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Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund är 
ett kommunalförbund med ansvar för räddningstjänst i 
Alingsås och Vårgårda kommuner. Alingsås kommuns 
driftbidrag uppgår till 78 % av förbundet totala bidrag och 
därmed står Vårgårda kommun för resterande 22 % av 
driftbidraget. Räddningstjänstförbundet redovisar för 2015 
ett positivt resultat på 410 tkr jämfört med -1 061 tkr 2014. 
Alingsås kommuns driftbidrag 2015 till förbundet var 37 
165 tkr och Vårgårda kommuns driftbidrag var 10 688 tkr.  

2015 blev ett annorlunda år då räddningstjänstförbundet 
fick lägga stor energi på att i samverkan med andra aktörer 
skapa förutsättningar för att medlemskommunerna skulle 
kunna ta emot ett stort antal flyktingar som under hösten 
kom till Västsverige. Utmaningen innebar att lösa boende i 
enlighet med gällande lagstiftningar för de nyanlända, ett 
arbete som kom att i mycket stor utsträckning prägla för-
bundets verksamhet. 

Under 2015 hanterade räddningstjänstförbundet 878 rädd-
ningsinsatser av varierande karaktär, vilket är att betrakta 
som ett normalår om vi tittar tillbaka på statistik från de 
senaste fem åren.

Medlemskommunerna aktiverade under 2015 sina krisled-
ningsfunktioner vid några tillfällen efter varningar om väder-
störningar, dessa störningar har hanterades på ett bra sätt 
tack vare god samverkan och planläggning.  

Kommunernas tydliga mål om expansion och tillväxt inne-
bar också att många arbetstimmar lagts på remissvar 
och samverkan med andra myndigheter för utförande av 
riskbedömningar. Förbundet förde i dialog med Trafikverket 
ett arbete för att skapa acceptabla lösningar gällande 
framkomlighet då E 20 byggs om för att klara av genom-
förande av räddningsinsatser enligt gällande tidsramar i 
lagstiftningen.

Räddningstjänstförbundets nya direktion har under året på 
ett engagerat sätt deltagit i grundläggande utbildning av 
räddningstjänstförbundet, genom studiebesök, informa-
tion och separata utbildningstillfällen. Direktionen arbetade 
under år 2015 också fram ett nytt handlingsprogram enligt 
lagen om skydd mot olyckor för den gällande mandatpe-

rioden. Detta handlingsprogram gick ut på remiss under 
december 2015 för att kunna antas under våren 2016. 

Vi kan se tillbaka på ett händelserikt år med ett långsiktigt, 
målinriktat olycksförebyggande arbete, där räddningsinsat-
ser, tillsyn, brandskyddskontroll, information och utbildning 
utgör grunden. Kommunernas anställda samt skolelever 
har varit prioriterade grupper som huvuddelen av vårt 
utbildnings- och informationsarbete inriktas emot.

Förbundet har under 2015 genom egna arbetsinsatser 
skapat bra övningsförutsättningar i anslutning till Alingsås 
brandstation. Moment som numera kan övas är bland 
annat taksäkring, motorsågsteknik, invändig brandsläck-
ning samt skärsläckaranvändande. Samtliga moment övas 
regelbundet av all insatspersonal i förbundet med mål att 
skapa en säker arbetsmiljö vid dessa svåra arbetsmoment.

En omfattande inventering och analys av brister i arbets-
miljön har gjorts i förbundet  under 2015. Analysen visar 
upp stora brister på brandstationen i Alingsås som måste 
åtgärdas för att kunna leva upp till gällande lagstiftningar 
och hälsokrav. Förbundsdirektionen tog därför beslut om 
att starta en projektering med mål om att kunna ta beslut 
om nödvändig ombyggnation med förväntad start 2016. 

Förbundet deltog under 2015 aktivt i en fördjupning av sam-
verkan mellan räddningstjänsterna inom Göteborgsområdet 
(GR). Det samma skedde inom område Västra Götaland 
(VGR), inom båda samverkansområdena har det tecknats 
samarbetsavtal. Avtalen beskriver en tydlig viljeinriktning för 
att kunna bistå varandra med gränslös räddningstjänst vid 
större räddningsinsatser. En förstärkt samverkan inom poli-
tik och andra verksamhetsdelar finns också med, detta för 
att möta större samhällsutmaningar på ett bra sätt.

Ett stort tack till, direktion, alla anställda i förbundet och 
samverkande organisationer för alla insatser med det 
gemensamma målet om att skapa ett säkrare samhälle.

Pär-Göran Björkman, Förbundsdirektionens ordförande
Börje Lindgren, Förbundsdirektör
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VI SÖKER STÄNDIGT BÄTTRE SÄTT ATT GÖRA  
DITT LIV TRYGGARE
Varje dag arbetar vi aktivt och innovativt för att förhindra 
olyckor. Vi är öppna för, och nyfikna på det samhälle 
vi har satts att skydda och möter medborgare med 
empati och professionalism. När det trots allt krävs en 
räddningsinsats, jobbar vi med modern utrustning och 
effektiva metoder. Vi lär oss av våra erfarenheter och 
blir ännu lite bättre nästa gång. En förutsättning för 
framgång är att vi har en kultur där vi vågar ifrågasätta, 
diskutera och prova nya tankar. Det krävs att vi har ett 
klimat där alla känner sig trygga, där vi hissar istället för 
att dissar, där vi lyssnar på och respekterar varandra. 

Det är ett viktigt uppdrag, 
därför är vi i ständig utveckling.

UPPDRAG OCH STRATEGISK INRIKTNING
Förbundet bedriver verksamhet enligt i kommunerna anta-
get Handlingsprogram - skydd mot olyckor, på uppdrag 
av respektive medlemskommun enligt; Lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor (LSO), Lag (1988:868) om brandfarliga 
och explosiva (LBE) varor samt stöd till medlemskommu-
nerna enligt Lag (2006:554) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap, med tillhörande förordning.

Huvudprocesserna i verksamheten är olycksförebyggande 
arbete och räddningstjänst. 

Samhällsskyddsavdelningen ansvarar för det olycksföre-
byggande arbetet genom myndighetsutövning, remisser 
i plan- och byggprocessen, utbildning, olycksutredning, 
samordning av krisberedskap, rådgivning och information. 
I myndighetsutövningen ingår även brandskyddskontrol-
ler av eldstäder och förbränningsanordningar. Syftet med 
det förebyggande arbetet är att ge människor, egendom 
och miljö ett tillfredställande skydd mot olyckor genom att 
stärka den enskildes förmåga att förhindra och begränsa 
olyckor.

Avdelning beredskap och räddningstjänst ansvarar för 
räddningsinsatsernas genomförande men deltar även aktivt 
i det olycksförebyggande arbetet. Målet för verksamheten 
är enligt gällande lagstiftning att räddningsinsatser skall 
planeras så att de kan påbörjas inom godtagbar tid och 
genomföras på ett effektivt sätt.

Förbundets kvalitetsdeklaration anger vad den enskilde kan 
förvänta sig av oss och vad vi förväntar oss av den enskilde, 
före, under och efter en olycka.

FÖRBUNDSDIREKTION
Räddningstjänstförbundets direktion har utöver två extra 
utbildnings-/arbetsdagar under året sammanträtt vid fem 
tillfällen och då har följande punkter behandlats:

•	 Löpande	 information	 från	 förbundet	 om	 genomförda	
räddningsinsatser.

•	 Beslutat	om	en	reviderad	förbundsordning.

•	 Arbete	med	skapande	av	kommande	handlingsprogram	
till skydd mot olyckor.

•	 Besökt	Länsstyrelsen	i	Västra	Götaland	och	SOS	alarm	i	
Göteborg för kunskapsinhämtning.

•	 Information	om	de	frekventa	utmaningarna	i	förbundet	i	
anslutning till flyktingkrisen.

•	 Beslut		om	godkännande	av	årsredovisning	2014.

•	 Beslut	om	antagande	av	budget	2016-2018	samt	inves-
teringsplan för 2016-2019.

•	 Antagande	av	verksamhetsplan	för	2015.

•	 Beslut	om	projekteringsstart	för	eventuell	ombyggnad	av	
Alingsås brandstation.

•	 Deltagande	i	inspirationsafton	för	hela	förbundet.
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PLAN- OCH BYGGÄRENDEN
Som brandsakkunniga i plan- o byggfrågor har förbundet 
yttrat sig i 87 ärenden i de båda kommunerna. Det byggs 
och projekteras mycket i vårt förbundsområde vilket också 
märks på antalet remisser som räddningstjänsten svarar 
på. Ytterligare en trend är att tidsåtgången per ärende ökar. 
Komplexiten i ärendena har generellt sett ökat. 

UTBILDNING
Förbundet har under året genomfört avtalade brand-
skyddsutbildningar för medlemskommunerna samt ett fler-
tal utbildningar och informationstillfällen till privatpersoner, 
ideella föreningar och privata företag. 

STÖD TILL KOMMUNINVÅNARE
Under 2015 har brandskyddskontrollanten fortsatt med den 
extra servicen gentemot kommuninvånarna som handlar 
om att i samband med brandskyddskontrollen i fastig-
heter kontrolleras placering och status på brandvarnare. 
Brandskyddskontrollanten har också med sig informations-
material och kan hjälpa fastighetsägaren med enklare frågor 
gällande brandskydd. Eftersom de allra flesta dödsbränder-
na sker i det egna hemmet är detta arbetssätt ett effektivt 
sätt att göra skillnad där det verkligen behövs.

Målet med dessa informations och utbildningsaktiviteter 
är att nå ut till elever i förskoleklass, årskurs 5 och 8 samt 
gymnasiet, med åldersanpassad information och utbildning 
i brandskyddsfrågor och olycksförebyggande åtgärder.

Förskolorna i förbundsområdet har 2015 haft besök av 
räddningstjänsten som spelat teater tillsammans med bar-
nen, detta spel syftar till att lära barnen vad de ska göra om 
en olycka skulle ske. Vårgårda kommun har som tidigare år 
arrangerat säkerhetsdagar för årskurs 5 där räddningstjäns-
ten varit ett av inslagen. Alströmergymnasiets elever i års-
kurs 1 har vid höstterminens start fått sedvanlig utrymnings- 
och brandskyddsinformation. Räddningstjänstförbundet har 
deltagit i omvårdnadsprogrammen på Sundlergymnasiet 
och Alströmergymnasiet där eleverna fått utbildning i 
skydds- och säkerhetsfrågor samt information om brand-
mannayrket.

Samtliga skolelever som åker skolskjuts har 2015 fått 
utbildning av brandpersonal enligt ett koncept kallat ”säker 
skolskjuts”.

I Vårgårda kommun har det under hösten arrangerats ett 
försöksprojekt kallat ”Team backdraft”. Detta projekt för 
att nå ut till ungdomar i tonåren har skett i samverkan mel-
lan Vårgårda kommun och personal från brandstyrkan i 
Vårgårda. Projektet syftar till att öka kunskapen och förstå-
elsen för vår verksamhet hos ungdomar, aktiviteten har varit 
uppskattad av deltagarna. 

BRANDSKYDDSPLAN
Brandskyddsplanen för Alingsås stadskärna, vars syfte 
är att genom förebyggande åtgärder skydda stadskärnan 
med sina unika värden från brand, har förfinats under 2015. 
Fortsättningsvis kommer all utryckningspersonal att öva 
under 2016 för att testa planen ordentligt. 
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Verksamheten har varit inriktad på att genom delaktighet 
i planärenden, tillsyn, utbildning, information samt brand-
skyddskontroll av eldstäder ge människor, egendom och 
miljö ett tillfredsställande skydd mot i första hand bränder 
men även andra olyckor. Arbetet har också gått ut på att 
stärka den enskildes förmåga att förebygga och hantera 
bränder eller andra olyckor. 

2015 blev ett ovanligt år med stora utmaningar för de 
anställda på samhällsskyddsavdelningen då de i samverkan 
med andra aktörer hade att lösa boendesituationen för de 
flyktingar som kom till medlemskommunerna under 2015. 
Mycket energi fick läggas på tolkningar av lagstiftning och 
sedan bedömningar ute på plats där boenden planerades. 
Situationen försvårades ytterligare av otydliga direktiv från 
statliga myndigheter. Flera regionala träffar initierades av 
Länsstyrelsen som tog på sig ett samordningsansvar för 
Västra Götaland under hösten. Dessa träffar var ett utmärkt 
forum för att diskutera strategiska planeringsutmaningar 
kopplade till den uppkomna situationen.

Förbundet har i enlighet med gällande avtal bistått Alingsås 
och Vårgårda kommuner som sakkunniga rörande brand-
tekniska frågor vid hantering av bygglovsärenden samt vid 
utbildning av kommunanställda i brandkunskap.

TILLSYN
Under det gångna året har avdelningen genomfört tillsy-
ner utifrån tillsynsplanen i verksamhetsplanen för 2015. 
Numerärt har förbundet inte nått upp till de satta målen i 
planen vilket framförallt berott på nödvändigheten att ställa 
om det dagliga arbetet för att möte flyktingutmaningarna. 
Dessutom har de ansvariga arbetat intensivt med att verk-
ställa intentionerna efter 2014 års tematillsyn för vårdboen-
den. Resultatet av detta arbete är mycket positivt med en 
skapad plan för installation av sprinkler i ett tjugotal vårdbo-
enden i våra medlemskommuner de kommande åren. 
Ett arbete med att särskilt tillsyna radhusbebyggelse och 
dess konstruktion gällande brandskydd startade under 
2015 i våra kommuner. Detta fortsätter 2016. 

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

Under 2015 genomfördes den årliga tillsynen på vattennära 
anläggningar. Ett uppdrag som utförs för medlemskom-
munernas räkning eftersom det enligt lagen om skydd mot 
olyckor är en kommunal skyldighet.
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SAMHÄLLSSKYDD – OLYCKSFÖREBYGGANDE ARBETE

Myndighetsutövning 2013 2014 2015

Tillsyn LSO 83 56 42

Tillsyn LBE 36 10 5

Brandskyddkontroller 1610 1783 1896

Ansökan, sota själv 17 15 78

Remisser / yttrande, totalt 88 * 87

-brandfarlig/explosiv vara 15 * 22

-polistillstånd 6 * 14

-alkoholtillstånd 2 24 11

-planärenden 29 32 4

-byggärenden 36 34 36

Tidsåtgång remisser 104 * 136

Externutbildningar / information 2013 2014 2015

Utbildade totalt 971 936 640

Brandskydd - kommuner 405 475 430

Brandskydd - övriga 104 90 33

Heta arbeten 205 294 149

Hjärt- lungräddning 124 77 28

Hem & Fritid 133 0 0

Brandskyddsinformation, skolor 1308 1450 520

Brandskyddsinformation, övriga 3250 3100 2969

UTBILDNING OCH INFORMATION

* visst problem med att få fram uppgifter på grund av byte av verksamhetssystem
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Säkerhetsgenomgång inför ett uppdrag på hög höjd.

Under 2015 har stor kraft lagts på utbildning och övning för 
att möta nya lagkrav gällande motorsågsanvändning samt 
för att öka vår förmåga att hjälpa självmordsnära personer. 
Förbättringar har även skett på förbundets övningsanlägg-
ning för att med högre kvalitet kunna öva specifika moment. 

ÖVNINGAR/UTBILDNING
Exempel på områden som övats 2015 är:

•	 AOSP	-	akut	omhändertagande	av	självmordsnära	
 person

•	 Övning	och	taktik	med	skärsläckare.

•	 Släckövningar	i	övningscontainer.

•	 Halkkörning	med	tunga	fordon	har	genomförts	på	Stora	
Holms övningsbana enligt plan.

•	 Rappellering.

•	 Terrängkörning.

•	 Motorsågsövning.

•	 Byggnadstekniskt	brandskydd.

•	 Repetition	av	D-HLR	och	i	väntan	på	ambulans	(IVPA).

•	 Samverkansövning	med	polis	och	ambulans.

•	 Båtövning	med	navigation	i	mörker.

•	 Stab	och	ledningsövningar	för	Räddningschef	i	
 beredskap.

•	 De	 obligatoriska	 rökövningarna,	 kemövningarna	 samt	
fastställda momentövningarna har genomförts enligt 
utlagda planer och gällande författning.

BEREDSKAP OCH RÄDDNINGSTJÄNST



10

Jämfört med 2014 hade antalet räddningsinsatser minskat 
med cirka 6%, en analys av detta leder till slutsatsen att 
väderleken under 2015 utan extrema skyfall eller långvarig 
torka ledde till en liten nedgång på antal räddningsinsatser. 
Sollebrunn hade sitt högsta antal insatser någonsin vilket 
berodde på ett ökat antal automatlarm. Antalet trafikolyckor 
var fortsatt högt jämfört med andra räddningstjänster. Vår 
kvarstående analys är att E20 norrut från Alingsås genom 
Vårgårda kommun är den svaga länken. Förbundets i vän-
tan på ambulansuppdrag ökade också en del. 

OLYCKSUTREDNING
Enligt Lagen om skydd mot olyckor ska kommunerna 
utreda brand- och olycksorsak efter räddningsinsats, något 
som i Vårgårda och Alingsås kommun utförs av räddnings-
tjänstförbundets brand- och olycksorsaksutredare. De 
utredningar som utförs av brand- och olycksorsak uppskat-
tas mycket av samverkande parter, den egna organisatio-
nen men kanske allra mest av de olycksdrabbade som får 
ta del av resultatet enligt den kvalitetsdeklaration som anta-
gits för verksamheten. Brand eller olycksorsaken är i många 
fall en viktig parameter som underlättar för de drabbade för 
att kunna gå vidare efter en allvarlig händelse. 

Viktigt att poängtera är dock att räddningstjänstens utred-
ning syftar till att ta fram orsak till olyckan, att utreda skuld-
frågan är polisens uppgift. 

Utredningar åt Herrljunga kommun genomförs enligt löpan-
de avtal.

Under året har fem olycksutredningar och åtta brandut-
redningar genomförts, några av utredningarna har skett i 
samverkan med Polisen, Trafikverket och Volvos haveri-
kommission. 

Resultaten av utredningarna har delgivits berörda personer 
och organisationer för att med kunskap om olycksorsaken 
försöka förhindra framtida olyckor. 

INSATSPLANERING
Under året har arbetet med förberedelse för räddningsin-
satser fortsatt med insatsplanering i hela förbundsområdet, 
exempelvis genom riktade övningar och studiebesök på 
företag, bostadsområden och anläggningar. GIS (geogra-
fiskt informationssystem) har utvecklats ytterligare med fler 
uppgifter inlagda i kartstödet för att skapa så bra förutsätt-
ningar som möjligt vid räddningsinsatser.

MILJÖARBETE
Miljöarbetet finns med som en naturlig del i den dagliga 
verksamheten. Miljömedvetenhet är en given del i verksam-
heten såväl på brandstationerna som ute på räddningsin-
satser. Som exempel på detta har miljöskyddskontoren i 
medlemskommunerna vid flera tillfällen varit ute på olycks-
plats där de varit ett stöd för räddningsledaren för att 

mildra konsekvenserna av uppkommen situation. Vid några 
räddningsinsatser har också regional miljörestvärdesledare 
kontaktats. 

ARBETSMILJÖ
Med stöd av Samverkansavtalet har en fortsatt bra dialog 
förts gällande arbetsmiljöfrågor i förbundet. Upprätthållande 
av rutiner kring hantering av röksmittade kläder efter brän-
der är exempel på en viktig förbättring av arbetsmiljön efter-
som forskning visat att rökresterna i larmklädseln är mycket 
skadliga. För att komma till rätta med denna problematik 
har ett projekt kallat friska brandmän startats i förbundet. 
Detta arbete har länkats samman med det större projektet 
som ser till en helhetslösning för den sammantagna arbets-
miljöproblematiken som finns på brandstationen i Alingsås. 

JÄMSTÄLLDHET
Förbundet har fortsatt sitt arbete med att främja ökad 
jämställdhet inom räddningstjänsterna bland annat 
genom deltagande i jämställdhetsseminarier arrangerat av 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Förbundet 
deltar aktivt i utvecklingsarbete inom nätverket (NJR), nät-
verk för jämställda räddningstjänster. 

Vid rekryteringar bevakas extra att processen drivs korrekt 
sett ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Förbundet försöker då tillfälle bjuds att föra ut budskap om 
att kvinnor kan bli brandmän, detta budskap är viktigt att få 
ut i tidig ålder. 

Arbetsuppgifterna under räddningsinsats är naturligtvis 
samma oavsett kön. 

Räddningsinsatser Alingsås Vårgårda Sollebrunn Totalt AVRF

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Brand i byggnad 27 29 25 11 20 12 6 11 6 44 60 45

Brand, ej i byggnad 57 59 35 21 9 12 10 18 6 88 86 54

Trafikolycka 82 84 86 37 30 25 21 20 29 140 134 141

Utsläpp farligt ämne 19 31 25 3 5 2 0 1 1 22 37 28

Drunkning, tillbud 3 1 5 0 0 0 0 0 0 3 1 5

Nödställd person 8 3 7 0 0 0 0 0 0 8 3 3

Aut.larm, brand 24 46 35 6 7 6 2 2 2 32 55 38

Aut.larm, ej brand 159 172 168 46 41 62 10 15 32 215 228 262

IVPA - i väntan på 
ambulans

42 46 60 29 34 37 26 37 35 97 117 132

Övrigt 114 169 137 18 39 16 10 5 5 142 213 170

Totalt antal insatser 535 640 583 171 185 172 85 109 116 791 934 878

RÄDDNINGSINSATSER
Under 2015 har följande räddningsinsatser enligt lagen om skydd 
mot olyckor genomförts i förbundet. 
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SAMVERKAN
Samverkan inom olika delområden har löpande skett 2015. 
Nätverk finns för krisberedskapsfrågor i Sjuhäradsområdet 
och inom Göteborgsregionen. 

Älvsamordningsgrupp finns också som arbetar med åtgär-
der för att mildra konsekvenserna vid översvämningar kring 
våra gemensamma vattendrag i länet. 

2015 fördjupades samverkan mellan räddningstjänsterna 
i länet med en gemensam avsiktsförklaring, som syftar till 
gemensam utveckling for räddningstjänsterna inom olika 
områden. Liknande samverkan mellan räddningstjänsterna 
har fördjupats i Göteborgsregionen. 

Avtalen beskriver i stort en tydlig viljeinriktning att kunna 
bistå varandra med gränslös räddningstjänst vid större 
räddningsinsatser. En förstärkt samverkan inom politik och 
andra verksamhetsdelar finns också med, detta för att möta 
större samhällsutmaningar på ett bra sätt.

Den samverkan som förbundet bedriver tillsammans med 
medlemskommunerna, dess förvaltningar och bolag är en 
grundförutsättning för att det olycksförebyggande arbetet 
skall vara framgångsrikt i våra kommuner. Samverkan 
sker bland annat inom dessa områden, POSOM-grupp 
(en kommunalt sammansatt grupp för psykiskt och socialt 
omhändertagande vid olycka eller kris), krisledningsgrupper 
och krishanteringsråd.

STYRDOKUMENT OCH RUTINER
Styrande för räddningstjänstförbundets verksamhet är 
grundläggande lagstiftning i LSO, lagen om skydd mot 
olyckor. Denna lagstiftning anger skyldighet att för varje 
politisk mandatperiod upprätta ett handlingsprogram till 
skydd mot olyckor. Utöver detta finns förbundsordningen 
samt reglementen för direktionen och revisorerna. 

Den av direktionen årligt antagna verksamhetsplanen är det 
dokument som styr processer och aktiviteter i förbundet 
under året. 

Plan finns dessutom för regelbunden uppföljning och intern-
kontroll.

INFORMATION
Förbundets egen hemsida www.alivar.se används för att 
föra ut information om förbundets verksamhet samt övrig 
aktuell information till allmänheten. Under 2015 har också 
kontinuerlig information om räddningstjänstens arbete samt 
råd till allmänheten lagts ut på Facebook. Där finns det även 
möjlighet att exempelvis svara på inkomna frågor från kom-
muninnevånare.

PERSONALREDOVISNING
Antalet anställda var den 1 november 2015, 94 personer 
fördelat på 47 personer i Alingsås, 23 personer i Sollebrunn 
samt 24 personer i Vårgårda. 

Anställningsform Antal Procent

Alingsås

Tillsvidareanställda 47 100,0%

-kvinnor 8 17,0%

-män 39 83,0%

varav utryckningsstyrka 37 100,0%

-kvinnor 4 10,8%

-män 33 89,2%

Sollebrunn

Anställda RiB 23 100%

-kvinnor 1 4%

-män 22 96%

Vårgårda

Anställda RiB 24 100%

-kvinnor 2 8%

-män 22 92%

Totalt 94

1212

Många timmars övning utförs årligen för att öka effektiviteten vid räddningsinsatser.
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Den 1 november 2015 arbetade 4,3 % av de tillsvidare-
anställda deltid vilket innebär att antalet heltider motsvarar 
95,7 %. 

Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron
Samtliga offentliga arbetsgivare är enligt lag skyldiga att 
i nyckeltal redovisa uppgifter om sjukfrånvaro i årsredo-
visningen. Syftet med redovisning av sjukfrånvaron är att 
skapa ett material som är jämförbart över sektorsgränser.

Åldersgrupp Kvinnor Män Totalt Procent

00-29 1 6 7 7,45%

30-39 5 22 27 28,72%

40-49 4 26 30 31,91%

50-59 1 22 23 24,47%

60- 0 7 7 7,45%

Totalt 11 83 94 100,00%

Total sjukfrånvaro i procent 2013 2014 2015 Diff 15-14

Total sjukfrånvaro 1,52 1,57 0,81 -0,76

Långtidssjukfrånvaro >60 dagar 45,28 26,57 0 -26,57

Total sjukfrånvaro, åldersindelat

29 och yngre 0 1,76 0 -1,76

30-49 år 2,13 1,91 0,66 -1,25

50 år eller äldre 0,54 0,66 1,44 0,78

REDOVISNINGEN OMFATTAR MÅNADSAVLÖNAD PERSONAL. DELTIDSPERSONAL OCH 
FÖRTROENDEVALDA INGÅR INTE.

Korttidssjukfrånvaro, så kallat ofta borta, brukar mätas med 
4 eller fler sjukfrånvarotillfällen per kalenderår. Under 2015 
var det tre personer som haft 4 sjukfrånvarotillfällen var.

VERKSAMHETENS OMFATTNING

15

Carl-Johan är nöjd efter avslutat uppdrag.

Medelåldern för den tillsvidareanställda personalen var för 
kvinnorna 42 år och för männen 46 år. Medelåldern för 
tillsvidareanställda brandmän var 40 år och motsvarande 
siffra för anställda på RiB-avtalet (deltidsbrandmän) var 45 
år. Åldersfördelning för samtliga anställda i förbundet enligt 
nedan tabell.
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LARMPROCESSENPROCESSINRIKTAT ARBETE
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All operativ personal gått en kurs i akut omhändertagande av självmordsbenägen person, AOSP. 
Självmord tar varje år tio gånger så många liv som bränder. 
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TILLSYN FÖREBYGGER OLYCKOR

Varje arbetsdag besöker Henrik olika typer av fastigheter. 
Enligt räddningstjänstens egen plan, på grund av inträffade 
händelser, på begäran av skyddsombud,  eller tips från all-
mänheten. Han tittar på hur verksamheter arbetar med sitt 
brandskydd och hur det ser ut i praktiken. Det finns smarta 
och effektiva sätt att förhindra olyckor, och i Sverige har vi 
generellt ett högt säkerhetstänkande. Men inte alltid.

RÄTTSLIG PROCESS
Under 2015 var det många fastigheter som fick en ny verk-
samhet - de blev flyktingboenden. Med ändrad inriktning 
kommer också andra krav. En lokal som tidigare använts 
av vakna människor på dagtid blev plötsligt en plats där 
människor sover på natten. Något som i allra högsta grad 
påverkar förutsättningarna att ta sig ut vid en brand. 
– Vi gör en tillsyn för att antingen godkänna fastigheten för 
en ny funktion eller föreslå åtgärder för att få den godkänd. 
Förståelsen för riskerna brister dock ibland. Vi har en pågå-
ende rättsprocess mot en verksamhet som struntar i våra 
krav, saknar systematiskt brandskyddsarbete och där det 
saknas brandceller. Det är tråkigt att det ska behöva vara 
så.

Henrik och hans kollegor prioriterar olika typer av fastighe-
ter olika år. Året som gick låg fokus bland annat på radhus 
och äldreboenden. 

FÖRESLÅR ÅTGÄRDER
– Från 2011 har alla nybyggda äldreboenden sprinklersys-
tem. Efter årets tillsyn har vi lagt en plan för hur kommu-
nerna ska få in sådana på alla ställen där det behövs.

Som en följd av flera radhusbränder i landet har förbundet 
också gjort tillsyn av radhusvindar. Där saknas ofta brand-
säkra väggar, vilket kan ge förödande konsekvenser. Här 
har de föreslagit åtgärder till fastighetsägarna i de fall det 
behövs för att förhindra att en eventuell brand sprider sig.
Tillsynsverksamheten ingår i samhällsskyddsavdelningen 
som utgör remissinstans, bland annat vid byggärenden och 
alkoholtillstånd.
– Det är stor skillnad på lunchgästers och nattklubbsbesö-
kares förmåga att ta sig ut ur samma lokal.

 Henrik Gunnarsson

En stor del av räddningstjänstens arbete är att förebygga olyckor. Vi har tre anställda som arbetar 
med tillsyn av fastigheter inom Alingsås-Vårgårda. 
– Det handlar om allt från brandfarlig verksamhet inom industrin till idylliska radhusområdet, 
säger Henrik Gunnarsson som brandingenjör och en av de tre.

– Det är stor skillnad på lunchgästers och 
nattklubbsbesökares förmåga att ta sig ut 
ur samma lokal.
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Anders Dahn utreder olyckor och bränder i Alingsås 
och Vårgårda. Även Herrljunga köper hans tjäns-
ter. Utredningarna samlas i ett register som drivs av 
Myndigheten för skydd och beredskap, MSB.
– De utgör en kunskapsbank för hela landet, säger Anders. 
Där kan vi dela med oss av olycksorsaken och hur vi kan 
förhindra att det sker igen. Hur insatsen såg ut och vad vi 
kan lära oss av den.

NYA TEKNIKER
Teknik- och metodutvecklingen går snabbt. Anders berät-
tar om skärsläckaren som möjliggör brandbekämpning i 
stängda utrymmen utan att behöva skicka in rökdykare i 
en farlig miljö. 
– Med skärsläckaren gör vi ett litet hål väggen. Genom hålet 
sprutar vi in vatten som kyler rökgaserna. Sedan kan vi gå 
in och släcka. 

När branden väl är släckt eller de skadade förts iväg till 
sjukhus vidtar själva undersökningen av händelseförloppet. 
Anders inspekterar platsen, fotograferar, mäter och samlar 
data. 

Anders berättar om en olycka mellan motorcykel och älg på 
E20. Viltstängslet upphörde just där sikten var som sämst. 

Föraren såg djuret först när det var några meter kvar till 
kollision. 
– Vi har föreslagit att Trafikverket förlänger stängslet ett par 
hundra meter, dit där sikten är god. Det känns som att de 
lyssnar på oss - de brukar nappa på våra förslag. 

GAMLA MATERIAL
Med hjälp av registret kan Anders också läsa om olyckor 
som skett på andra håll i landet och om tänkbara orsaker. 
Olyckor på liknande platser som dem där han ser klara ris-
ker inom det egna verksamhetsområdet. På så vis får han 
argument till föreslagna åtgärder i förebyggande syfte, som 
säkrare övergångsställen och staket vid järnvägen. Under 
året som gick vidtog Alingsås kommun en åtgärd med 
anledning av Anders utredning kring olyckan med kvinnan 
som föll ner i en dagvattenbrunn och fastnade där. Kvinnan 
blev omtumlad, fick ont i nacke och axlar, men räddnings-
tjänsten fick upp henne och hon klarade sig relativt bra. 

Händelsen ledde till en inventering av kommunens samtliga 
dagvattenbrunnar i parker och naturområden. Den typen 
av gamla cementlock som låg på olycksbrunnen, och som 
tidens tand gnagt sönder, finns inte längre på kommunens 
mark. 

TAR VARA PÅ ERFARENHETER 

En kvinna tog sig en promenad i parken. Kanske kände hon vintersolen mot sin kind, kanske hörde 
hon snön knarra under skorna. Plötsligt försvann marken under fötterna och hon föll handlöst tre meter 
rakt ner. Vad var det som hände och hur kunde det ske? Vad kan vi göra för att förhindra att det händer 
igen? Och hur gick det för kvinnan?

När Anders Dahn utreder en trafikolycka börjar han med en platsundersökning. Han har lagt märke till att 
texten på triangeln påverkar hans arbetsmiljö - bilisterna kör långsammare när det står ”Olycka” än när det 
står ”Mätning”.

– Vi  har föreslagit att Trafikverket förlänger stängslet ett 
par hundra meter, dit där sikten är god. Det känns som 
att de lyssnar på oss - de brukar nappa på våra förslag. 
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BETALNINGSBEREDSKAP
Lång sikt
När den långsiktiga betalningsförmågan värderas ser man 
till måttet soliditet som visar hur verksamheten klarar risker 
på lång sikt. Soliditet är ett mått som visar hur stor del av 
förbundets tillgångar som finansierats med eget kapital och 
således inte lånats upp. 

I årets bokslut blir soliditeten 5,5 %, vilket är en ökning 
jämfört med föregående års soliditet på 5 %. Eftersom 
soliditeten ökar minskar skuldsättningsgraden och blir 94,5 
%, vilket är en lite förbättring i jämförelse med förra året 
skuldsättningsgrad på 95 %.

Kort sikt
Kassalikviditet visar på organisationens kortsiktiga betal-
ningsförmåga. En kassalikviditet på 100 % eller mer innebär 
att kortfristiga skulder kan betalas direkt. Detta förutsätter 
dock att omsättningstillgångar kan användas direkt.  En 
kassalikviditet på under 100 % kan medföra att man blir 
tvingad att göra sig av med långsiktiga tillgångar som inven-
tarier och annan utrustning, eller så kan man behöva ta ett 
lån för att betala sina kortfristiga skulder. En tumregel är att 
kasslikviditeten ska ligga på ungefär 100 %.

Förbundet har en kassalikviditet som uppgår till 118 %, 
vilket innebär att förbundets tillgångar är högre än de kort-
fristiga skulderna. En minskning mot föregående års kas-
salikviditet som var på 124 %.

ÅRETS RESULTAT
Årets resultat slutar på ett positivt resultat om 410 tkr. 
Resultat ligger nära det tidigare budgeterade finansiella 
målet på 518 tkr. 

SLUTSATS
Räddningstjänstförbundets uppdrag har förändrats en hel 
del de senaste åren, dessa förändringar har skapat ökade 
krav på samverkan och delaktighet med andra organisa-
tioner för att skapa trygghet och ett robustare samhälle. 
Detta vidare uppdrag blev under 2015 mycket påtagligt i 
förbundet med de stora utmaningar som dök upp i sam-
band med den stora flyktingsströmmen till kommunerna. 
Att det i samverkan mellan olika samhällsaktörer går att 
lösa komplicerade situationer blev mycket tydligt under det 
gångna året. 

Erfarenheter som vi tar med oss då vi står inför nya påfrest-
ningar i medlemskommunerna. 

Trenden i riket är att räddningstjänsterna blir aktiverade 
på uppdrag som enligt lagstiftningen inte är att beteckna 
som rena räddningsinsatser. Dessa uppdrag har ofta sitt 
ursprung i avtal med andra samhällsaktörer med uppgifter 
som räddningstjänsten har resurser för, till exempel – ter-
rängtransporter för ambulanssjukvårdens eller polisens 
räkning. För en korrektare dokumentation efter olika upp-
drag har benämningen på de rapporter som ska skrivas 
efter utfört arbete ändrats från insatsrapporter till att kallas 
händelserapporter. Viktigt i detta sammanhang är att det 
finns en tydlighet för de operativa styrkorna kring syftet med 
uppdraget de blir utlarmade på. 

Att räkna som tidigare under åren bara räkna antal rädd-
ningsinsatser under året och från det dra slutsatser om 
kvalité i verksamheten håller inte. Det krävs en vidare syn 
på effekter av vårt samlade uppdrag. 
Som det står i vår antagna vision så - söker vi ständigt efter 
bättre sätt att göra ditt liv tryggare.

Förbundets insatser, såväl förebyggande och operativt, 
bidrar till minskade skador och mänskligt lidande i både 
medlemskommunerna och ur ett större samhällsperspektiv. 
Värdet av insatserna kan sällan mätas direkt i förbundet 
eller medlemskommunen. Ett samhällsperspektiv på god 
ekonomisk hushållning måste därför vägas in i analysen av 
verksamheten. Värdet av ett räddat liv eller en förhindrad 
olycka är det svårt att sätta en exakt siffra på.

Under året har ett avtal om förprojektering gjorts med 
FABS med mål att få till en om- och tillbyggnad av Alingsås 
brandstation. Om arbetet avbryts efter avslutad förprojek-
tering och därmed en om- och tillbyggnad inte genomförs, 
ska förbundet betala de nedlagda kostnaderna på för-
projekteringen, maximalt 2 mkr. Denna eventuella kost-
nad är upptagen inom linjen som en ansvarsförbindelse. 
Förprojekteringen beräknas vara färdig i maj 2016.

FINANSIELL ANALYS

REDOVISNINGSPRINCIPER
Kommunal redovisningslag styr tillsammans med kommu-
nallagens krav på god redovisningssed förbundets principer 
för redovisning.

Kundfordringar har upptagits till det belopp varmed de 
beräknas betalas. 

Utställda fakturor efter årsskiftet som kan hänföras till redo-
visningsåret 2015 har fordringsförts och ingår i 2015 års 
resultat.

Skulder har upptagits till faktiska värden av kända skulder. 
Leverantörsfakturor som inkommit efter årsskiftet och som 
avser redovisningsåret 2015 har skuldbokförts och belastar 
således 2015 års resultat.

Den del av löneredovisningen som skett under januari 2016 
och som avser december 2015 har periodiserats att belasta 
2015 års resultat. 

Sociala avgifter har bokförts i form av procentuell perso-
nalomkostnadspålägg med 31,42 % i lagstadgad arbetsgi-
varavgift, 0,21 % avtalsförsäkringar enligt kommunala avtal 
samt 0,55 % fackliga företrädare. Räddningstjänstförbundet 
har dessutom en kollektivavtalad pension som är högre 
än normalt på grund av att brandmän som tjänstgjort i 
utryckningstjänst i 25 år de senaste 30 åren har rätt att gå 
i pension vid 58 års ålder. Detta pensionspålägg uppgår till 
16,59 %. 

Totalt bokförs varje månad sociala avgifter om 48,77 % av 
bruttolönekostnaden.

Med anläggningstillgång avses objekt som har en ekono-
misk livslängd om mer än tre år och som uppgår till ett icke 
obetydligt värde. Anläggningstillgångar i balansräkningen 
som övertogs från medlemskommunerna har upptagits till 
det faktiska värde objekten haft i respektive medlemskom-
muns balansräkning i samband med förbundets bildande 
(värdet på övertagna objekt från Vårgårda kommun har i 
vissa fall justerats för att få samma avskrivningsperiod som 
övriga). 

Därefter har avskrivning påbörjats sett till objektets kvarva-
rande ekonomiska livslängd. 

Nya investeringar som gjorts har upptagits till anskaffnings-
värde, därefter har planenliga avskrivningar beräknats på 
de olika objektens anskaffningsvärde och avskrivits linjärt 
under objektets beräknade ekonomiska livslängd. 
Avskrivning påbörjas månaden efter objektet tas i bruk.

Avskrivningstider:
Fordon 5/10/15/20 år
Inventarier 3/5/7/10 år
Maskiner 5/7/10 år
IT-utrustning 3 år

Pensionsavsättningar gjorda före förbundets bildande ligger 
kvar inom respektive medlemskommun och belastar inte 
förbundet. 

De pensioner som upparbetats efter förbundets bildande 
redovisas som en verksamhetskostnad under intjänande-
året och som en avsättning i balansräkningen. Här ingår 
även löneskatten. 

Utbetalningen av den individuella delen av pensionerna 
sker året efter intjänandet. Den individuella delen redovisas 
därför inte som en avsättning utan återfinns bland de kort-
fristiga skulderna. 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
Minimikravet för god ekonomisk hushållning är balanskravet 
vilket innebär att kostnaderna inte skall överstiga intäkterna. 
Verksamheten skall med andra ord göra ett positivt resultat 
om inte synnerliga skäl för annat finns. 

Förbundet har klarat att uppfylla de krav som ställs för att 
ha en god ekonomisk hushållning, kostnaderna är lägre än 
intäkterna. Resultatet för 2015 slutar på 410 tkr. Det posi-
tiva resultatet regleras med en ökning av det egna kapitalet. 
Efter ökningen uppgår det egna kapitalet till 2 032 tkr. 

Under 2016 kommer förbundet att införa beslutsstödssys-
temet Hypergene för att underlätta arbete med att behålla 
en god ekonomisk hushållning. 
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RESULTATRÄKNING

BALANSRÄKNING

Belopp i tkr Budget 2015 Bokslut 2015 Bokslut 2014
   
Verksamhetens intäkter - not 1 4 733 5 372 6 336
Verksamhetens kostnader- not 2 -48 873 -49 984 -49 446
Avskrivningar - not 3 -2 808 -2 440 -2 564
Verksamhetens nettokostnader -46 948 -47 052 -45 674
   
Bidrag från medlemskommunerna - not 4 47 834 47 853 44 986
Finansiellt netto - not 5 -368 -391 -373
Resultat före extraordinära poster 518 410 -1 061
   
Årets resultat 518 410 -1 061

Belopp i tkr Budget 2015 Bokslut 2015 Bokslut 2014
   
Maskiner och inventarier - not 6 19 000 20 068 19 514
Långfristiga fordringar - not 7 0 0 0
Summa anläggningstillgångar 19 000 20 068 19 514
   
Kortfristiga fordringar - not 8 3 500 5 670 2 957
Kassa och bank - not 9 11 500 11 456 10 176
Summa omsättningstillgångar 15 000 17 126 13 133
   
Summa tillgångar 34 000 37 194 32 647

EGET KAPITAL

Belopp i tkr Budget 2015 Bokslut 2015 Bokslut 2014
   
Ingående eget kapital 1 871 1 622 2 683
Årets resultat 518 410 -1 061
Utgående eget kapital 2 389 2 032 1 622   
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KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i tkr  Bokslut 2015 Bokslut 2014
  
Den löpande verksamheten  
Årets resultat  410 -1 061
Justering för av- och nedskrivning  2 440 2 564
Justering för gjorda avsättningar  1 395 2 058
Medel fr verksamh före förändr av rörelsekapital  4 245 3 561
  
Ökning/minskning	av	kortfristiga	fordringar	 	 -2 713	 -251
Ökning/minskning	av	kortfristiga	skulder	 	 3 929	 -3 384
Kassaflöde från den löpande verksamheten  1 216 -3 635
  
Investeringsverksamheten  
Investering i materiella anläggningstillgångar  -2 994 -3 643
Försäljning av materiella anläggningstillgångar  0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -2 994 -3 643
  
Finansieringsverksamheten  
Nyupptagna lån  0 0
Amortering av lån  -1 187 -1 187
Kortfristig del av långfristig skuld  0 0
Ökning	del	av	långfristig	skuld	 	 0	 0
Minskning av långfristig fordringar  0 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -1 187 -1 187
  
Årets kassaflöde av likvida medel  1 280 -4 904
  
Likvida medel vid årets slut  11 456 10 176 

  

Eget kapital  1 871 1 622 2 683
Årets resultat 518 410 -1 061
Avsättningar till pensioner - not 10 14 839 14 694 13 299
Långfristiga skulder - not 11 5 933 5 933 7 119
Kortfristiga skulder - not 12 10 839 14 535 10 607
   
Summa skulder och eget kapital 34 000 37 194 32 647
   
Ställda panter - not 13  0 0
Ansvarsförbindelse - not 14  2 000 0

EKONOMI EKONOMI
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NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER 

NOT 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Belopp i tkr Bokslut 2015 Bokslut 2014
  
Tillsyn, förrättning 414 417
Brandskyddskontroll 742 795
Årsavgitft automatlarm 622 597
Ersättning falsklarm 1 051 865
Utbildningar 347 512
Sanering 20 213
Förvaring och hantering 129 73
Driftbidrag 1 329 1 512
Släckavtal 48 41
Skogsbranden Västmanland 0 635
Transitboende 123 0
Övriga	intäkter	 547	 939
Summa intäkter 5 372 6 335

Belopp i tkr Bokslut 2015 Bokslut 2014
  
Personalkostnader -36 492 -36 332
-Löner och ersättningar -24 641 -24 196
-Semesterlöneskuld -244 -17
-Sociala avgifter -7 991 -7 748
-Pensionskostnader inkl löneskatt -3 441 -4 057
-Övriga	personalrelaterade	kostnader	 -175	 -314
Lokalkostnader -5 452 -5 415
-Hyra -5 156 -5 171
-Fastighetsservice -276 -226
-El/Eldningsolja -13 -12
-Vatten -7 -6
Övriga kostnader -8 040 -7 699
-Köp av administrativa tjänster av Alingsås kommun -198 -180
-Reparation/underhåll av fordon/maskiner/inventarier -747 -816
-Drivmedel -364 -428
-Arbetskläder/skyddsmaterial -238 -258
-Övrigt	förbrukningsmaterial	-	räddningsmaterial	 -146	 -214
-Förbrukningsmaterial -444 -456
-Administativa tjänster -896 -603
-Kommunikation -1 081 -1 049
-Avgift SOS Alarm -653 -630
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NOT 3 AVSKRIVNING

NOT 4 MEDLEMSBIDRAG

NOT 5 FINANSNETTO

Belopp i tkr Bokslut 2015 Bokslut 2014
  
Avskivningar enligt plan -2 440 -2 564
Summa Avskrivningar -2 440 -2 564

Belopp i tkr Bokslut 2015 Bokslut 2014
  
Alingsås kommun 37 165 35 014
Vårgårda kommun 10 688 9 972
Tilläggsbidrag Alingsås kommun 0 0
Tilläggsbidrag Vårgårda kommun 0 0
Summa medlemsbidrag 47 853 44 986

Belopp i tkr Bokslut 2015 Bokslut 2014
  
Ränteintäkter 2 46
Räntekostnader -209 -263
Ränta pensioner  -184 -156
Summa finansnetto -391 -373

 Bokslut 2015 Bokslut 2014
-Hyra, leasing maskiner -160 -185
-Hyra leasing av bilar -486 -514
-Konsulttjänster -586 -279
-Försäkringar/avgifter -230 -334
-Kursavgifter -570 -471
-Företagshälsovård -518 -514
-Tryckkostnader -129 -15
-Förbrukningsinventarier -156 -325
-Övrigt	 -438	 -428
Summa kostnader -49 984 -49 446

EKONOMI EKONOMI
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NOT 6 MASKINER OCH INVENTARIER

NOT 7 LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR 

NOT 8 KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Belopp i tkr Bokslut 2015 Bokslut 2014
  
Ingående balans 19 514 18 435
Årets Nyinvesteringar 2 994 3 643
-Fordon 1 195 2 596
-Inventarier + IT 87 259
-Övriga	inventarier	 1 712	 788
Avskrivningar -2 440 -2 564
-Fordon -1 707 -1 640
-Inventarier + IT -360 -369
-Maskiner -42 -51
-Övriga	inventarier	 -331	 -504
Summa maskiner och inventarier 20 068 19 514

Belopp i tkr Bokslut 2015 Bokslut 2014
  
Momsfordran gentemot skatteverket för moms på  
övertagna anläggningstillgångar från   
medlemskommunerna 0 0
Summa långfristiga fodringar 0 0

Belopp i tkr Bokslut 2015 Bokslut 2014
  
Kundfordningar 1 891 370
Momsfordran kommunmoms 2 150 764
Förutbetalda kostnader 945 1 018
Övriga	fordringar	 684	 805
Summa kortfristiga fordringar 5 670 2 957
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NOT 9 KASSA OCH BANK 

NOT 10 AVSÄTTNINGAR, PENSIONER 

Belopp i tkr Bokslut 2015 Bokslut 2014
  
Koncernkonto 11 456 10 176
Summa kassa och bank 11 456 10 176

Belopp i tkr Bokslut 2015 Bokslut 2014

Endast pension upparbetad sedan förbundets   
bildande redovisas här. Pensionsavsättningar   
gjorda före förbundets bildande återfinns hos  
respektive medlemskommun.  
Ingående balans avsättning pensioner 10 414 8 704
Ingeånde	balans	avsättning	pensioner	ÖP-SAP	 288	 342
Ingående balans särskild löneskatt 2 597 2 195
Avsättningar för pensioner 1 177 1 710
Avsättningar	för	pensioner	ÖP-SAP	 -54	 -54
Avsättning för särsklid löneskatt 272 402
Summa avskrivningar, pensioner 14 694 13 299

EKONOMI EKONOMI

NOT 11 LÅNGFRISTIGA SKULDER 

Belopp i tkr Bokslut 2015 Bokslut 2014
  
Vid förbundets bildande skedde ett övertagande av  
anläggningstillgångar från medlemskommunerna.  
Detta övertagande finansierades genom ett reverslån  
mot respektive kommun. Lånen har en löptid på 13 år  
vilket var en genomsnittlig avskrivsningstid på de  
övertagna tillgångarna.   
Lånen är avbetalda vid årsbokslutet 2020.   
Räntan är den av Sveriges kommuner och   
landsting (SKL) rekommenderade internräntan  
och erläggs tillsammans med amorteringen  
årsvis. Räntan för 2015 var 2,5%.  
Reverslån Alingsås kommun 10 021 10 021
Reverslån Vårgårda kommun 4 217 4 217
Ingående balans amortering Alingsås kommun -5 010 -4 175
Ingående balans amortering Vårgårda kommun -2 109 -1 758
Amortering Alingsås kommun -835 -835
Amortering Vårgårda kommun -351 -351
Summa långfristiga skulder 5 933 7 119



31

NOT 12 KORTFRISTIGA SKULDER 

Belopp i tkr Bokslut 2015 Bokslut 2014
  
I de kortfristiga skulderna återfinns även den del av   
reverslånen från medlemskommunerna som skall  
amorteras under 2015 och därför inte kan ses som en  
långfristig skuld.  
Reverslån Alingsås kommun 835 835
Reverslån Vårgårda kommun 351 351
Skuld moms 118 91
Upplupen pensionskostnad individuell del 1 247 1161
Upplupen löneskatt på avgiftsbestämd ålderspension 404 375
Leverantörskulder 3 630 2280
Upplupna löner 487 492
Upplupna sociala avgifter 163 155
Semesterlöneskuld inkl personalomkostnader 3 080 2717
Arbetsgivaravgifter och prel. skatt 1 316 1242
Upplupna kostnader  1 711 30
Övriga	kortfristiga	skulder	 1 193	 878
 14535 10607
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EKONOMI

NOT 13 STÄLLDA PANTER

NOT 14 ANSVARSFÖRBINDELSE

Belopp i tkr Bokslut 2015 Bokslut 2014
  
Panter 0 0
Summa panter 0 0

Belopp i tkr Bokslut 2015 Bokslut 2014
  
Avtal om förprojektering med FABS för om- och  
tillbyggnad.  2 000 0
Summa ansvarsförbindelse 2 000 0
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