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2 Inledning 

Syftet med räddningstjänstförbundet är att erhålla en effektiv räddningstjänst med kostnadseffektivitet genom 
god ekonomisk hushållning av förbundets samlade resurser. Räddningstjänstförbundets främsta målsättning är 
att medverka till att olyckor och bränder inte inträffar samt att konsekvenserna av de olyckor som inträffar blir 
så små som möjligt. Invånarna och de som vistas inom räddningstjänstområdet skall erbjudas en kompetent 
och effektiv räddningstjänst med hög beredskap för att kunna rädda liv och egendom samt att skador på 
människa miljö och egendom begränsas. 

Den samlade personella resursen för räddningstjänstförbundet består av cirka 347 medarbetare som förfogar 
över de räddningsfordon, räddningsutrustning och övriga materiella tillgångar avsedda för verksamhetens 
bedrivande. Förbundet har utryckningsstyrkor och utrustning placerad på brandstationer och räddningsvärn 
enligt nedan för att uppnå en optimal täckning över ytan och därigenom skapa möjlighet för snabba insatser 
vid olycksplatser.  
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3 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. RÖS verksamhet omfattar bland annat att.:  

 Åtgärder och aktiviteter vidtas så att bränder och skador till följd av bränder förebyggs  
 ansvara för sotningsverksamheten    
 verka för annan olycks- och skadeförebyggande verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor  
 tillhandahålla utbildning för medlemskommunernas personal 
 fullgöra uppgifterna inom det civila försvaret beträffande räddningstjänst under höjd beredskap 

   
Kommunalförbundet omfattar sju kommuner med ca 122 8661 invånare och har en landyta av 3 100 km2. 

4 Politisk ledning 

Kommunalförbundet är organiserat genom en direktion. Medlemskommuner är Skövde, Mariestad, Tibro, 
Töreboda, Hjo, Karlsborg och Gullspång. Varje medlemskommun representeras av två ledamöter och två 
ersättare i direktionen. 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.  

Handlingsprogrammet är det politiska styrdokumentet som redovisar vald ambitionsnivå, organisation och 
planering för förebyggande verksamhet samt resurser och förmågor för den operativa verksamheten. 
Handlingsprogrammet som har fastställdes under 2016 gällande 2017–2019, har prolongerats och därmed 
omfattat även verksamhetsåret 2020.  

5 Allmänt 

Verksamhetsåret 2020 har varit allt annat än förutsägbart. Sällan har vår förmåga att ställa om (och tänka om) 
utmanats så mycket som under detta år. Huvudfokus i det inriktningsbeslut som fattades med anledning av 
pandemin, var att vidta de nödvändiga åtgärder som krävdes för att upprätthålla den operativa förmågan och 
därigenom säkerställa skyddet för de som vistas i förbundets medlemskommuner. Inledningsvis rådde stor 
osäkerhet om hur olika identifierade smittorisker skulle hanteras, men allt eftersom nationella direktiv och 
riktlinjer växte fram tog också RÖS fram rutiner, riktlinjer och restriktioner.  

Coronapandemin har även haft inverkan på RÖS budget 2020. Inköp av material såsom 
handsprit/desinfektionsmedel, saneringsutrustning och skyddsutrustning har särskilt belastat årets 
driftsbudget på ett oförutsett sätt. Det finns också extra personalkostnader som uppstått samt uteblivna 
intäkter. Det har även inneburit minskade personalkostnader som t.ex. sjuklönersättning och 
arbetsgivaravgifter, men också mindre övertidskostnader än vad som prognostiserades för året.  

Verksamheten 2020 har inte kunnat bedrivas enligt handlingsprogrammet fullt ut. De utåtriktade aktiviteterna 
som t.ex. information till allmänheten och externa brandutbildningar har till största delen ställts in mot 
bakgrund av coronapandemin och de restriktioner, råd och riktlinjer som Folkhälsomyndigheten m.fl. angivit 
Tillsynsverksamheten har styrts om från verksamheter där riskgrupper funnits, t.ex. äldreboenden, men 
resultatet gällande tillsyn bedöms fortsatt vara lågt.  

 

 

1 Antal invånare totalt 31/12 år T. Källa: SCB. 
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Antalet insatser är lägre2 än tidigare år och bedöms också ha en direkt koppling till förändringar i människors 
vardag till följd av pandemin. Även intern övnings- och utbildningsverksamhet har påverkats, men där mottot 
”ställa om istället för att ställa” in har fått vägleda arbetet mot att hitta tillräckligt smittsäkra vägar att i första 
hand upprätthålla, men också vidareutveckla kompetensen hos våra medarbetare. Pandemins påverkan syns 
även tydligt i sjukfrånvaromönstret för 2020. Total sjukfrånvaro uppgår till 6,6% mot 4,1% för 2019. Ökat 
karensuttag samt sjukfrånvaro dag 2–14 konstateras och står för 5,3% enheter jämfört med 3,0% för 2019. 

Tydligheten i det systematiska arbetsmiljöarbetet har utvecklats under året. Bland annat har samtliga chefer 
och ledare genomgått en utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete via Skövde kommun. Vidare har ett 
huvudskyddsombud valts ut samt plan för indelning av RÖS skyddsområden presenterats. 

År 2019 var ett avtalsår för bland annat Kommunal, Ledarna samt Vision. På grund av coronapandemin 
prolongerades avtalen fram tom 31 oktober 2020. De nya avtalen HÖK 20 Kommunal, samt HÖK 20 Allmän 
Kommunal Verksamhet presenterade i slutet av oktober med giltighet from första november. Trots ett snävt 
tidsschema genomfördes löneöversyn 2020 med utbetalning av ny lön i december månad för heltid och januari 
månad för RiB.  

Utfall av löneöversyn 2020 på förbundsnivå: 2,84% 

För utförligare beskrivningar av verksamhetsmålen se under avsnitt 11.2.  

Förbundsdirektionen gav Förbundsdirektören tillsammans med ledningen för RÖS uppdraget att göra en större 
översyn och genomlysning av verksamheten. Uppdraget omfattar tolv punkter som delats in i fem nedan 
huvudområden.  

1. Finansiell styrning 
 Finansiella mål 
 Finansieringsprinciper 
 Pensionsskuldehantering 
 Fördelningsnyckel 

 
2. Budget- och uppföljningsrutiner 

 Budgetprocessen 
 Uppföljning- och rapporteringsrutiner 
 Skapande av långtidsbudget 

 
3. Bemanning strategi 

 Strategi för att möta ökande personalkostnader 
 

4. Optimering av intäkter 
 Uppräkning och optimering av intäkter 
 Analys av verksamheten vid övningsfältet Hasslum  

 
5. Fastighetsbehov 

 Nya brandstationer i Skövde och Mariestad 
 Underhålls- och/eller nybyggnationsbehov i övrigt 

 

 

2 Ca. 200 färre insatser än ett genomsnitt av de senaste fyra åren  
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Översynsarbetet påbörjades under maj månad och delredovisningar sker fortlöpande till direktionen vid 
ordinarie möten. Arbetet har i skrivande stund lett fram till:  

 Ett förslag gällande finansiella principer för fastighetsägande inom förbundet 
 Ny pensionsskuldhantering 
 En helt omarbetad personalbudget för 2021 och framåt 
 Omarbetad analys av verksamhetens intäkter från övningsfältet Hasslum  
 Samverkan med Mariestads kommun ang. förstudie gällande ny brandstation 

 

Förändringar i LSO som började gälla 2021-01-01 ställde tydliga krav på landets kommunala räddningstjänster 
när det gäller att effektivare kunna hantera stora och allvarliga olyckor. Kraven omfattar bl.a. en tydligare och 
mer robust ledningsorganisation där förväntan är att kommunerna ska klara av att upprätthålla en ständigt 
övergripande ledning av räddningstjänsten samt möjlighet att delegera uppgifter på ett mer flexibelt sätt. 

Mot bakgrund av de förändrade kraven har räddningstjänsterna i Skaraborg (RÖS – SMS – RVS) tillsammans 
under 2020 bedrivit en förstudie, där målsättningen varit att genomlysa förutsättningarna för att ev. skapa ett 
gemensamt, robust och effektivt ledningssystem för Skaraborgs tre räddningstjänster.  
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6 Omvärldsanalys 

Det råder ingen tvekan om att RÖS har en utmanande och spännande tid att möta framåt. De globala 
trenderna påverkar oss lokalt på ett mer kännbart sätt än tidigare. Medborgarnas både faktiska och upplevda 
trygghet genom tillit till olika samhällsfunktioner och dess koppling till utmaningar med segregation är en 
angelägen fråga i samhällsdebatten. Klimatförändringar påverkar oss redan nu och sannolikt ändå mer i 
framtiden, vilket kräver tidig planering i samverkan mellan flera aktörer för att klara av att möta dessa på ett 
bra sätt.    

Covid-19 nådde Sverige 2020 och ändrade förutsättningarna för människor och verksamheter, vilket 
naturligtvis även fick påverkan på RÖS. Pandemin och dess effekter kan därför inte lämnas okommenterad när 
det gäller trendanalys och utmaningar för samhället de kommande åren. En oro som finns är vilka effekter 
pandemin kommer att få för bl.a. samhällsekonomin i det längre perspektivet, både globalt och nationellt. En 
kraftig nedgång i ekonomin måste förväntas ge sannolikt minskade möjligheter för kommunal räddningstjänst 
att utvecklas i den takt som är nödvändig för att möta de utmaningar som klimat- och samhällsförändringarna i 
stort kräver.  

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 också RÖS 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. 

Återtagandet av förmåga till räddningstjänst under höjd beredskap kan komma att innebära att ett antal 
tilläggsuppgifter för kommunal räddningstjänst ska hanteras. En förutsättning för lösandet av dessa uppgifter 
är att staten tillskjuter ekonomiska medel.  

Tidigare bedömning kvarstår, att fortsatt utökad samverkan med andra räddningstjänstorganisationer och 
andra krisledande aktörer är en ren förutsättning för utveckling av framtida räddningstjänsts- och 
krishanteringsförmåga. 

 

Skövde den 15 februari 2020  

 

Mikael Wallin  
Förbundsdirektör  
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7 Förvaltningsberättelse 

8 Översikt över verksamhetens utveckling 

8.1 Flerårsöversikt 

 
Flerårsöversikt 2020 2019 2018 2017 2016 

            
Antal anställda 347* 342 355 359 347 
Befolkning 123 282  121 991 121 934 120 965 118 847 
Verksamhetens nettokostnader -98 154 -99 213 -95 760 -91 637 -88 064 
Personalkostnader, tkr -76 668 -74 388 -69 925 -67 617 -65 345 
Nettoinvesteringar, tkr 13 969 14 205 7 700 9 695 3 980 
Årets resultat, tkr 4 931 447 -2 125 1 873 1 092 
Eget kapital 35 337 30 405 29 958 29 236 27 363 
Medlemsbidrag, tkr 103 902 100 388 95 943 91 580 88 576 
Soliditet (%) 30 25 27 27 27 
Kassalikviditet (%) 142 149 149 148 144 

*Antal anställda 2020 har beräknats på samtliga tv-anställda, exkl. timanställda. 

 
Resultatet för året visar på ett överskott om ca 4932 tkr. Värdepappersförändringen visar ett positivt resultat 
på 209 tkr, vilket innebär att balanskravsresultatet uppgår till 4723 tkr.  

Pensionsskulden har minskats med 4202 tkr mot budget. Den stora förändringen beror på två tjänster som 
omreglerats gällande SAP-avtalet3, samt förändring av schablonuppräkning från 2% till 1,5%.  

Mot bakgrund av ovan redovisad påverkan bedöms budget för 2020 ha följts enligt mål om ett nollresultat i 
den utsträckning som varit påverkansbart.  

Planerade investeringar har genomförts med vissa begränsningar i form av senarelagda investeringar, vilket 
innebär lägre avskrivningar än planerat under 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Särskild avtalspension för brandmän i operativ tjänst.  
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9 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Resultatet (det finansiella)  

Resultatet för året påvisar ett överskott på 4932tkr.  

Kapacitet/långsiktig betalningsberedskap  

Soliditeten ligger på 30 %.  

Finansieringen av räddningstjänstförbundet måste med skyndsamhet speglas mot genomförd riskanalys och 
beaktande av tydliga trender och förändringar i samhället i övrigt. Mot bakgrund av medlemskommunernas 
och samhällets utveckling 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 en verksamhetsinternkontrollplan för uppföljning av beordrad och genomförd 
verksamhet.  

Förbundet har ett löpande avtal med Skövde kommun gällande ekonomi -och lönehantering, vilket innebär att 
förbundet följer Skövde kommuns internkontrollplan för dessa områden. 

9.1 Finansförvaltning  

 
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 
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9.2 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.  

”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). 

 



Räddningstjänsten Östra Skaraborg 9 
222000-1115 

 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 201231 till 26 330 tkr. 

Placeringarna finns som Räntefonder och Aktiefonder. 

Pensionsförvaltning (beloppen är i tkr) 

Förbundet har ingen försäkringslösning utan den förmånsbestämda ålderspensionen och den särskilda 
avtalspensionen för brandmännen ligger som avsättning i balansräkningen.  

År: 2019 2020 

Avsättningar (inkl. särskild löneskatt) för pensioner och liknande 
poster 

36 982 34 715 

Totala pensionsförpliktelser 36 982 34 715 
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10 Händelser av väsentlig betydelse 

Första veckan i april 2020 tillträdde en ny Förbundsdirektör, Mikael Wallin, för Räddningstjänsten i Östra 
Skaraborg. Mikael kom närmast från Kriminalvården där han de senaste fyra åren varit chef för 
Tidaholmsanstalten och före det arbetade han drygt 24 år inom Polisen. 

 

RÖS har under 2020 valt att inte ersätta vakant HR-tjänst, utan valt att 
inleda ett partnerskap med Skövde kommun genom att upphandla 
kompetensen. Målbilden med den strukturella förändringen är dels att 
minska organisationens egen sårbarhet, men också möjliggöra nyttjandet 
av den breda HR-kompetens som uppnås genom partnerskapet.  

 

Under några veckor i slutet av april månad sattes totalt 
27 bilar i brand i stadsdelen Södra Ryd i Skövde. 
Händelsekedjan innebar stor påfrestning för de 
operativa styrkorna som arbetade intensivt och 
framgångsrikt genom flera insatser kvälls- och 
nattetid. Samverkan med Skövde kommun och 
Polismyndigheten fungerade mycket bra både genom 
kontinuerlig dialog och informationsutbyte samt vid 
insatserna. Utöver det operativa insatsarbetet 
genomfördes också flera trygghetsskapande och 
förebyggande insatser med närvarande och 

dialogskapande insatspersonal i Södra Ryd.  

 

Under våren 2020 genomfördes en medarbetarundersökning för alla heltidsanställda inom RÖS. 
Medarbetarundersökningen genomfördes av ett externt anlitat företag genom en traditionell 
enkätundersökning kompletterad med intervjuer. Det sammantagna resultatet visade på flera 
områden som uppfattades fungera väl, men det fanns också tydliga utvecklingsområden där RÖS 
har en betydligt högre ambitionsnivå. Utvecklingsarbetet har initierats genom bildandet av 
arbetsgrupper, men har inte startats upp på grund av bedömd för hög risk för korsbindande 
smittspridning av Covid-19 bland operativ personal.  

 

RÖS och Högskolan i Skövde (HiS) ansökte inför hösten 
2020 projektmedel från statens innovationsfond Vinnova 
för att skapa möjligheter att öva och utbilda 
medarbetare genom virtuell simulering. Ansökan 
beviljade projektmedel om totalt 1 Mkr, varav RÖS har 
erhållit 300 Tkr av dessa för projektaktiviteter och HiS 
resterande 700 Tkr för bedrivande av forskning kopplat 
till projektet. Projekttiden är 201101 – 211031, vilket 
medförde att projektplan med mål och aktiviteter 
arbetades fram under 2020, medan själva genomförandet 

planeras att ske under 2021.  
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11 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

11.1 Finansiella mål  

 

Mål och måluppfyllnad  

Resultatmål  

Budget och plan för 2020 upprättades med ett resultat på 150 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 4932 tkr. Det positiva resultatet beror i huvudsak på förändrad 
pensionsskuld enligt tidigare redovisning ovan.  

Investeringsmål  

Nyinvesteringar och reinvesteringar får göras inom de ramar som Direktionen beslutar. Erforderliga medel för 
kapitaltjänstkostnader ingår/tillförs ramen.  Direktionen beslutade för 2020 om investeringar för 3 960 tkr. 
Beslut togs även att överföra investeringsmedel från 2019 till 2020 med 13 896 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 2020.  

Under året har investeringar skett med bl.a. två nya släckbilar, en tankbil, två hoppkuddar för suicidincidenter, 
två personbilar, två oljeavskiljare (Tibro & Hjo), renovering av omklädningsrum i Gullspång, reningsverk till 
tvätthallen i Skövde, etablering av larmställstorg (separerad larmställsförvaring), en stor mängd 
skyddsutrustning i form av nya larmställ m.m.  

Direktionen har beslutat att överföra ej utnyttjade investeringsmedel för 2020 till 2021, till en summa av 3 888 
tkr.  

Målet att investeringsvolymen skall ligga inom given ram är uppnått.  

Sammanfattande bedömning och slutsats 

God ekonomisk hushållning bedöms ändå föreligga då de ekonomiska målen nåtts i den mån de varit möjliga 
att påverka utifrån det speciella året med en pågående pandemi. Riktlinjer och intentioner i handlingsplan och 
verksamhetsplan har också följts i den mån som under verksamhetsåret varit möjligt.  

Samtliga verksamhetsmål som enligt beslut av direktionen som ska vara föremål för uppföljning under 
verksamhetsåret 2020 finns redovisade under avsnitt 11.2 – Verksamhetsmål, nedan.  
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11.2 Verksamhetsmål 

11.2.1 Skadeförebyggande verksamhet  

Måluppfyllelse  

Säkerhetsmål (S) med tillhörande prestationsmål (P) för år 2020: 

- S5 Andelen boendemiljöer inom medlemskommunerna med individuellt anpassat brandskydd, minst 
brandvarnare, ska öka. 
 

- P5.1 Räddningstjänsten ska aktivt verka för att öka andelen boendemiljöer som har individuellt 
anpassat brandskydd, minst brandvarnare.  
 

- S9 Barn och ungdomar ska vara informerade om konsekvenser av brand och anlagd brand.  
 

- P9.1 Räddningstjänsten ska i förebyggande syfte och efter förfrågan genomföra informationsinsatser 
om brand och anlagd brand för barn och ungdomar anpassad efter ålder och inlärningsförmåga. 
 

- S11 Räddningstjänsten ska, genom samverkan, verka för skydd mot andra olyckor än brand.  
 

- P11.1 Räddningstjänsten ska, efter förfrågan, medverka i offentliga aktörers evenemang och 
samarbeten för att verka för skydd mot andra olyckor än brand.  
 

- P11.2 Räddningstjänsten ska, efter förfrågan och bedömning av nyttan, medverka i privata aktörers 
evenemang och samarbeten för att verka för skydd mot andra olyckor än brand. 
 

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

Resultat måluppfyllelse 

Samtliga av de mål som följs upp handlar om utåtriktad verksamhet. Utåtriktad verksamhet har i år påverkats av 
samhällsläget avseende Covid-19 men har också påverkats av de senaste årens omfördelning av arbetsuppgifter 
för SMO-styrkan, från utåtriktad verksamhet till tjänstgöring på övningsfältet i Hasslum. På grund av Covid-19 
har nästan all utåtriktad verksamhet under året ställts in, vilket gör att målen inte går att uppfylla under rådande 
förutsättningar. Sammanfattningsvis har målen inte uppfyllts.  

Resultat för året 

Årets resultat har påverkats av Covid-19 som haft påverkan på vissa delar av avdelningens verksamhet, 
framförallt den utåtriktade verksamheten med information till allmänheten och brandutbildning. Påverkan har 
inte varit lika stor på myndighetsutövningen i antal handlagda ärenden. Däremot har tillsynsverksamhet fått 
styras om från verksamheter där riskgrupper finns till verksamheter där riskgrupper inte finns.   

Resultatet gällande tillsyn fortsätter att vara lågt under året. Resultatet gällande tillsyn LBE4 är lågt då inga 
tillsyner enbart enligt LBE har genomförts på grund av prioritering av verksamheten till förmån för tillsyn enligt 
LSO5 2 kap. 2 §. De tillsyner som har genomförts enligt LBE har varit samordnade med tillsyn enligt LSO 2 kap. 2 
§. Inga tillsyner enligt LSO 2 kap. 4 § av farlig verksamhet har genomförts under året, även det på grund av 
prioritering av verksamheten till förmån för tillsyn enligt LSO 2 kap. 2 §.  

Orsaken till ovanstående resultat är som tidigare att avdelningen inte har den bemanning som krävs för 
uppdraget, framförallt kopplat till ökat antal ärenden samt att det tar längre tid att bedriva myndighetsutövning 

 

4 LBE – lag om brandfarliga och explosiva varor. 
5 LSO – lag om skydd mot olyckor. 
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och ärendehantering som uppfyller gällande lagstiftning, ex. förvaltningslagen. Under året har avdelningen 
rekryterat en medarbetare till en tidigare vakant tjänst samt haft en del föräldralediga medarbetare. Detta har 
också bidragit till det låga resultatet. Med nuvarande antal medarbetare är resultatet avdelningens kapacitet. 
Avdelningens kapacitet påverkas starkt om medarbetare är föräldralediga, slutar eller på annat sätt är 
frånvarande.  

Resultatet gällande utåtriktade verksamhet, som brandutbildning och information till allmänheten, är lågt för 
året, endast delvis på grund av Covid-19. Det är en stor nedgång både i antalet informationstillfällen som 
genomförts samt totalt antal personer som nåtts av informationen. Nedgången gäller inte bara i år utan har 
pågått under ett antal år, framförallt på grund av förändrade förutsättningar att bedriva verksamheten för SMO-
styrkan. 

För detaljerat resultat om ovanstående se tabeller nedan samt bilaga A. 

 
Tabell 1: Tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor, LSO, 2 kap. 2 §, verksamheter 
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Tabell 2: Tillsyner enligt lag om brandfarliga och explosiva varor, LBE 

 
Tabell 3: Informationstillfällen till allmänheten 

Analys 

Den påverkan som rådande samhällsläge gällande Covid-19 har haft får ses som en engångshändelse som inte 
går att göra något åt. Det kan dock konstateras att verksamhetens utåtriktade verksamhet har varit på nedgång 
under flera år. Antalet brandutbildningar och informationstillfällen minskar för varje år. Totalt antal informerade 
personer minskar också för varje år som går.  

Orsaken till nedgången över tid handlar om att SMO-styrkan har fått förändrade arbetsuppgifter. När styrkan 
inrättades var deras huvudsakliga uppdrag utåtriktad verksamhet i kombination med att utgöra en operativ 
resurs över ytan. Under senare år har SMO-styrkans arbetsuppgifter förskjutits till att utgöras av 
instruktörsverksamhet på räddningstjänsten övningsfält i Hasslum. Utförandet av brandutbildningar har förts 
över från SMO-styrkan till den operativa personalen men bokning och planering av verksamheten sker 
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fortfarande av SMO-styrkan. Den operativa personalen har inte använts i tillräcklig utsträckning för utåtriktad 
verksamhet framförallt på grund av svårigheter att planera verksamheten. SMO-styrkan har inte heller möjlighet 
att följa upp kommunens genomförda utbildningar årligen samt att göra reklam för räddningstjänstens 
utbildnings- och informationsmöjligheter, vilket också minskar efterfrågan.  

Slutsatser 

Organisationens utåtriktade verksamhet behöver ses över och det behöver säkerställas att det finns resurser för 
utförandet och planeringen av arbetsuppgifterna. Utåtriktad verksamhet, utbildning och information, är 
effektiva verktyg för att ändra människors beteende gällande brand och brandskydd. Det är genom ett ändrat 
beteende hos människor som vi kan uppnå färre bränder men framförallt att färre dör och skadas till följd av 
bränder. Att ingen ska dödas eller allvarligt skadas till följd av brand eller andra olyckor är Räddningstjänsten 
Östra Skaraborgs vision men det görs idag inte tillräckligt för att uppnå den.  

SMO-styrkan behöver ses över för att skapa bättre förutsättningar att hantera informationsverksamhet och 
brandutbildningsverksamhet. Det är också lämpligt att övriga delar av räddningstjänstens personalresurs börjar 
användas för ändamålet i större utsträckning. Detta kräver förutsättningar för planering av verksamheten, vilket 
skulle kräva en utsedd medarbetare som har samordningsuppdraget som sin huvudarbetsuppgift. Förslagsvis 
delas SMO-styrkan upp i två delar som fördelas mellan övningsfältet i Hasslum samt förebyggandeavdelningen 
genom att två medarbetare utgör instruktörer på övningsfältet och två medarbetare utgör planeringsfunktion 
för utåtriktad verksamhet samt till del även bedriver viss utåtriktad verksamhet. Dessa två medarbetare kan 
också understödja övrig verksamhet inom avdelningen för att förbättra avdelningens resultat.  

Det kan också konstateras att målen generellt behöver ses över och göras mätbara.  

Händelser under året 

Under året har en ny medarbetare, brandinspektör Hannes Lidbeck, rekryterats till avdelningen.   
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Bilaga A – Statistiskt underlag 

Arbetsmoment 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Tillsyn enligt LSO 2 kap. 2 § 255 298 210 76 85 134 108 

Varav verksamheter 42 42 42 0 31 72 48 
Andel brister vid tillsyn     75% 82% 77% 
Varav badplatser och gästhamnar  40 40 40 0 54 62 46 
       14 
Varav samordnad med tillsyn enligt LBE   22 10 6 6 5 
Tillsyn enligt LSO 2 kap. 4 § 4 0 3 0 0 0 0 
Tillsyn enligt LBE 99 91 54 6 6 5 5 
Varav samordnad med tillsyn enligt LSO   36 6 6 3 5 
Andel brister vid tillsyn      60% 40% 
Tillstånd enligt LBE 66 46 53 50 27 37 24 
Varav tillstånd brandfarlig vara 53 34 36 39 22 30 19 
Varav tillstånd explosiv vara 13 12 17 11 5 7 5 
Brandutbildningar 124 63 90 72 89 62 18 
Antal deltagare på kurser 2368 1046 1558 1171 1728 1165 415 
Egensotning 20 20 17 28 15 22 32 
Beviljade 17 12 16 25 14 22 17 
Avslagna 3 8 3 7 1 0 3 
Informationstillfällen till allmänheten 175 158 139 119 73 64 13 
Antal informerade personer 3453 4527 5336 4151 2295 1754 262 
Antal informerade personer * 6721 3020 5140 867 1100 915 378 
Totalt antal informerade personer 10 

174 
7547 10 

476 
5018 3395 2669 614 

Varav förskolebarn (0-6 år)     195 90 - 
Varav Skolbarn (6–12 år)     1053 180 - 
Varav ungdomar (12–18 år)     1026 270 - 
Varav vuxna     1022 375 - 
Hembesök   49 44 310 481 179 
Antal informerade personer   1397 1067 471 696 121 
Inventering, brandskydd i flerbostadshus   74 53 0 0 0 
Yttranden 567 481 590 623 631 736 538 
Yttrande gällande planprocessen 44 43 62 66 53 58 49 
Yttrande gällande byggprocessen 112 113 191 223 210 270 225 
Yttrande gällande miljöbalken   3 1 4 3 11 
Yttrande gällande polistillstånd 208 178 246 279 298 336 150 
Yttrande gällande serveringstillstånd 38 32 43 41 50 50 37 
Övriga remisser   22 5 2 4 4 
Olycksundersökning   14 3 2 8 3 
Sakkunnighetsutlåtande   9 5 12 7 59 

*Värdet bygger på uppskattningar 
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11.2.2 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 2020 anges att nedanstående mål återigen 
skall analyseras med anledning av tidigare identifierad brist: 

- 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 

- 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.  

Tidigare har redovisats att målet P4.4 ej uppfyllts. Med anledning därav fokuseras på detta mål även i denna 
rapport. 

Mål 

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

Analys 

Den brist som tidigare redovisats har ej åtgärdats. Redan vid halvårsrapporten för verksamhetsåret 2019 
gjordes följande redovisning. 

”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.” 

Ett underlag som använts för ovanstående bedömning är att folkmängden inom organisationens geografiska 
verksamhetsområde under en femårsperiod ökat med cirka 5000 personer. En ökning som motsvarar 
befolkningen i Gullspångs kommun.  

I det statistikunderlag som arbetades fram under 2019 kan man vidare dra slutsatsen att organisationen vid 
vissa orter inte klarar av uppsatta mål gällande insatstider. För att åtgärda del av detta har slutsatsen dragits 
att funktionen FIP, Första Insats Person, borde implementeras i organisationen. Detta har inte gjorts. 

Måluppfyllnad 

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

Verksamhetsåret 2020 går till historien som något helt annat än vad som kunde förutses. När vi i början av 
året drabbades av pandemin med Covid-19 avbröts i stort all annan verksamhet än operativa räddningsinsatser 
och det mesta av ledningsförmågan kanaliserades om för att möta de nya utmaningar som pandemin gav oss. 

Under större delen av året har en stab varit upprättad och resursförsörjts från samtliga tre avdelningar. Tack 
vare stabens analysarbete har en del verksamhet ändå kunnat återupptas efter hand. Inriktningen ”Ställ om 
istället för ställ in” skapades redan under våren och arbetet har inriktats på att hitta möjliga lösningar för att 
på ett smittsäkert sätt kunna genomföra aktiviteter.  

Under året har 1381 räddningsinsatser genomförts, detta är cirka 200 insatser färre än ett genomsnitt av de 
senaste fyra åren. Räddningstjänstens antagande är att minskningen inom olyckstyperna Trafikolycka och 
Automatlarm sannolikt kan ha sin förklaring av pandemin. 

Olyckligtvis har åtta personer mist livet till följd av olyckor inom RÖS geografiska område. Räddningstjänstens 
bedömning är dock att tre av dessa händelser och lika många människor är troliga suicid. 

Operativ verksamhet – vad som gjorts 

Under 2019 genomfördes, vilket tidigare redovisats, teoretisk utbildning inom området Pågående dödligt våld 
(PDV) och terror i polisens regi. Del två av denna utbildning var planerad till våren 2020 och skulle då 
genomföras som praktisk övning. Några av dessa tillfällen genomfördes i Göteborg men fick avbrytas på grund 
av smittorisken med Covid-19. Huruvida dessa övningar återupptas i ett senare skede är oklart, dock bedöms 
att RÖS organisation erhållit tillräckligt god kunskap via övningarna för att kunna sprida detta vidare i egen 
organisation. Bland annat ges bra förutsättningar för detta då två av RÖS insatsledare var med och såväl 
planerade som genomförde både den teoretiska och praktiska delen av utbildningen. 

Under ett antal veckor i april och maj månader sker ett större antal bilbränder i Skövde vilka antas vara 
anlagda. Sammantaget drabbas cirka 35 bilar samt att även byggnader till del skadas. Räddningstjänstens 
personal upplever inga hotfulla situationer i samband med dessa händelser. Det faktum att man vid ett antal 
tillfällen anlägger bilbränder på flera geografiska platser samtidigt gör att organisationen väljer att öka 
numerären i den operativa styrkan i Skövde samt skapa tillfälliga larmplaner. Inom ramen för denna utmaning 
genomförs ett parallellt stabsarbete i samverkan med i första hand Polisen samt Skövde kommun. Samverkan 
upplevs som mycket god och ur räddningstjänstens perspektiv givande. 
 
För att på ett säkrare och effektivare sätt hantera avancerad losstagning vid trafikolyckor har konceptet för 
detta utvecklats under året. Funktionen Klippledare har förts in i utvecklingsarbetet inom ramen för 
ämnesområdet trafikolycka. Funktionen beräknas komma i drift under första halvåret 2021. 

En förmågeförändring som genomförts under året är att förbundet anskaffat hoppkuddar som applicerats på 
höjdfordonen i Skövde respektive Mariestad. Syftet med dessa kuddar är att utgöra en extra möjlighet för 
livräddning i exempelvis flerbostadshus eller vid hot om hoppning. 

Ett tema för året har varit miljöhänsyn vid räddningsinsatser. Ett antal aktiviteter och övningar var planerat 
kring detta men fick tyvärr avbrytas på grund av pandemin. Dock har en samverkansutbildning genomförts och 
detta i sig har lett till en tydligare samverkan mellan exempelvis kommunernas miljö- och hälsa, vatten och 
avlopp och RÖS. 

Projekt/uppdrag och hur det gått  

Det i särklass största projekt som startades upp under 2020 var GLS, Gemensam Systemledning Skaraborg. 
Projektet har sin grund i att en ny lag om skydd mot olyckor träder i kraft per 2021-01-01 vilken kommer ställa 
större och tydligare krav på systemledning av de operativa organisationerna. Inom de tre räddningstjänsterna i 
Skaraborg upprättades en avsiktsförklaring vilken innebär att en analys skulle göras om förutsättningarna att 
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skapa en Skarborgsgemensam systemledning. Detta arbete påbörjades som en förstudie i vilket det finns en 
styrgrupp och en arbetsgrupp med representanter från samtliga tre räddningstjänster. Resultatet från 
förstudien kommer redovisas under våren 2021. 

Ett utvecklingsprojekt för att effektivisera uppstarten av insatser vid brand i byggnad har genomförts. Projektet 
har syftat till att hitta omedelbara åtgärder som kan genomföras av brandmännen direkt vid framkomst till 
skadeplats medan befälet bildar sig en uppfattning av skadan och skapar en plan för genomförande av 
insatsen. Resultatet av projektet har lett till en utveckling av RÖS metoder vid brand i byggnad och 
bedömningen är att insatser vid denna typ av skada nu kan genomföras än mer effektivt. 

Ett större samverkansprojekt har startats upp mellan Skaraborgs sjukhus, universitetssjukhuset Sahlgrenska 
och RÖS. Projektet syftar till att skapa ett utbildningsprogram för utryckningsförare i virtuell miljö. Tanken är 
att samtlig personal inom respektive blåljusorganisation skall kunna nyttja detta koncept. Målbilden är att på 
sikt ha ett antal körsimulatorer som kan nyttjas över tid för att öva framförande av utryckningsfordon i 
komplicerade miljöer. 

Som en del i arbetet med att effektivisera och öka kvalitén på organisationens fysiska träning och tillhörande 
tester har 16 testledare utbildats inom RiB-organisationen. Syftet med detta är att respektive RiB-station skall 
ha tillgång till minst två egna testledare vilka också knyts till en organisationsgemensam grupp som utvecklar 
ämnet fysisk träning och tester. 

Internutbildning 

Den planerade interna utbildningen har i stort sett kunna genomföras. Naturligtvis har utmaningarna med 
Covid-19 lett till vissa begräsningar men tack vare ett kreativt tankesätt hos de som planerar och riskbedömer 
övningsverksamheten har ändå en rimlig nivå kunnat hållas. 

Verksamheten vid övningsfältet Hasslum har hanterats på ett sådant sätt att övande grupper har separerats 
från varandra i syfte att minimera risken för smittspridning. 

MSB har öppnat en möjlighet för lokala räddningstjänster att bedriva delar av GRiB-utbildningen i egen regi för 
sådana medarbetare som hittills inte hunnit gå igenom systemet. RÖS inlämnade en ansökan om att få bedriva 
denna utbildning vilken också beviljades. Detta innebär att RÖS som organisation kan genomföra GRiB kurs 1 
för egna och andras medarbetare under 2021. Anledningen till att MSB skapat denna möjlighet är att det finns 
en ”utbildningsskuld” som behöver betas av innan systemet är i balans. Det faktum att RÖS beviljas genomföra 
detta skall ses som ett kvitto på att organisationen besitter såväl kompetens som fysiska förutsättningar att 
göra detta på ett kvalitetssäkrat sätt. 

Övningsfältet Hasslum 

Den plan som upprättades för verksamheten vid övningsfältet Hasslum gäller alltjämt: 

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 

Under hösten påbörjades en översyn av den totala övningsverksamheten samt hur denna skall planeras och 
kvalitetssäkras på ett så effektivt sätt som möjligt. Målbilden är att under kvartal 4 2021 har ett nytt system för 
detta på plats. 

Under våren har ett nytt koncept för insatsdagar startats upp för organisationens RIB styrkor. Från att tidigare 
genomfört dessa dagar på lördagar har dom nu genomförts på vardagar. Syftet med detta är att öka kvalitén 
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på övningarna. Alla dessa övningar har såväl planerats samt genomförts i samverkan med övriga 
räddningstjänster i Skaraborg. Detta koncept föll mycket väl ut och kommer fortsatt att bedrivas under 2021. 
Övningarna innebär att samtliga operativa styrkor inom Skaraborg genomför samma kvalitetssäkrade övningar 
och träna samma förmågor. Ett steg i stärkt samverkan mellan räddningstjänsterna i Skaraborg där en god 
gemensam operativ förmåga för Räddningstjänsterna i Skaraborg kan säkerställas.  

Under året har två Introduktionsutbildningar RiB bedrivits. En vår och en höst. Vid dessa utbildningar har 
personal från räddningstjänsterna i Skaraborg, Alingsås-Vårgårda räddningstjänstförbund samt Herrljunga 
räddningstjänst deltagit. Trots rådande pandemi så har denna utbildning säkerställt att räddningstjänsterna 
kunnat rekrytera cirka 40 nya medarbetare till de olika organisationerna. 

Under hösten så har ett större samverkansprojekt mellan RÖS och Högskolan i Skövde startats upp. RÖS har 
tillsammans med övriga räddningstjänster i Skaraborg ansökt ihop med HIS pengar hos Vinnova för att utveckla 
träning med VR och blivit beviljade detta. Under 2021 så kommer övningar bedrivas för organisationernas 
befäl i syftet att testa och pröva denna teknik. Målet är på sikt implementera denna teknik samt sätt att träna 
inom räddningstjänsterna i  Skaraborg. 

Under året har även mindre tester genomförts ihop med MSB avseende Ledningsträning VR på distans samt 
även ett mindre forskningsprojekt avseende VR Brandsläckning ihop med Högskolan Vestlandet i Bergen 
(Norge). Vid dessa tester så har personal från kringliggande räddningstjänster bjudits in att deltaga. 

Arbetsgruppen SMO 

SMO-gruppens verksamhet är mångfacetterad. Under 2020 har dock mycket litet utåtriktad verksamhet 
kunnat genomföras. Istället har SMO-gruppens medarbetare i stort sett uteslutande arbetet med att utveckla 
och genomföra utbildning vid övningsfältet Hasslum. 

Statistik 

När verksamhetsåret 2020 summerats kvantitativt inses att antalet räddningsinsatser sjunkit avsevärt jämfört 
de senaste fyra åren, cirka 200 färre insatser. Minskningen finns inom flera olyckstyper men inom områdena 
automatlarm och trafikolycka återfinns med all säkerhet en förklaring inom rådande pandemi. 
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Tabell 1. Antal genomförda räddningsinsatser 2020 med 2016–2019 som jämförelse. 

Av nedanstående tabell framgår det sammanlagda antalet skadade som avtransporterats från olycksplats med 
ambulans.  

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. 

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

Nedan redovisas de avlidna per olyckstyp. Det kan alltså konstateras att åtta människor mist livet till följd av 
olyckor inom vårt geografiska område. Dock är räddningstjänsten bedömning att tre av dessa händelser och 
lika många avlidna är suicid.  

Datum Adress Händelse Antal 

31/1 E 20 Mariestad Trafikolycka 3 

17/5 Väg 26 St. Ek Trafikolycka 1 

30/7 Hjo Brand i byggnad 1 

24/8 Väg 26 Gullspång Trafikolycka Mc 1 

7/9 Skultorp Järnväg 1 

31/10 E 20 Lyrestad Trafikolycka 1 

Olyckstyper 2016 2017 2018 2019 2020 

Brand i byggnad 134 125 127 133 135 

Brand, ej i byggnad 176 207 179 144 151 

Trafikolycka 259 261 258 250 187 

Utsläpp, farligt ämne 26 29 31 26 43 

Drunkning/Tillbud 11 7 7 6 5 

Automatiskt brandlarm 704 691 639 615 559 

IVPA-larm 127 121 185 166 135 

Övriga olyckstyper 98 152 192 219 166 

Totalt 1535 1593 1618 1559 1381 

Fördelning personskador 2016 2017 2018 2019 2020 

Avtransporterade  198 182 125 156 116 

Omkomna 7 8 13 5 8 
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11.2.3 Drift- och underhåll  
 
Prestationsmål 
Genom systematiskt och regelbundet underhållsarbete säkerställa hög funktionssäkerhet hos fordon och 
materiel. 

Måluppfyllnad 
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. Under våren har driftavdelningen inte uppfyllt 
målet med regelbundna kontroller av fordon och materiel på ett tillräckligt bra sätt. Orsaken till detta är att 
den interna övningsverksamheten på övningsfältet Hasslum har tagit mycket tid i anspråk för driftavdelningens 
personal och detta har medfört att de förebyggande kontrollerna på fordon och materiel har blivit eftersatta.  

Prestationsmål 
Genom egen personals medverkan i drift- och underhållsverksamheten minimera utgifter för externt 
upphandlade underhållstjänster. 

Måluppfyllnad 
Målet för 2020 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.  

Fastigheter 
I Skövde har lokalen vägg i vägg med fordonshallen gjorts i ordning till förvaringsutrymme av utryckningsställ. 
Fördelen med detta är att samtlig personals utryckningskläder kan vara samlade på samma ställe samt att 
fordonshallen enbart används till fordonsuppställning och förvaring av materiel.  
Renovering av reningsverket till tvätthallen har gjorts under hösten. 

I Tibro har en ny oljeavskiljaren installerats och tvättmöjligheterna för stora fordon förbättrats genom att en 
ny tvättplats för stora fordon iordningställts. 

I Gullspång har renovering av damernas omklädningsrum genomförts  
med effekten av högre standard samt fler platser för kvinnliga medarbetare. 

I Blikstorp har den nya brandstationen tagits i bruk vilket har medfört att personalen där har fått både större 
utrymme i fordonshallen men även efterlängtade personalytor med samlingsrum och hygienutrymme. 

I Hjo har slänten bakom brandstationen snyggats till genom fällning av de träd som växte där. Denna åtgärd 
kommer förutom att förbättra utseendet på tomten även hjälpa till att stabilisera slänten vi haft problem med 
genom att vikten från träden inte belastar den längre. Eken bakom brandstationen har av säkerhetsskäl tagits 
bort pga. rötskador i stammen. Ny oljeavskiljare har installerats och asfaltering på baksidan av brandstationen 
har genomförts. 

I Moholm har lokalerna fräschats upp med nya golv, belysning och ny väggbeklädnad. Arbetet har genomförts 
till största del av räddningsvärnets personal själva i samverkan med fastighetsägaren och driftavdelningen.  

I Mariestad har planerade icke akuta åtgärder pausats med hänsyn till eventuell nybyggnation av brandstation. 

Fordon  
Under året har Floby Rescue levererat två nya släckbilar och en tankbil till förbundet. Släckbilarna är placeras i 
Tibro och Mariestad och tankbilen är placerad i Mariestad. De nya bilar har inneburit att fler orter har fått 
bättre fordon i och med  omflyttningen av befintliga bilar. Innan utplaceringen av fordonen har de genomgått 
en allmän service och uppfräschning. Följande omflyttningar har genomförts. 
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- Töreboda har tagit över Mariestads tidigare släckbil. 
- Karlsborg har tagit över Mariestads tidigare tankbil. 
- Tibros tidigare släckbil har blivit reservbil/övningsbil med placering på Hasslum. 
- Skövde deltid har tagit över Törebodas tidigare släckbil. 
- Mariestad deltid kommer under januari att ta över Skövde deltids tidigare släckbil. 
 
Två släckbilar har sålts och en till kommer att säljas under februari 2021. 
Karlsborgs tidigare tankbil kommer att finnas kvar i organisationen som en reservtankbil/skogsbrandsresurs. 
 
Två begagnad personbilar har köpts till förbundet och två har sålts. 
 
En terränhjuling har köpts in med placering i Karlsborg. 

11.2.4 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 mycket begränsad omfattning och helt utan fysiska möten. Det noteras 
dock att ett företagsräddningsvärn (FMV/FFK i Karlsborg) sagt upp avtalet om att ingå i förbundets operativa 
organisation som ett räddningsvärn. Eftersläpning i avtalsuppföljningen med grannräddningstjänsterna släpar 
också till följd av pandemiläget.  

På helårsbasis bedöms målet som ej uppfyllt.  

Mål  

Uppföljning av samverkan utan avtal ska ske årligen.  

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/stf räddningschefen har ingått i beredningsgruppen och i övrigt ingår 
chefen Operativa avdelningen i utbildningsrådet, chefen förebyggande avdelningen i förebyggande rådet, 
HR/personalhandläggaren i HR-rådet, driftchefen i driftrådet en brandingenjör ingår i Operativa rådet och i 
samverkansrådet för inre ledning. 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. 
Det delregionala rådet har inte varit samlat under året. Däremot har ett stort antal möten hållits mellan 
ledningarna för räddningstjänsterna i Skaraborg med huvudsaklig inriktning att försöka etablera en gemensam 
systemledning. Arbetet fortgår under 2021. 

Med länsstyrelsen sker deltagande i de gemensamma samverkanskonferenserna varje vecka. 
Räddningstjänsten har åtagit sig att innan samverkanskonferenserna insamla underlag från 
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medlemskommunernas säkerhetssamordnare och angränsande räddningstjänster i Skaraborg. Stf 
räddningschefen representerar räddningscheferna i Skaraborg i länsstyrelsen regionala råd för krisberedskap 
och totalförsvar. Rådet har genomfört digitala möten enligt upprättad tidsplan. Stf räddningschefen ingår 
vidare i länsstyrelsens beredningsgrupp för räddningstjänst under höjd beredskap. 

Förbundet har medverkat i Totalförsvarsövning 2020 genom aktivt deltagande i de kommunvisa 
ledningsövningarna i form av s.k. Table Top övningar. En hotbildsanalys för höjd beredskap har utarbetats i 
samverkan med militärregion och länsstyrelse. Riktlinjen för höjd beredskap har löpande uppdaterats. 

Krishanteringsrådet Östra Skaraborg har till följd av pandemin inte varit samlat. Däremot konstateras att ett 
stort antal kontakter mellan de olika aktörerna i rådet skett under hanteringen av pandemin.  

På helårsbasis bedöms målet som delvis 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. 
Räddningstjänsten har varit representerad vid möten med sjöräddningsråden för Vänern respektive Vättern. 

På helårsbasis bedöms målet som uppfyllt.  

11.2.5 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 

Under året har tre heltidstjänster med tillsvidareanställning varit utannonserade och ett vikariat. Samtliga 
tjänster har kunnat återbesätts. Inom RiB-organisationen har anställts 21 personer och härutöver har för 
heltidsorganisationens räkning visstidsanställts sex personer. Kompetensutbildning har genomförts med 
positivt kandidatunderlag, varför ingen omedelbar kompetensbrist föreligger. För 2020 redovisas följande: 
Räddningsledning A 3, Räddningsledning B 1, Tillsyn A 1, Tillsyn B 1 GRiB 1 A 5, GriB 1 B 6.Kompetensutbildning 
är en verksamhet som genomförs kontinuerligt. 
 
Målet bedöms som uppnått. 
 

Effektmål 
Öka mångfalden bland personalen. 
 
Måluppfyllelse 

Andelen kvinnliga medarbetare är i stort sett oförändrat mot 2019; heltid 11,2 % (12,2 %), RiB 4,8 % (4,5 %). 
Förändringen inom heltidsorganisationen kan härledas till två avgångar inom administration, vilka tjänster 
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tillsatts med män. Till RiB-organisationen har ytterligare en medarbetare med annan etnisk bakgrund 
rekryterats. Påbörjad ledarutbildning i rekryteringsprocessens alla steg inkluderar likabehandling. 
 
Målet bedöms som delvis uppfyllt. 

Effektmål 

Minimera sjukfrånvaro, arbetsskador och allvarliga tillbud i verksamheten. Hälsobefrämjande aktivister ska 
medverka till att sjukfrånvaron inte överstiger 3 % per år. 

Måluppfyllelse 

Coronapandemins påverkan syns tydligt i sjukfrånvaromönstret för 2020. Total sjukfrånvaro (kollektivavtal AB) 
uppgår till 6,6% mot 4,1% för 2019. Ökat karensuttag samt sjukfrånvaro dag 2-14 konstateras och står för 5,3% 
enheter jämfört med 3,0% för 2019. Sammantaget beror ökningen på smittpreventiva åtgärder följt av 
Folkhälsomyndighetens skarpa rekommendationer om hemvistelse vid milda symptom.  
  
13 riskobservationer, 9 tillbud och 9 arbetsskador varav 1 föranledde skada med frånvaro. 
. 
Målet bedöms inte som uppfyllt beträffande sjukfrånvaron, men bedöms i stora delar kunna förklaras utifrån 
rådande pandemi. 

12 Balanskravsresultat 

Balanskravsresultat  

 
2020 2019 2018 2017 

Årets resultat enligt resultaträkningen 4 931 889 446 904 -2 125 344 1 872 569 
- Samtliga realisationsvinster    -69 000   
+  Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet         
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet         
-/+ orealiserade vinster och förluster i värdepapper -208 982 -1 579 000 481 000   
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper 

        

     
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 4 722 907 -1 132 096 -1 713 344 1 872 569 
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv         
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv         
          
Synnerliga skäl         
Årets balanskravsresultat 4 722 907 -1 132 096 -1 713 344 1 872 569 
Balanskravsunderskott från tidigare år         
Summa 4 722 907 -1 132 096 -1 713 344 1 872 569 

Vid en beräkning av årsresultatet med beaktand av balanskravsresultatet uppgår årets resultat till 4 722tkr 

vilket uppfyller kravet med ett positivt balanskravsresultat. 

Förbundsdirektionen har vid direktionsmöte 2020-09-24 beslutat att ingen återställning av underskott för år 

2019 är planerad att genomföras under åren 2020-2023, då RÖS har placeringar och egna medel på bankkonto 

att tillgå (Sammanträdesprotokoll 2020-09-24, D § 62)  
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13 Väsentliga personalförhållanden  

13.1 Sjukfrånvaro       

2020  2019   2018 

Total sjukfrånvaro %     6,6  3,31  2,72 

- långtidssjukfrånvaro* %     20,6  50,84  39,02 

- sjukfrånvaro för män %     6,9  2,99  2,75 

- sjukfrånvaro för kvinnor %    4,4  5,19  2,53 

- anställda -29 år %     9,4  0,79  1,38  
     

- anställda 30 - 49 år %     8,0  3,51  1,28 

- anställda 50 år - %     2,6  4,47  6,57 

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

13.2 Medelantal anställda 

2020       2019 

Medelantal Varav  Varav   Medelantal Varav  Varav 

anställda män  kvinnor   anställda män  kvinnor 

347  325  22   350     336  14 
      

Åldersfördelning    2020   2019 

20–29 år i %                                           12,1 %                  13,5 % 

30–39 år i %                                           28,8 %                  26,8 %                  

40–49 år i %                                           26,5 %             26,5 %             

50–59 år i %                                           26,2 %       25,1 %      

60 år - i %               6,3 %                          8,2 %                         

13.3 Medarbetare  

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Coronapandemin satte sina spår i ett tidigt skede under 2020, vilket märks i ökad sjukfrånvarotrend från 
februari månad.  En stabsfunktion med ledning av RC som stabschef upprättades i tidigt skede och kunde 
genom personal-, information-, och analysfunktioner samverka fram förslag till åtgärder för att säkerställa en 
trygg arbetsmiljö där FHM rekommendationer noga efterföljts. 
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Utökad semesterperiod och lokalt kollektivavtal 

I samverkan fastställdes utökning av huvudsemesterperioden till att omfatta maj-september. Tidiga insatser 
för att förstärka bemanningsplaneringen medförde att förmågan kunde bibehållas och därmed också ordinarie 
semesterplanering i juni-augusti. 
 
Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Tydligheten i det systematiska arbetsmiljöarbetet har utvecklats under året. Bland annat har samtliga chefer 
och ledare genomgått en utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete via Skövde kommun. Vidare har ett 
huvudskyddsombud valts ut samt plan för indelning av RÖS skyddsområden presenterats. 

Riskobservation, olycksfall och tillbud 2020 

Ett utbildningstillfälle i RIA systemet (system för rapportering av olycksfall och tillbud) genomfördes under 
våren för att säkerställa fortsatt systemdrift genom superanvändare. Fortsatt utbildningsbehov bland övriga 
användare har konstaterats i samverkan och kommer att genomföras 2021 efter fastställande av RÖS 
skyddsområden.  
 

 

*Av 9 olycksfall har endast ett resulterat i frånvaro 

Medarbetarundersökning 

Den upphandlade medarbetarundersökningen genomfördes under våren med 100% (!) svarsfrekvens. 
Resultatet medförde ett nöjt medarbetarindex (NMI) med utmärkelsen Väl godkänt, medan ledarskapsindex 
fick utmärkelsen Mycket väl godkänt.  
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Sjukfrånvaro 

 

Coronapandemins påverkan syns tydligt i sjukfrånvaromönstret för 2020. Total sjukfrånvaro (kollektivavtal AB) 
uppgår till 6,6% mot 4,1% för 2019. Ökat karensuttag samt sjukfrånvaro dag 2–14 konstateras och står för 5,3% 
enheter jämfört med 3,0% för 2019.  
Den höga sjukfrånvaron i september månad (23,7%) utgjordes av ett flertal kortvariga sjukfrånvarotillfällen 
samtidigt. Den totala sjukfrånvaron kan antas ha tydlig koppling till FHM rekommendationer samt regeringens 
vidtagna åtgärder under pandemin (ersättning för karensavdrag, ersättning för sjuklönekostnader, 
smittbärarpenning, slopat krav på läkarintyg). 
 
Löneöversyn 
År 2019 var ett avtalsår för bland annat Kommunal, Ledarna samt Vision. På grund av av coronapandemin 
prolongerades avtalen fram tom 31 oktober 2020.  
De nya avtalen HÖK 20 Kommunal, samt HÖK 20 Allmän Kommunal Verksamhet presenterade i slutet av oktober med 
giltighet from första november. Trots ett snävt tidsschema har löneöversyn 2020 kunnat genomföras enligt plan med 
utbetalning av ny lön i december månad för heltid och januari månad för RiB. En lönekartläggning i jämförelse med sju 
räddningstjänster genomfördes i december 2019. Förutom denna genomförde respektive chef en analys av 
löneökningsbehovet inom respektive verksamhet, vilka utgjorde underlag för årets inriktning. 
 
Löneanalysen fastställde behov av prioriterade satsningar bland Brandinspektörer och Styrkeledare. Utöver detta 
avvarades medel för särskilda satsningar på medarbetare som utmärkt sig i sin prestation och därigenom bidragit starkt till 
verksamhetens genomförande och utveckling. 
  
Utfall löneöversyn 2020: 
 
Förbundsnivå  

 2,84% 
 
Prioriterade grupper  

 Brandinspektörer 3,4% 
 Styrkeledare 3,7%  

  

Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti
Septem

ber
Oktober

Novem
ber

Decemb
er

2018 10,9% 10,7% 7,7% 2,8% 0,7% 2,5% 1,3% 0,5% 3,6% 1,7% 1,5% 3,6%

2019 5,5% 3,1% 4,4% 2,3% 3,2% 1,1% 3,7% 2,4% 4,7% 12,9% 2,8% 6,7%

2020 3,9% 8,8% 6,8% 9,6% 4,3% 2,0% 1,1% 3,5% 23,7% 14,7% 9,4% 3,0%

Total sjukfrånvaro 2017-2020, samtliga anställda
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14 Förväntad utveckling 

Coronapandemin förväntas ha fortsatt påverkan på RÖS verksamhet i stort, men begränsningarna av 
verksamhetens bedrivande förväntas lätta i samband med att vaccinationsprocessen i samhället når effekt. 
Flera positiva utvecklingseffekter pandemin medfört förväntas både fortsätta och vidareutvecklas. 
Utbildningar och möten lämpliga för genomförande på distans är ett par exempel på sådana områden där 
förändringar av arbetssätt med hög sannolikhet kommer att bestå.  

RÖS står också inför flera stora och spännande utmaningar och utveckling, inte minst utifrån det tydliga ökade 
kravet på att ha en ständigt övergripande systemledning och ett robust ledningssystem samt framtagandet av 
ett nytt handlingsprogram utifrån nya krav. 

 En annan stor utmaning är att genomdriva nödvändiga förändringar utifrån det översyns- och analysarbete 
som pågår utifrån uppdrag av förbundsdirektionen. Förändringarna bedöms helt nödvändiga för att RÖS ska 
fortsätta utvecklas i positiv riktning och i samtakt med medlemskommunerna och samhället i stort.  

Befintlig organisation kommer att bli föremål för en verksamhetsanalys under 2021, där målet är att göra 
nödvändiga förändringar av organisation för att på ett effektivare sätt omhänderta de mål som anges i 
kommande handlingsprogram. En övergripande modernisering av organisationen är också påbörjad och 
kommer fortsätta under de kommande åren. Det handlar bl.a. om fortsatt digitalisering av löneadministration, 
e-arkiv, elektronisk signering av dokument m.m.  

Chefs- och ledarskapsutveckling är påbörjad och kommer fortsätta de närmsta åren. Första linjens chefer, 
styrkeledare, planeras att få en stärkt roll där chefs- och ledarskapet i vardagen är det område som främst ska 
stärkas.  

Genomförd riskanalys med identifierade brister kommer att omhändertas i ett nära samarbete med 
förbundsdirektionen och medlemskommunerna. Flera brister är av mer brådskande karaktär och måste under 
2021 omhändertas med ett kort perspektiv, men parallellt måste en plan för det långsiktiga perspektivet 
arbetas fram.  

RÖS har starka förhoppningar och kommer arbeta intensivt för en fortsatt positiv utveckling av övningsfältet i 
Hasslum tillsammans med ägaren Skövde kommun och övriga hyresgäster. Övningsfältet Hasslum är vitalt för 
RÖS ur ett övnings-, utbildnings- och utvecklingsperspektiv. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Räddningstjänsten Östra Skaraborg 30 
222000-1115 

15 Resultaträkning 

 Not 2020-01-01 
-2020-12-31 

2019-01-01 
-2019-12-31 

Verksamhetens intäkter 2, 5 112 857 785 115 168 081 
Verksamhetens kostnader 3 -101 311 579 -109 951 317 
Avskrivningar 4 -5 997 932 -5 467 858 
Verksamhetens nettokostnader   5 548 274 -251 094 
        
Verksamhetens resultat   5 548 274 -251 094 
        
Finansiella intäkter 6 209 753 1 593 000 
Finansiella kostnader 7 -826 139 -895 002 
Resultat efter finansiella poster   4 931 888 446 904 
Årets resultat   4 931 888 446 904 
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16 Balansräkning 

Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31 

TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar       

Materiella anläggningstillgångar       

Mark och byggnader 8 12 878 540 13 811 145 

Maskiner, inventarier, bilar och transportmedel 9 38 619 655 29 716 422 

Summa anläggningstillgångar   51 498 195 43 527 567 

    

Omsättningstillgångar       

Fordringar 10 37 253 865 33 369 413 

Kortfristiga placeringar 11 26 359 772 26 150 790 

Kassa och Bank 12 2 984 562 17 245 837 

Summa omsättningstillgångar   66 598 199 76 766 040 

    

SUMMA TILLGÅNGAR   118 096 394 120 293 607 
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Balansräkning 

 
Not 

 
2020-12-31 

 
2019-12-31 

 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

      

Eget kapital       

Årets resultat   4 931 888 446 904 

Övrigt eget kapital   30 404 888 29 957 983 

Summa eget kapital   35 336 776 30 404 887 

Avsättningar       

Avsättning för pensioner 13 34 714 727 36 982 173 

Skulder       

Långfristiga skulder 14 1 316 349 1 527 606 

Kortfristiga skulder 15 46 728 539 51 378 940 

 Summa skulder   48 044 888 52 906 546 

SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   118 096 394 120 293 606 

        

Ställda säkerheter   Inga Inga 

Ansvarsförbindelser   Inga Inga 
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17 Kassaflödesanalys 
 

Not 

 

2020-01-01 

-2020-12-31 

 

2019-01-01 

-2019-12-31 

Årets resultat   4 931 888 446 904 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet      

Av- och nedskrivningar   5 997 932 5 467 858 

Gjorda avsättningar   -2 009 586 2 048 784 

Övriga ej likviditetspåverkande poster   -678 099 -1 789 951 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital   8 242 135 6 173 595 

Ökning/minskning förråd och varulager   4 200 4 300 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar   -3 888 653 -1 214 232 

Ökning/minskning kortfristiga skulder   -4 650 401 5 603 509 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -292 719 10 567 172 

Investeringsverksamheten       

Investering i materiella anläggningstillgångar   -13 968 560 -4 688 297 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -13 968 560 -4 688 297 

Finansieringsverksamheten       

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   0 0 

Årets kassaflöde   -14 261 279 5 878 875 

Likvida medel vid årets början   17 245 837 11 366 962 

Likvida medel vid årets slut   2 984 558 17 245 837 
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18 Tilläggsupplysningar 

  
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 marknadsvärde. 

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. 

Avskrivningstider för materiella anläggningstillgångar är: 

Verksamhetsfastigheter 5 år 

Verksamhetsfastigheter 10 år 

Verksamhetsfastigheter 20 år 

Verksamhetsfastigheter 28 år 

Verksamhetsfastigheter 33 år 

Verksamhetsfastigheter 50 år 

Fordon 5 år 

Fordon 7 år 

Fordon 10 år 

Fordon 15 år 

Fordon 20 år 

Fordon 25 år 

Investeringsbidrag 10år 

Investeringsbidrag 20år 
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Inventarier 3 år 

Inventarier 4 år 

Inventarier 5 år 

Inventarier 10 år  

  

Not 2 Verksamhetens intäkter 2020 2019 

Medlemsbidrag 104 024 866 100 511 990 

Driftbidrag från Staten 832 450 410 000 

Övriga taxor och avgifter 5 658 317 5 635 433 

Försäljning av verksamhet 2 081 257 8 385 111 

Övriga intäkter 260 895 225 547 

 Summa verksamhetens intäkter 112 857 785 115 168 081 

 

Not 3 Verksamhetens kostnader  2020 2019 

Arvoden. Löner och sociala avgifter, personalförsäkringar 74 995 599 76 628 889 

Pensionskostnader 3 841 679 8 172 703 

Material, entreprenad, konsulter, bidrag och transfereringar 355 840 545 955 

Bränsle, energi och vatten 1 262 188 1 400 808 

Lokal- och markhyror 3 823 058 4 282 311 

Övriga tjänster 5 236 082 5 844 206 

Övriga kostnader 11 797 134 13 076 445 

Summa verksamhetens kostnader 101 311 580 109 951 317 

      

Total kostnad för räkenskapsrevision för år 2020 är 57tkr varav förtroendevalda 4tkr och för år 2019 är det 
82tkr varav förtroendevalda 3tkr. 

Not 4 Avskrivningar 2020 2019 

Avskrivning byggnader och anläggningar 1 811 995 1 811 703 

Avskrivning maskiner, inventarier och fordon 4 185 937 3 656 155 

Summa avskrivningar 5 997 932 5 467 858 
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 Not 5 Medlemsbidrag 2020 2019 

Skövde 38 844 000 37 531 000 

Tibro 7 283 000 7 037 000 

Hjo 7 283 000 7 037 000 

Karlsborg 7 283 000 7 037 000 

Mariestad 27 291 000 26 368 000 

Töreboda 7 283 000 7 037 000 

Gullspång 8 635 000 8 341 000 

Summa medlemsbidrag 103 902 000 100 388 000 

   

 Not 6 Finansiella intäkter 2020 2019 

Ränteintäkter 771 14 306 

Värdepappersresultat 208 982 1 578 694 

Summa finansiella intäkter 209 753 1 593 000 

     

Not 7 Finansiella kostnader 2020 2019 

Räntekostnader -1 139 -1 002 

Ränta på pensionsavsättningar -825 000 -894 000 

Summa finansiella kostnader -826 139 -895 002 

   

Not 8 Mark och byggnader 2020-12-31 2019-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 38 563 006 37 050 146 

Investeringar 879 390 1 512 860 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 39 442 396 38 563 006 

Ingående avskrivningar -24 751 861 -22 940 158 

Årets avskrivningar -1 811 995 -1 811 703 

Utgående ackumulerade avskrivningar -26 563 856 -24 751 861 

Utgående redovisat värde 12 878 540 13 811 145 

Bokfört värde byggnader 12 824 340 13 756 945 

Bokfört värde mark 54 200 54 200 

 Summa mark och byggnader 12 878 540 13 811 145 
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 Not 9 Maskiner, inventarier, bilar och transportmedel 2020-12-31 2019-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 73 804 961 70 629 522 

Investeringar 13 089 170 3 175 439 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 86 894 131 73 804 961 

Ingående avskrivningar -44 088 539 -40 432 384 

Årets avskrivningar -4 185 937 -3 656 155 

Utgående ackumulerade avskrivningar -48 274 476 -44 088 539 

Utgående redovisat värde 38 619 655 29 716 422 

     

Not 10 Fordringar 2020-12-31 2019-12-31 

Kundfordringar 27 766 647 27 137 895 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 450 808 1 772 171 

Skolmåltidskuponger 30 800 35 000 

Övriga kortfristiga fordringar 7 005 610 4 424 347 

Summa fordringar 37 253 865 33 369 413 

      

 Not 11 Kortfristiga placeringar 

 

Anskaffn. 

värde 

Bokfört 

värde 

Marknads- 

värde 

Fonder 22 205 847 26 359 772 26 359 772 

 Summa kortfristiga placeringar 22 205 847 26 359 772 26 359 772 

  

 Not 12 Kassa och bank 2020-12-31 2019-12-31 

Bank 2 984 562 17 245 837 

Summa Kassa och Bank 2 984 562 17 245 837 

     

 Not 13 Avsättningar för pensioner 2020-12-31 2019-12-31 

Ingående avsättning 36 982 173 34 933 389 

Pensionsutbetalningar -2 471 000 -2 598 000 

Nyintjänad pension -182 759 3 367 788 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 825 000 894 000 
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Förändring löneskatt -442 687 399 996 

Övrigt 4 000 -15 000 

Utgående avsättning 34 714 727 36 982 173 

     

 Not 14 Långfristiga skulder 2020-12-31 2019-12-31 

Skuld investeringsbidrag 2 435 869 2 435 869 

Ackumulerade upplösta investeringsbidrag -1 119 520 -908 263 

Summa långfristiga skulder 1 316 349 1 527 606 

      

 Not 15 Kortfristiga skulder 2020-12-31 2019-12-31 

Leverantörsskulder 1 253 946 6 968 065 

Löneskulder inkl. semesterlöner 9 448 286 9 000 640 

Övriga kortfristiga skulder 3 722 828 3 378 690 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 32 303 479 32 031 546 

Summa kortfristiga skulder 46 728 539 51 378 941 

 

 Not 16 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 2020-12-31 2019-12-31 

Av- och nedskrivningar 5 997 932 5 467 858 

Avsatt till pensioner -1 824 759 2 048 784 

Upplösning investeringsbidrag -211 257 -211 257 

Orealiserade vinster värdepapper -466 842 -1 578 694 

 Summa justering för poster som inte ingår i kassaflödet 3 495 074 5 726 691 
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19 Driftredovisning 

Redovisning av orsaker med analys av ovan tabell finns redovisat under avsnitt 11.2.  

20 Investeringsredovisning 

 

Större avvikelser mot budget och föregående års utfall av investeringsredovisning 

Under året har vissa fastighetsinvesteringar skjutits fram, bl.a. mot bakgrund av att en förstudie om 
byggnation av ny brandstation i Mariestad initierats. Tidigare beslutad ambitionshöjning som gäller införande 
av s.k. FIP6-funktion.  

Föregående års avvikelse i utfall härrör från senarelagda leveranser av tre stora räddningsfordon.  

 
 
  

 

6 FIP – Första Insatsperson, styrkeledare som responderar till insats i eget fordon 

Verksamheter Budget Utfall Utfall Avvikelse 
budget 

  2020 2020 2019 2020 
Driftsredovisning         
Verksamhetens intäkter 9 415 8 250 14 780 -1 165 
Verksamhetens kostnader -105 455 -100 617 -109 951 4 838 
Avskrivningar -6 287 -5 787 -5 468 500 
Medlemsbidrag 103 902 103 902 100 388   
Finansiella intäkter   1 14 1 
Finansiella kostnader -1 425 -1 027 -895 398 
Värdepapper resultat   209 1 579 209 
Summa 150 4 931 447 4 781 

Investeringsredovisning Budget 2020 Utfall 2020 Avvikelse Utfall 2019 

Fastigheter 1 987 880 -1 107 1 513 

Fordon 12 905 11 051 -1 854 1 639 

Inventarier 2 012 1 771 -241 1 382 

IT-stöd förebyggande 132 91 -41 68 

Rakel 364 176 -188 86 

RÖS-nätet 455   -455   

Summa nettoinvesteringar 17 855 13 969 -3 886 4 688 
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21 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 reviderat tidigare utarbetade riktlinjer för användning av skum vid insats och övning i syfte att 
minska miljöpåverkan.  

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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Underskrifter 

 

 

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg godkänner årsredovisningen. 
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