenden som 

förebyggandeavdelningen hanterar hanteras på ett smidigt och juridiskt korrekt sätt som medför så liten 

negativ påverkan på den enskilde som möjligt. 

Resultatet gällande brandutbildning och information till allmänheten är lågt för året. Det är framförallt en stor 

nedgång i antalet informationstillfällen som genomförts samt totalt antal personer som nåtts av 

informationen. Orsaken till det låga resultatet är att SMO-styrkan, som i huvudsak har bedrivit verksamheten 

och står för planeringen av verksamheten, har använts till annat, ex. internutbildning, övningsfältet Hasslum, 

osv. Övriga delar av organisationens samlade personalresurs har inte använts i tillräcklig utsträckning. 

Räddningstjänsten har idag inte kapacitet att utbilda en tredjedel av medlemskommunernas anställda årligen. 

Räddningstjänsten uppfyller samtliga tre säkerhetsmål och tillhörande prestationsmål, så när som P6.3 som 

tagits bort, då målen inte ställer några krav på hur mycket verksamhet som ska bedrivas utan endast att 

verksamheten ska bedrivas. 

Slutsatser 

Målen behöver revideras i kommande handlingsprogram så att de ställer krav på hur mycket verksamhet som 

ska bedrivas och är mätbara.  

Det är rimligt att hembesök genomförs i förbundets samtliga medlemskommuner och på fler ställen än i 

flerbostadshus i tätorten.  

Räddningstjänsten behöver göra en översyn av hur brandutbildning och information till allmänheten hanteras. 

Information till allmänheten är ett lagkrav, vilket innebär att verksamheten måste bedrivas.  

SMO-styrkan behöver ses över för att skapa bättre förutsättningar att hantera informationsverksamheten och 

brandutbildningsverksamheten. Det är också lämpligt att övriga delar av räddningstjänstens personalresurs 

börjar användas för ändamålet i större utsträckning. Detta kräver bättre förutsättningar för planering av 

verksamheten, vilket skulle kunna kräva en utsedd medarbetare som har planeringsuppdraget som sin 

huvudarbetsuppgift.  

12.3 Skadeavhjälpande  

I handlingsprogrammet anges ett antal prestationsmål för operativa avdelningen vilka fungerar som 

styrdokument för planering, genomförande och analys. Varje år ska dessa utvärderas för att visa i vilken mån 

avdelningen uppfyller förväntningarna gällande förmåga. I Budget 2019 anges att följande mål skall analyseras: 

- S4. Erfarenheter från inträffade händelser skall tillvaratas. 

- P4.1  Räddningstjänsten ska lära från egna genomförda insatser i syfte att effektivisera och göra 

den operativa verksamheten säkrare 

- P4.2  Räddningstjänsten skall ta del av insatser och händelser via omvärldsbevakning och 

implementera nödvändig kunskap i egen organisation 
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- P4.3  Räddningstjänsten ska utifrån gjorda erfarenheter delge dessa till övriga intressenter i 

samhället 

- P4.4  Räddningstjänsten ska via omvärldsbevakning hantera och vid behov justera egen operativ 

organisation utifrån uppfattad riskbild 

Av dessa mål skall målet S4 ses som rubriksättande för övriga delmål. Samtliga mål utom P4.4 ansågs uppfyllt 

vid bokslut 2018. Inte heller i halvårsuppfölningen för 2019 nåddes detta mål varför detta fortsatt är det enda 

som analyseras i denna rapport.  

Mål 

Räddningstjänsten ska via omvärldsbevakning hantera och vid behov justera egen operativ organisation utifrån 

uppfattad riskbild. 

Analys 

Under hösten 2019 presenterades det statistikunderlag som utgör del av RÖS riskanalys. Detta underlag kan nu 

ligga till grund för den fortsatt analysen av om RÖS operativa organisation är optimal utifrån samhällets krav i 

given riskanalys. Vid halvårsrapporten redovisades följande:  

”Den bedömning som kan göras, och som bygger på erfarenhet och beprövad metod och teknik, är att utifrån 

givet uppdrag i Handlingsprogrammet så är numerären i vissa räddningsstyrkor för små. Som ett exempel på 

detta kan nämnas uppgifterna vid olyckstypen brand i flerbostadshus. Det kan då inte uteslutas att såväl 

utvändig som invändig livräddning måste genomföras samtidigt.  Resursen är då ej tillräcklig. Ett annat 

exempel är sannolikheten för samtidiga larm vilken ökar i takt med ökad befolkningsgrad. Ett tredje kan vara 

alla de riskmoment som måste hanteras i samband med trafikolyckor vid större vägar. Här skall drabbade 

omhändertas samtidigt som man måste skapa en säker arbetsplats för egen personal. Vid försök att frigöra 

ekonomiskt utrymme för att justera sådana organisatoriska brister har istället antalet tjänster över tid minskat. 

Detta har lett till att den operativa organisationen inte längre kan anses anpassad för uppgiften.” 

Ovanstående skall alltså inte längre ses som allenarådande i bedömningen av RÖS operativa organisation utan 

läggas samman med riskanalysen. Efter att detta är genomfört skall en förmågebedömning tas fram i syfte att 

slutgiltigt fastställa optimal organisation. Vidare analys av detta mål anses därför, med nuvarande 

kunskapsnivå, inte ge mer i sakfrågan utan bör arbetas vidare med i en förmågebedömning under våren 2020. 

Måluppfyllnad 

Målet anses inte vara uppfyllt. Detta resultat skall tas med i framtagandet av nytt handlingsprogram. 

 



Räddningstjänsten Östra Skaraborg 24 

222000-1115 

12.4 Drift- och underhåll  

Prestationsmål 

Genom systematiskt och regelbundet underhållsarbete säkerställa hög funktionssäkerhet hos fordon och 

materiel. 

Måluppfyllnad 

Målet för 2019 anses till största del uppnåtts. Viss eftersläpning av kontroller har tidvis uppstått pga. hög 

arbetsbelastning. Följande aktiviteter har i stort genomförts enligt gällande rutiner.  

Kontroll och uppföljning av funktionssäkerheten sker i huvudsak genom regelbundna vecko-, månads- och 

årskontroller med funktionsprover och besiktningar, och i vissa fall särskilt riktade kontroller. Arbetet sker i 

huvudsak i egen regi med egen personal, men i vissa fall där krav på annan kompetens gäller anlitas 

auktoriserade företag enligt gällande tidsintervaller och normer.  

Prestationsmål 

Genom egen personals medverkan i drift- och underhållsverksamheten minimera utgifter för externt 

upphandlade underhållstjänster. 

Måluppfyllnad 

Målet för 2019 har uppnåtts. Genomförda underhållsåtgärder har till största del genomförts med 

räddningstjänstens egen personal. Inköpta tjänster har endast skett där vi saknat kompetens eller behörighet 

att utföra arbetet.  

12.5 Samverkan, säkerhet och beredskap 

Verksamhetsmål 

Samverkan syftar till att ge medborgaren snabbt och effektivt samordnat stöd som fordrar medverkan från 

flera aktörer än räddningstjänsten  

Prestationsmål  

Uppföljning av avtal och överenskommelser ska ske årligen.  

Måluppfyllnad  

Uppföljningssamtal har genomförts med två företagsräddningsvärn. Uppföljningssamtal med ett 

företagsräddningsvärn är ej genomfört. Eftersläpning i avtalsuppföljningen med grannräddningstjänsterna 

släpar också. Huvudsakligen beror eftersläpningen på att räddningschefen tillika haft uppdraget som t.f. 

förbundsdirektör  

På helårsbasis bedöms målet som delvis uppfyllt.  

Mål  

Uppföljning av samverkan utan avtal ska ske årligen.  
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Måluppfyllnad  

Huvudsakligen sker denna uppföljning löpande och avser främst aktörer som polismyndigheten, sjukvården, 

Försvarsmakten och länsstyrelsen samt företrädare för frivilligorganisationer.  

Samverkan med länets räddningstjänster sker huvudsakligen inom ramen för förbundets engagemang i 

RäddsamVG. T.f. förbundsdirektören har ingått i beredningsgruppen och i övrigt ingår chefen Operativa 

avdelningen i utbildningsrådet, chefen förebyggande avdelningen i förebyggande rådet, 

HR/personalhandläggaren i HR-rådet och driftchefen i driftrådet. Förbundet har härigenom stora möjligheter 

att påverka de gemensamma räddningstjänstfrågorna. Härutöver finns ett delregionalt organ, Samhällsskydd 

Skaraborg, där cheferna för räddningstjänsterna jämte chefen för polisregion Skaraborg och ambulanschefen 

vid Skaraborgs sjukhus ingår.  

Med länsstyrelsen sker deltagande i de gemensamma samverkanskonferenserna varje vecka. 

Räddningstjänsten har åtagit sig att innan samverkanskonferenserna insamla underlag från 

medlemskommunernas säkerhetssamordnare och angränsande räddningstjänster i Skaraborg.  

Förbundet har varit representerat vid Försvarskonferens 2019 (Försvarsmaktsråd Skaraborg.) Huvudtemat vid 

konferensen har varit återtagande av totalförsvarsförmåga.  

Med flertalet andra aktörer sker samverkan inom ramen för Krishanteringsrådet Östra Skaraborg 

På helårsbasis bedöms målet som uppfyllt.  

Mål  

Förbundet ska medverka i, och i förekommande fall vara representerat i, samverkansmöten som initieras och 

leds av statliga, landstingskommunala och andra samverkansaktörer. 

 Måluppfyllnad  

Räddningstjänsten medverkar i länsstyrelsens kvartalsövningar tillsammans med samtliga länets kommuner 

och andra aktörer. I övrigt medverkar räddningstjänsten efter avrop i olika samverkansövningar 

På helårsbasis bedöms målet som uppfyllt.  

12.6 Medarbetare 

Medarbetarperspektivet innebär att räddningstjänsten ska vara en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö 

där medarbetarna utvecklas i sina roller och känner trygghet i genomförandet av förbundets uppdrag. 

 

Effektmål 

Försörja räddningstjänsten med personal i den omfattning och med den kompetens som krävs utifrån beslutad 

ambitionsnivå. 

 

Måluppfyllelse 

Två vakanser noteras i heltidsorganisationen. Utbildningsmålen avseende kompetensutbildning är i sin helhet 

nådda. Räddningsledare A 4 deltagare, Räddningsledare B inga deltagare, Tillsyn A två deltagare, Tillsyn B en 

deltagare samt GriB (Grundläggande Räddningsinsatsutbildning för räddningspersonal i beredskap 14 

deltagare. 

 

Målet bedöms som uppnått. 
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Effektmål 

Öka mångfalden bland personalen. 

 

Måluppfyllelse 

Andelen kvinnor är i det närmaste oförändrat jämfört med 2018. Heltidspersonal 12,2 %, Räddningspersonal i 

beredskap 3,61 %. Till personalkategorin räddningspersonal i beredskap har ytterligare en medarbetare med 

annan etnisk bakgrund rekryterats. 

 

Målet bedöms som delvis uppfyllt. 
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13 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Balanskravsresultat  

Årets resultat enligt balanskravet i tkr   2019  2018  2017  2016   

Resultat enligt resultaträkningen    447  - 1 644  1 873   1 092  

Realisationsvinster           -69  

Orealiserade vinster i värdepapper   -1 579     

Synnerliga skäl            

Utgående balanskravsresultat    -1 132 - 1 713  1 873   1 092   

 

Återställning av underskott 

Ingen återställning av underskottet för år 2019 på - 1 132 tkr är planerad att göras under åren 2020-2022 då 

RÖS har placeringar samt en del medel på bankkontot att tillgå. 

Resultatet (det finansiella)  

Resultatet för året påvisar ett överskott på 447tkr.  

Kapacitet/långsiktig betalningsberedskap  

Soliditeten ligger på 25 %.  

Finansieringen för framtiden behöver överses med anledning av Räddningstjänstens behov av utveckling. Mot 

bakgrund av medlemskommunernas och samhällets utveckling så påverkas räddningstjänstens uppgifter och 

förutsättningar att lösa tilldelade uppgifter.  

Riskförhållande  

Erforderligt överskott för säkrande av det egna kapitalet finns hos medlemskommunerna och tillförs genom 

medlemsavgifterna vid behov.  

Riskförhållandet bedöms som lågt.  

Kontroll  

Kontrollen är god då månadsuppföljningar görs som sedan presenteras för direktionen.  

Direktionen har beslutat om internkontrollplan för uppföljning av beordrad och genomförd verksamhet.  
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14 Finansförvaltning 

14.1 Placeringspolicy för Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) 

Syfte 

Denna placeringspolicy anger regler för förvaltningen av RÖS:s placerade medel utifrån de riktlinjer som 

fastställts 2013-04-25 .  

Placeringspolicyn anger regler inom följande områden: 

- Tillgångsslag  

- Begränsningar för tillgångsslag  

- Begränsning av ränterisk 

- Begränsning av enhandsengagemang 

- Etiska krav 

- Uppföljning 

- Fastställande av policy 

14.2 Placeringsregler 

Tillgångsslag 

Förvaltningens medel får placeras i följande tillgångsslag: 

- Korta räntebärande värdepapper/fonder. 

- Långa räntebärande värdepapper/fonder. 

- Utländska räntebärande värdepapper/fonder. 

- Utländska aktier/aktiefonder. 

- Svenska aktier/aktiefonder. 

 Begränsningar av placeringar i dessa tillgångsslag redovisas i kommande avsnitt. 

Begränsningar för tillgångsslagen 

Placeringar i de tillåtna tillgångsslagen skall normalt uppgå till följande andelar av de totala tillgångarna inom 

förvaltningen. Placeringarna får dock variera mellan angivna högsta och lägsta värden utifrån aktuell situation 

på finansmarknaden. 

Begränsning av ränterisk 

Förvaltningens innehav av ”korta räntebärande värdepapper/fonder” skall ha en genomsnittlig 

räntebindningstid på högst 4 år, men riktvärdet är 2 år. Placeringar skall ske huvudsakligen i svenska 

räntebärande värdepapper såsom statsskuldväxlar och statsobligationer samt certifikat och obligationer 

utgivna av bostadsfinansieringsinstitut och företag med hög kreditvärdighet, dvs.  Investment Grade .  
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”Långa räntebärande värdepapper/fonder” får ha en duration på högst  8  år och placeringar ska endast göras i 

värdepapper med hög kreditvärdighet dvs. Investment Grade, samt i banker med oktroj att bedriva 

verksamhet i Sverige .  Duration är ett mått på en tillgångs räntekänslighet och anger tillgångens effektiva 

återstående löptid.  

Utländska räntebärande värdepapper/fonder kan användas om dessa är valutasäkrade i svenska kronor, och  

får endast göras i värdepapper med hög kreditvärdighet, dvs. Investment Grade.  Durationen avgör om de 

hamnar under kategorin ”korta” eller ”övriga”. 

Även med deposits/fasträntekonton avgör löptiden vilket tillgångsslag dessa tillhör. 

Begränsning av enhandsengagemang  

Tillgångar som hänförs till en enskild emittent - eller emittenter inom samma koncern - får uppgå till högst 10 

% av de totala tillgångarna inom förvaltningen.  

Etiska krav 

Vid förvaltningen ska beaktas deklarationer och konventioner som har undertecknats av Sverige inom 

områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljö. Dessutom ska kriterier beaktas för bolag med 

verksamhet inom kategorierna vapen, tobak, alkohol, spel och pornografi. 

För fondplaceringar gäller minimikravet att fonden måste förvaltas i linje med United Nations Principles for 

Responsible Investments (UNPRI), dvs. att ansvarig förvaltare har vedertagna riktlinjer för socialt ansvarsfulla 

investeringar (SRI). 

 Uppföljning  

RÖS bör minst två gånger per år se över förvaltningen, med syfte att se om förutsättningar har förändrats, eller 

om enskilda tillgångsslag driftat och därför avviker från angivna riktvärden (t ex på grund av 

finansmarknadernas utveckling) och därför behöver rebalanseras. Förbundsdirektören ska minst två gånger 

per år redovisa utvecklingen av portföljen till direktionen samt att portföljen stämmer överens med fastställd 

placeringspolicy.   

Fastställande av policy 

RÖS fastställer placeringspolicyn och beslutar om revidering av denna policy. 

Placeringar  

Förbundets placeringar uppgår per 191231 till 26 151tkr. 

Placeringarna finns som Räntefonder och Aktiefonder. 
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Pensionsförvaltning (beloppen är i tkr) 

Förbundet har ingen försäkringslösning utan den förmånsbestämda ålderspensionen och  den särskilda 

avtalspensionen för brandmännen ligger som avsättning i balansräkningen.  

 2019 2018 

Avsättningar (inkl. särskild löneskatt) för pensioner och liknande 

poster 36 982 34 933 

Totala pensionsförpliktelser 36 982 34 933 

  

Väsentliga personalförhållanden 

Sjukfrånvaro      2019    2018 

Total sjukfrånvaro %     3,31  2,72 

- långtidssjukfrånvaro* %     50,84  39,02 

- sjukfrånvaro för män %     2,99  2,75 

- sjukfrånvaro för kvinnor %    5,19  2,53 

- anställda -29 år %     0,79  1,38       

- anställda 30 - 49 år %     3,51  1,28 

- anställda 50 år - %     4,47  6,57 

 

* Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. 

 

Medelantal anställda 

2019       2018 

Medelantal Varav  Varav   Medelantal Varav  Varav 

anställda män  kvinnor   anställda män  kvinnor 

 350     336  14   356  342  14 
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Åldersfördelning    2019   2018 

20-29 år i %                                          13,5 %                   16,2 % 

30-39 år i %                                          26,8 %                   24,8 % 

40-49 år i %                                          26,5 %              28,8 % 

50-59 år i %                                           25,1 %       22,8 % 

60 år - i %               8,2 %                          7,4 %          

 

Miljöredovisning 

Förbundet genomför fortlöpande uppföljning och kontroll av möjliga energisparåtgärder.  

Räddningstjänsten genomför kontroller enligt de direktiv som Miljösamverkan Östra Skaraborg tar fram.  

Beträffande fortsatt övningsverksamhet vid övningsfältet Hasslum fullföljs tidigare rutiner och kontroller vad 

avser miljöpåverkan.  

När det gäller transporterna så samordnas dessa i så stor utsträckning som möjligt.  

Avfall källsorteras och transporteras till miljöstationen Risängen (Skövde).  

Förbundet har utarbetat riktlinjer för användning av skum vid insats och övning i syfte att minska 

miljöpåverkan.  
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15 Resultaträkning 

Resultaträkning  Not 2019 2018 
     
Verksamhetens intäkter   14 780 081 9 600 386 
Verksamhetens kostnader  2 -109 951 317 -101 053 351 
Avskrivningar  3, 4, 5 -5 467 858 -5 326 576 
Verksamhetens nettokostnader   -100 639 094 -96 779 541 
     
Medlemsbidrag  6 100 388 000 95 943 000 
Verksamhetens resultat   -251 094 -836 541 
Finansiella intäkter  7 14 306 2 243 
Finansiella kostnader  8 -895 002 -810 000 
Värdepapper resultat   1 578 694 -481 046 
Resultat efter finansiella poster   446 904 -2 125 344 
     
     
Årets Resultat   446 904 -2 125 344 
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16 Balansräkning 

 
Balansräkning 

  
Not 2019-12-31 2018-12-31 

     

Tillgångar     
     
Anläggningstillgångar     
     
Mark och byggnader  3 13 811 145 14 109 988 
Maskiner, inventarier, bilar och transportmedel  4, 5 29 716 422 30 197 139 
     
Summa anläggningstillgångar   43 527 567 44 307 127 
Skolmåltidskuponger   35 000 39 300 
Fordringar  9 33 334 413 32 120 181 
Kortfristiga placeringar  10 26 150 790 24 572 096 
Kassa och Bank  11 17 245 837 11 366 962 
Summa omsättningstillgångar   76 766 040 68 098 539 
Summa tillgångar   120 293 607 112 405 666 

     

17 Eget kapital, avsättningar och skulder 
  

  

Eget kapital, avsättningar och skulder     

     
Eget kapital   29 957 983 32 083 327 
Årets resultat   446 904 -2 125 344 
Summa eget kapital   30 404 887 29 957 983 
     
Avsättningar     
Avsättning för pensioner  12 36 982 173 34 933 389 
     
Skulder     
Långfristiga skulder  13 1 527 606 1 738 862 
Kortfristiga skulder  14 51 378 941 45 775 432 
Summa eget kapital, avsättningar och skulder   120 293 607 112 405 666 

     
     

18 Panter och ansvarsförbindelser 
  

  

     
Panter och därmed jämförliga säkerheter   Inga Inga 
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19 Kassaflödesanalys 

 

Kassaflödesanalys 2019 2018 
   
Den löpande verksamheten   
Årets resultat 446 904 -1 644 298 
   
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet   
Av- och nedskrivningar 5 467 858 5 326 576 
Ianspråktagna avsättningar 2 048 784 2 988 688 
Övriga ej likviditetspåverkande poster -1 789 951 -11 744 
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 6 173 595 6 659 222 
   
Ökning/minskning kortfristiga fordringar -1 214 232 -7 030 818 
Ökning/minskning förråd och varulager 4 300 6 350 
Ökning/minskning kortfristiga skulder 5 603 509 2 121 920 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 10 567 172 1 756 674 
   
Investeringsverksamheten   
Investering i materiella anläggningstillgångar -4 688 297 -7 675 790 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 688 297 -7 675 790 
   
Finansieringsverksamheten   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 
   
Årets kassaflöde 5 878 875 -5 919 116 
Likvida medel vid årets början 11 366 962 17 286 078 
Likvida medel vid årets slut 17 245 837 11 366 962 
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20 Noter 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och 

rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras 

kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.  

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.  

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3år klassificeras 

som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts 

till ett halvt prisbasbelopp och gäller som gräns för materiella tillgångar. Anläggningstillgångarna upptages till 

anskaffningsvärdet minskat med eventuella  investeringsbidrag och verkställda avskrivningar. 

Pensionsskulden redovisas så att pensionsförmån som intjänats från och med 1998 redovisas som en 

avsättning i balansräkningen. 

Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.  

Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts till marknadsvärdet. 

Komponentavskrivningar har införts från 2015. Det som fanns innan 2015 har gåtts igenom och utifrån 

väsentlighet så låg anläggningarna rätt när det gäller komponenter och avskrivningstider, så någon justering på 

detta har inte gjorts. 

 

Not 2 Verksamhetens kostnader 

 2019 2018 
   
Material, entreprenad, konsulter, bidrag och transfereringar -545 955 -406 521 
Kostnader för arbetskraft -84 801 592 -79 342 992 
Övriga verksamhetskostnader -24 603 770 -21 303 837 
Summa -109 951 317 -101 053 350 
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Not 3  Mark och byggnader 

 2019 2018 
   
Ingående anskaffningsvärden 37 050 146 35 833 402 
Årets förändringar   
- Årets investeringar 1 512 860 1 216 744 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 38 563 006 37 050 146 
   
Ingående avskrivningar -22 940 158 -21 216 019 
- Årets avskrivningar -1 811 703 -1 724 139 
Utgående ackumulerade avskrivningar -24 751 861 -22 940 158 
   
   
Utgående restvärde enligt plan 13 811 145 14 109 988 
   
  

Not 4  Maskiner och inventarier 

 2019 2018 
   
Maskiner och inventarier   
Ingående anskaffningsvärden 17 766 060 17 278 962 
Årets förändringar   
- Årets aktiverade utgifter, Inköp 1 535 543 487 098 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 19 301 603 17 766 060 
   
Ingående avskrivningar -13 537 005 -12 736 644 
Årets förändringar   
- Avskrivningar -862 615 -800 361 
Utgående ackumulerade avskrivningar -14 399 620 -13 537 005 
   
   
   
Utgående restvärde enligt plan 4 901 983 4 229 055 
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Not 5 Bilar och transportmedel 

 2019 2018 
   
Övriga materiella anläggningstillgångar   
Ingående anskaffningsvärden 52 863 462 47 103 516 
Årets förändringar   
- Årets aktiverade utgifter, Inköp 1 639 896 5 971 946 
- Försäljningar och utrangeringar - -212 000 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 54 503 358 52 863 462 
   
Ingående avskrivningar -26 895 379 -24 105 791 
Årets förändringar   
- Försäljningar och utrangeringar - 12 488 
- Avskrivningar -2 793 540 -2 802 076 
Utgående ackumulerade avskrivningar -29 688 919 -26 895 379 
   
   
Utgående restvärde enligt plan 24 814 439 25 968 083 
  
 

Not 6 Medlemsbidrag 

 2019 2018 
   
   
Skövde 37 531 000 35 869 000 
Tibro 7 037 000 6 725 000 
Hjo 7 037 000 6 725 000 
Karlsborg 7 037 000 6 725 000 
Mariestad 26 368 000 25 200 000 
Töreboda 7 037 000 6 725 000 
Gullspång 8 341 000 7 974 000 
Summa 100 388 000 95 943 000 
  

Not 7 Finansiella intäkter 

 2019 2018 
   
Räntor 14 306 2 243 
Summa 14 306 2 243 
  

Not 8  Finansiella kostnader 

 2019 2018 
   
Räntekostnader -1 002 - 
Ränta på pensionskostnader -894 000 -810 000 
Summa -895 002 -810 000 
  



Räddningstjänsten Östra Skaraborg 38 

222000-1115 

Not 9 Fordringar 

 2019 2018 
   
Kundfordringar 27 137 895 25 899 420 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 772 171 1 744 818 
Övriga kortfristiga fordringar 4 424 347 4 475 943 
Summa 33 334 413 32 120 181 
   
  
 

Not 10 Kortfristiga placeringar 

 2019 2018 
   
Fonder 26 150 790 24 572 096 
Summa 26 150 790 24 572 096 
  
 Anskaffnings 

värde 
Bokfört 

värde 
Marknadsvärde 

bokslutsdag 
Fonder 22 205 847 26 150 790 26 150 790 

  
 

Not 11 Kassa och bank 

 2019 2018 
   
Bank 17 245 837 11 366 962 
Summa 17 245 837 11 366 962 
  
 

Not 12 Avsättningar för pensioner 

 2019 2018 
   
Ingående avsättning 34 933 389 31 944 701 
Pensionsutbetalningar -2 598 000 -2 328 000 
Nyintjänad pension 3 367 788 3 936 189 
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 894 000 810 000 
Förändring av löneskatt 399 996 583 499 
Övrigt -15 000 -13 000 
Utgående avsättning 36 982 173 34 933 389 
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Not 13 Långfristiga skulder 

 2019 2018 
   
Långfristiga skulder   
Skuld investeringsbidrag 2 435 869 2 435 869 
Ackumulerade upplösta investeringsbidrag -908 263 -697 007 
Summa 1 527 606 1 738 862 
  

 

Not 14 Kortfristiga skulder 

 2019 2018 
   
Leverantörsskulder 6 968 065 3 638 703 
Löneskulder inkl. semesterlöner 9 000 640 8 526 795 
Övriga kortfristiga skulder 3 378 690 3 186 863 
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 32 031 546 30 423 071 
Summa 51 378 941 45 775 432 
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