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Nya ägardirektiv och bolagsordning för
AB Bostäder i Borås

2012-04-23

2012/KS0174 107

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Bakgrunden till att nya ägardirektiv och ny bolagsordning
tagits fram är att ny lagstiftning börjat gälla under 2011
för de allmännyttiga kommunala bostadsbolagen vilken
ställer krav på att bolagen ska bedrivas enligt affärsmässiga
principer. Därmed görs ett undantag från kommunallagens självkostnadsprincip och från förbudet mot att driva
företag i vinstsyfte. Syftet med lagbestämmelsen är att
undvika risk för snedvridning av konkurrensen.

Ägardirektiv
I bilagt förslag till nya ägardirektiv har ändringar gjorts
för att uppfylla den nya lagstiftningen. I avsnittet ”Målet
för bolagets verksamhet” har dessutom huvudsyftet med
ägandet, samt ägarens ansvar tydliggjorts genom lydelsen
”Kommunen skall äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Borås. Kommunerna har enligt lag ett uttalat
ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt
ansvar för vissa grupper. AB Bostäder i Borås är ett viktigt
verktyg för att staden ska uppfylla detta ansvar.” Ett tillägg
har gjorts i lydelsen att bolaget ska tillgodose att bostäder
finns ”till god arkitektonisk och teknisk kvalitet”, tidigare
var lydelsen enbart ”till god kvalitet”. En ny punkt har tillkommit i detta avsnitt: Bolaget skall ”genom sin verksamhet enligt punkterna ovan aktivt arbeta för att Borås ska
uppfattas som en attraktiv ort att bo och verka i.”

I avsnittet ”Grundläggande principer för bolagets verksamhet” beskrivs de nya förutsättningar som det innebär
att driva bolaget enligt affärsmässiga principer.
Ett nytt avsnitt, ”Krav på soliditet och avkastning” har
tillkommit för att tydliggöra de nya kraven på affärsmässighet och avkastning. Den nya lagstiftningen innebär att
bostadsbolagen framöver ska ha marknadsmässiga avkastningskrav. Ett nytt avkastningsmått skrivs in i ägardirektivet; direktavkastning. Direktavkastning och soliditet ska
även beräknas justerade med hänsyn taget till fastigheternas bedömda marknadsvärde.
Bolaget ges i avsnittet ”Underställningsplikt” utökad möjlighet att förvärva och försälja fastigheter utan att inhämta
Kommunfullmäktiges godkännande. Gränsen höjs från
1 miljon kronor till 15 miljoner kronor.

Bolagsordning
I bilagt förslag till ny bolagsordning har en ändring gjorts
under avsnittet ”Syftet med bolagets verksamhet”. Den
nya lydelsen är: ”Bolaget ska i allmännyttigt syfte och
med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip
främja bostadsförsörjningen i Borås Stad. Verksamheten
ska bedrivas enligt affärsmässiga principer”.
Bolaget har i skrivelse till Kommunstyrelsen,
dnr 2010/KS0482, föreslagit att få ett utökat aktiekapital.
Bakgrunden är att de stora investeringar bolaget står inför
kräver ett utökat eget kapital för att inte kraftigt försämra
bolagets bokförda soliditet. Kommunstyrelsen bedömer att
ett utökat aktiekapital kan komma att bli aktuellt för att
möta bolagets stora tilltänkta investeringar. Därför föreslås
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bolagsordningen ändras så att möjlighet framöver ges till
ett utökat aktiekapital. Aktiekapitalet får enligt ny lydelse
högst uppgå till 110 mnkr samt antal aktier till högst
220 000 aktier. Motsvarande gränser i befintlig bolagsordning är 44 mnkr och 88 000 aktier.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Nya ägardirektiv och bolagsordning fastställs för
AB Bostäder i Borås i enlighet med bilagt förslag samt att
bolaget rekommenderas att i bolagsstämma fastställa de
nya ägardirektiven och bolagsordningen.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef

Ägardirektiv för AB Bostäder
i Borås
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i AB Bostäder i
Borås, nedan kallat bolaget, och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås den 16 juni 2012 och fastställda av
bolagsstämman den 3 april 2012.

1	Bolaget som organ för kommunal
verksamhet

Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och således underordnat Kommunfullmäktige i Borås.
Bolaget står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens
uppsikt och har att följa av Kommunfullmäktige och
av Kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade
direktiv.
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom
a) bolagsordning
b) ägardirektiv
c) av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelse
enligt ovan utfärdade särskilda direktiv och drifts- och
investeringsbudget samt Kommunfullmäktiges beslut
om avkastning och soliditet
d) av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen fastställda regler och rutiner för finansiering
e) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget
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2 Kommunens insyn i bolagets verksamhet

Bolagets styrelse står under uppsikt av Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom
därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och
handlingar.
Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin
verksamhet och till Kommunstyrelsen och dess organ
lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att
Kommunstyrelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter.
Det åligger bolaget att till Kommunstyrelsen översända
a) protokoll från bolagsstämma
b) protokoll från styrelsesammanträde
c) bolagets årsredovisning samt delårsrapporter
d) revisionsberättelse
e) granskningsrapport
f) budget, verksamhetsplan och finansieringsplan
Innehåller protokollet, som skall översändas till kommunen, uppgift av sådant slag att bolaget ej är skyldigt
att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften
återfinnes, äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt
material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits.
Företrädare för bolaget och dess styrelse samt kommunen
skall löpande genomföra planerings- och uppföljningssamtal om ekonomi och verksamhetsfrågor som regleras i
ägardirektivet.

3 Målet för bolagets verksamhet

Kommunen skall äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Borås.
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt ansvar för vissa
grupper. AB Bostäder i Borås är ett viktigt verktyg för att
staden ska uppfylla detta ansvar.

Bolaget skall
• tillgodose att hyresbostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god teknisk och arkitektonisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder
med stor valfrihet beträffande storlek, standard och
belägenhet
• medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga
grupper
• arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett
attraktivt alternativ på bostadsmarknaden oavsett den
bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter,
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• svara för en god och allsidig service för hyresgästerna
och medverka till att en god service finns i området,
• medverka till att vidareutveckla boinflytandet,
• arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid byggande, drift,
underhåll och rivning av byggnader/lägenheter.
• stimulera byggande av olika former av bostäder, och
medverka till teknisk utveckling inom fastighetsbranschen
• genom sin verksamhet enligt punkterna ovan, aktivt
arbeta för att Borås ska uppfattas som en attraktiv stad
att bo och verka i.
4	Grundläggande principer för bolagets
verksamhet

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. Styrelsen skall
utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna
för bolagets syfte och mål tillgodoses.
Bolaget skall i allmännyttigt syfte och med iakttagande av
kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Borås och erbjuda hyresgästerna möjlighet till
boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten
ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvideras
bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad.
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska
utgå från vad som är långsiktigt bäst för bolaget, givet de
begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara
en långsiktig, seriös fastighetsägare på hyresmarknaden
inom ramen för de regler och normer som gäller för denna
sektor. Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget
inte skall få några särskilda fördelar som gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter.

6 Underställningsplikt

Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas avseende egna eller dotterbolags
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag
• ändring av aktiekapital
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller före
ningar
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
• planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art
• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än en
femton miljoner kronor per tillfälle
• frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.
Av Kommunfullmäktige antagen konkurrenspolicy skall
gälla för bolaget.
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, skall samråd ske
med Kommunstyrelsen.
Bolagsstyrelsen skall sköta den löpande driften och denna
skall ej underställas Kommunfullmäktige för yttrande.

7	Information till Kommunfullmäktiges
ledamöter

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att
närvara på bolagets bolagsstämma och har rätt att ta del
av material utsänt inför bolagsstämman samt ställa frågor
till styrelsen och verkställande direktören, nedan VD, om
bolagets skötsel, dess ekonomi och verksamhet.

8 Styrelsearbetet
5. Krav på soliditet och avkastning

Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet
och investeringar utan ägartillskott. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet, avkastning på eget
kapital samt direktavkastning. Vid beräkning av soliditet
och direktavkastning ska även justerade mått med hänsyn
taget till fastigheternas marknadsvärde tas fram. Bolaget
ska därför årligen genomföra en marknadsvärdering av sitt
fastighetsbestånd. De procentuella kraven på soliditet och
avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning
bör vara på samma nivå som andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås.

Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt av Kommunfullmäktige antagna regler. Kommunens
regler gäller också för ersättares inträde i styrelsen och
ersättares närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträde även om han ej ersätter ledamot. Ersättare skall alltid
kallas till styrelsesammanträde.
Närvarande ersättare som ej ersätter ledamot skall iakttaga
motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot.
Styrelsen skall för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna skall fastställas
årligen enligt 8 kap 5 § ABL.
Styrelsens sammanträden skall vara öppna för allmänheten
utom i ärenden som rör myndighetsutövning eller omfattas av sekretess.
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9 Instruktion för VD

Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av
bolagets styrelse i samråd med Kommunstyrelsen.
Styrelsen skall enligt ABL meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s handhavande av den löpande förvaltningen samt ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD.
Detta skall ske i skriftlig instruktion. Styrelsen skall tillse
att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade
förhållanden och vunna erfarenheter.
I instruktionen skall särskild vikt fästas vid beskrivning av
de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn
till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att
hänföra till löpande förvaltning och således skall omfattas
av VD:s kompetens.
Genom instruktionen skall utöver vad som i övrigt
bedöms erforderligt VD åläggas att för styrelsen anmäla
beslut han fattat i frågor av större betydelse. De sålunda
anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet.
Instruktionen för VD skall meddelas Kommunstyrelsen.

10 Budget, verksamhets- samt finansieringsplan

Bolaget skall årligen upprätta en budget för det kommande kalenderåret. Denna skall inlämnas till Kommunstyrelsen vid den tidpunkt Kommunstyrelsen bestämmer.
Budgeten skall förutom en plan för ekonomin under
budgetåret också innehålla en plan för verksamheten
under året samt ett ekonomiskt handlingsprogram för
den kommande treårsperioden. Förslag till finansiering av
verksamheten skall lämnas in i samband med budgeten.
Bolagets drift- och investeringsbudget, verksamhetsplan
samt finansieringsplan skall godkännas av Kommunstyrelsen, och ligga till grund för Kommunfullmäktiges ställningstagande till finansiella mål, avkastningskrav m m för
det kommande året.
I den information som skall lämnas till kommunen skall
bolaget göra en uppföljning av tidigare års utfall i förhållande till av Kommunstyrelsen godkänd budget samt
Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges mål och
beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå
målen.

11 Årsredovisning och delårsrapporter

Bolagets styrelse skall till Kommunstyrelsen inlämna
årsredovisning, underlag till s k sammanställd redovisning
(koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter
vid de tidpunkter Kommunstyrelsen bestämmer.
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I förvaltningsberättelsen skall, utöver vad ABL i detta avseende stadgar, redovisas hur verksamheten bedrivits och
utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med
verksamheten. Förvaltningsberättelsen skall även innehålla
en miljöredovisning som är relaterad till egna, och Kommunfullmäktiges för bolagets verksamhet relevanta, mål.
Uppgifterna i miljöredovisningarna skall kunna användas
som underlag för gröna nyckeltal i kommunens årsredovisning.

12 Revision

Med utgångspunkt från den ansvarsfördelning som enligt
ABL skall gälla för revisorer och lekmannarevisorer,
krävs att samverkan sker under granskningsprocessens
alla moment så att onödigt dubbelarbete undviks. Enligt
reglementet för Borås kommunala revision skall lekmannarevisor vid granskning biträdas av revisionskontoret.
Bolagets lekmannarevisorer skall utöver vad ABL stadgar mot bakgrund av det kommunala syftet med bolagets
verksamhet pröva om denna utövats på ett ändamålsenligt
och från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt.
Granskningsrapporten skall innehålla uttalande om hur
denna prövning utfallit och om bolagets utveckling mot
bakgrund av uppställda mål.

13 Upphandling

Bolaget skall i tillämpliga delar medverka i samordning av
kommunens och övriga kommunägda företags upphandling. Bolaget skall följa de riktlinjer för upphandlings- och
inköpsverksamheten i Borås Stad och de riktlinjer för
miljöanpassad upphandling som Kommunfullmäktige
fastställt.
Bolaget skall vid köp av tjänster beakta möjligheten att utnyttja de gemensamma servicefunktioner (t ex betalningar,
kravrutiner, försäkringar, redovisning, juridik, inköp,
telefon och arkivering), som finns i kommunen. Bolaget
skall årligen redovisa i vilken utsträckning som de gemensamma servicefunktionerna och samordnad upphandling
inte har anlitats.

14 Representation

Bolagets representation skall följa av Kommunfullmäktige
antagna regler.
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15 Informationspolicy

Den av kommunen fastställda informationspolicyn gäller
även för bolaget.
Bolaget skall med orden ”ett kommunägt företag” på brevpapper och andra handlingar, på visitkort och på representationstryck ange sin kommunala hemvist.

16 Personalpolitik

De personalpolitiska riktlinjer som fastställts för kommunen gäller också för bolagen.
Bolaget skall teckna branschspecifika kollektivavtal och
ansluta sig till den arbetsgivarorganisation som Kommunstyrelsen anvisar.
Löne- och anställningsvillkor skall motsvara de som gäller
i kommunen för jämförbara arbetsuppgifter. Det innebär
att de lönenivåer som Borås Stad fastställer för kommunen
även skall gälla för bolaget, såvida inte bolagets centrala
avtal säger annorlunda.
Rekrytering och upphörande av anställning av VD sker
efter samråd med Kommunstyrelsen.
Löne- och anställningsvillkor för VD och annan ledande
personal fastställs efter samråd med Kommunstyrelsen.
Samrådet skall ske i god tid innan det blir aktuellt att ta
ställning till frågan. Vid löneöversyn skall frågan väckas
minst två månader före översynens början.

17 Finansiell samordning - internbank

Bolaget skall upprätta egna finansiella regler med de
riktlinjer som fastställts av Kommunfullmäktige för den
kommunala verksamheten som grund.

Bolagsordning för AB Bostäder i Borås
Antagen av Kommunfullmäktige 1993-01-21, ändrad
1999-05-27, 2007-01-25 och 20 juni 2012
Gäller fr o m årsstämman 2012-04-03

§ 1 Firma

Bolagets firma är AB Bostäder i Borås.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Borås Stad.

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av
kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Borås Stad. Verksamheten ska bedrivas enligt
affärsmässiga principer.
Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar
tillfalla Borås Stad.

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget, som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till
föremål för sin verksamhet att inom Borås Stad förvärva,
avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande
kollektiva anordningar.

§ 5 Fullmäktiges yttranderätt

Bolagets behov av rörelsekapital skall, om det inte täcks av
tillgängliga medel, tillgodoses genom checkräkningskredit
inom ramen för kommunens koncernkonto.

Bolaget skall ge Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att yttra sig innan beslut fattas som är av större vikt
eller har principiell betydelse.

Såväl kortfristiga som långfristiga lån skall hanteras i enlighet med de regler som finns för Borås Stads internbank.

§ 6 Aktiekapital

18 IT-frågor

Bolaget skall fastställa en IT-strategi med den IT-strategi
som fastställts att gälla för den kommunala verksamheten
som grund.

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 11 000 000 kr och högst
110 000 000 kr.

§ 7 Antal aktier

I bolaget skall finnas lägst 22 000 aktier och högst
220 000 aktier.
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§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter
med lika många suppleanter.
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för
tiden från den årsstämman som följer närmast efter det val
till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman
som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordföran
de i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant.
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av
den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret
efter revisorsvalet.

6.	Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,
b)	dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen,
c)	ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9. 	A nmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10.	A nmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd
lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant.
11.	A nnat ärende som ankommer på årsstämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 10 Lekmannarevisorer

§ 15 Firmateckning

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor
skall Kommunfullmäktige i Borås Stad utse en lekmannarevisor med suppleant.

Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet,
av minst två av styrelsen därtill utsedda ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt med styrelseledamot teckna firman.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid
bolagsstämma

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma.
Bolagsstämman får dock besluta om att endast aktieägare
skall ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda
uppgifter behandlas.

§ 13 Ärenden på årsstämma

På årsstämma, som skall hållas årligen före april månads
utgång, skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
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§ 16 Insynsrätt

Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets
handlingar och räkenskaper samt i övrigt ha insyn i bolaget och dess verksamhet.

§ 17 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av
Kommunfullmäktige i Borås Stad.
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Nr 59
Försäljning av fastigheten Oket 3, Skiftesgatan 7

2012-04-23

2011/KS0671 253

2012-02-14

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Från Lokal försörjningsnämnden
Till Kommunfullmäktige

Lokalförsörjningsnämnden har till Kommunstyrelsen
inkommit med förslag om att sälja fastigheten Oket 3,
Skiftesgatan 7 i Borås till Johan Appelqvist och Anna
Krantz för en köpeskilling om 1 650 000 kronor.

Försäljning av fastighet,
Oket 3, Skiftesgatan 7 i Borås

Borås Stad äger fastigheten sedan 1981 och har under
de senaste åren använts till fritidshem. Innan Borås Stad
förvärvade huset var det ett privat bostadshus. Stadsdel
Väster har sommaren 2011 lagt ner all verksamhet i huset
och därefter även sagt upp internhyresavtalet.
Byggnaden består av tre våningsplan och det finns ingen
hiss varför det inte är lämpligt att hyra ut lokalerna till
någon annan verksamhet. Lokalerna är också i behov
av större ombyggnad/större renoveringar om det skall
upplåtas till någon annan hyresgäst. Fastigheten ligger i
ett villaområde och lämpar sig bra att återgå till bostadsändamål.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med Lokalförsörjningsnämndens förslag, att sälja fastigheten Oket 3 till
Johan Appelqvist och Anna Krantz för en köpeskilling om
1 650 000 kronor.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson Christer Johansson
Kommunalråd Ekonomichef

Borås Stad äger fastigheten Oket 3 med adress Skiftesgatan 7 sedan 1981 och har under de senaste åren använts
till fritidshem. Innan Borås Stad förvärvade huset var det
ett privat bostadshus. Stadsdel Väster har sommaren 2011
lagt ner all verksamhet i huset och därefter även sagt upp
internhyresavtalet.
Byggnaden bestar av tre våningsplan och det finns ingen
hiss varför det inte är lämpligt att hyra ut lokalerna till
någon annan verksamhet. Lokalerna är också i behov av
ombyggnad/större renoveringar om det skall upplåtas till
någon annan hyresgäst. Fastigheten ligger i ett villaområde och lämpar sig bra att återgå till bostadsändamål.
Efter sammanträde i Lokalförsörjningsförvaltningen 20
september 2011 är en försäljning genomförd och det högs
ta budet är lämnat av Johan Appelqvist & Anna Krantz.
Ett köpeavtal har träffats som innebär att kommunen
säljer fastigheten Oket 3 för en köpeskilling om 1 650 000
kronor. Tillträde till fastigheten sker senast 2012-07-01.

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att	Kommunen säljer fastigheten Oket 3 till Johan
Appelqvist & Anna Krantz för en köpeskilling om
1 650 000 kronor.
LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN
Falco Güldenpfennig
Lars Nordin
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Från Mäklarhuset

§ 3 Inteckningar, servitut och nyttjanderätter

Säljaren garanterar

Köpekontrakt

att fastigheten på tillträdesdagen är intecknad till: 0 kr.
att fastigheten endast belastas av följande servitut eller
nyttjanderätter, för vilka avtal köparen förbinder sig
att övertaga ansvaret: Enligt bifogat Fastighetsutdrag.

Säljare

Borås Stad, 212000-1561, 1/1-del
Adm.kontoret, 501 80 Borås

Köpare

§ 4 Försäkringar

Johan Appelkvist, 1/2-del
Anna Krantz, 1/2-del
Lagercrantz Plats 7A, 504 31 Borås
Mobiltel: 0704-13 28 00

Säljaren förbinder sig att hålla fastigheten försäkrad till
och med tillträdesdagen till följande värde: Fullvärde.

§ 5 Faran för fastigheten
Överlåtelseobjekt

Fastigheten Borås Oket 3 Skiftesgatan 7, 504 45 Borås.
I det följande benämnd fastigheten.

Säljaren står faran om fastigheten av våda skadas eller
försämras mellan kontraktsdagen och den avtalade
tillträdesdagen. Faran övergår härefter på köparen,
även om fastigheten ej tillträtts på grund av köparens
dröjsmål.

Överlåtelseförklaring

Säljaren överlåter och försäljer härmed ovannämnda fastighet till köparen.

§ 6 Äganderättens övergång

Parterna är överens om att äganderätten till fastigheten
övergår först på tillträdesdagen.

Köpeskilling

Överlåtelsen sker mot en överenskommen köpeskilling av
kronor:
En miljon sexhundrafemtiotusen kronor
1 650 000:-

Tillträdesdag

Enligt överenskommelse, dock senast 2012-07-01

§ 1 Köpeskillingens erläggande

1	Betalar handpenning 2012-02-08.
Hålls enligt särskilt avtal deponerad
hos fastighetsmäklaren. Se §16.
2 Betalar kontant på tillträdesdagen
Summa

100 000:1 550 000:1 650 000:-

§ 2 Likvidavräkning

Likvidavräkning skall upprättas per tillträdesdagen

§ 7 Fördelning av inkomster och utgifter m m

Säljaren skall betala skatter, räntor och andra periodiska
utgifter för fastigheten av vad slag de vara må, om de avser
tiden före tillträdesdagen. Från och med tillträdesdagen
övergår betalningsskyldigheten på köparen, som också får
fastighetens avkastning.
Vad avser kommunal fastighetsavgift/fastighetsskatt är
parterna införstådda med att betalningsskyldigheten åvilar
den av dem som är ägare av fastigheten den 1 januari respektive år. Dock har parterna enats om att avräkning och
fördelning av fastighetsavgiften skall ske parterna emellan
per tillträdesdagen på sätt som angivits ovan.
Säljaren garanterar, att på fastigheten belöpande
• gatukostnadsersättning
• el-anslutningsavgifter
• VA-anslutningsavgifter
• anslutningsavgifter för fjärrvärme
erlagts, därest sådan ersättningsskyldighet inträtt, såvida
parterna ej avtalat annat i detta kontrakt.
Säljaren garanterar, att annat åläggande från miljö- och
hälsoskyddsnämnd eller annan myndighet inte föreligger
än vad som angivits i detta kontrakt.
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§ 8 Rengöring m m

§ 13 Skadestånd m m

Parterna är ense om att säljaren får lämna fastigheten utan
att utföra avflyttningsstädning.

Skulle köparen eller säljaren ej fullborda sina åtaganden
enligt detta avtal, äger motparten rätt till skälig ersättning.

Säljaren skall senast på tillträdesdagen bortforsla lös
egendom som inte ingår i köpet. Underlåter säljaren att
göra detta, äger köparen – om ej annat avtalats – rätt att
bortforsla egendomen.

Skulle åsidosatt åtagande vara av väsentlig betydelse för
part har denne dessutom rätt att häva köpet. Omedelbar
hävningsrätt föreligger dock inte om motparten är privatperson och kan hänvisa till sådana extraordinära omständigheter som han inte kan råda över.

§ 9 Lagfarts- och lånekostnader

Med köpet förenade lagfarts- och inteckningskostnader
betalas av köparen. Expeditions- och uppläggningskostnader för upptagande av nya lån betalas av köparen. Parterna
är medvetna om att det normalt är förenat med kostnader
att lösa lån som belastar fastigheten och att denna kostnad
inte går att fastställa före lösendagen. Kostnader vid lösen
av säljarens lån, vilka ej skall övertagas av köparen, betalas
av säljaren.

§ 10 Överlämnande av handling

På tillträdesdagen skall säljaren till köparen för hans
undertecknande överlämna kvitterat köpebrev avseende
fastigheten och övriga handlingar som erfordras för att
köparen skall få lagfart. Säljaren skall vidare till köparen
överlämna aktuellt gravationsbevis eller motsvarande
utdrag ur fastighetsregistret, obelånade pantbrev, gällande
tomtkarta om sådan finnes och andra handlingar rörande
fastigheten, vilka är av betydelse för köparen som ägare av
denna.

Säljaren och köparen är införstådda med att säljaren har
att erlägga full mäklarprovision, även om hävning sker
enligt denna paragraf, och att provisionskostnaden vid
köparens kontraktsbrott ingår i det skadestånd köparen
blir skyldig att erlägga till säljaren.

§ 14 Fastighetens skick

Fastigheten överlåtes i det skick den är på köpekontraktsdagen om annat inte överenskommits.
Köpare och säljare är informerade om sin undersökningsrespektive upplysningsplikt.
Köparna har besiktigat fastigheten med hjälp av sakkunnig besiktningsman. Efter utförd besiktning har parterna
kommit överens om nu fastställd köpeskilling.

§ 15 Deposition

Särskilt uppdragsavtal om deposition av handpenningen
på fastighetsmäklarens klientmedelskonto skall träffas
med anledning av i detta avtal intaget villkor.

§ 11 Pantförskrivning

Säljaren förbinder sig att, i samband med köpeskillingens
erläggande, i det fall långivaren önskar, biträda köparens
pantförskrivning av pantbrev avseende fastigheten innan
köparen erhållit lagfart.

§ 16 Friskrivning

§ 12 Förmedlingsprovision

§ 17 Kommunala beslut

Förmedlingsprovision betalas av säljaren.
Provisionen är förfallen till betalning, vid anfordran,
så snart detta köpekontrakt undertecknats samt villkor
för köpets fullbordan, och bestånd, som parterna til�lagt i detta avtal, uppfyllts. Mäklarens rätt till provision
är oberoende av parternas hävningsrätt enligt § 13 eller
enligt lag.

För säljarens del villkoras försäljningen av att densamma
godkänns av Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige i
Borås Stad. Om försäljningen inte godkänns förfaller detta
köpekontrakt och parternas respektive prestationer återgår.
Ingendera parten har därmed något krav, av vad slag det
vara må, å den andra parten.

Köparen förklarar sig godta fastighetens skick och med
bindande verkan avstå från alla anspråk mot säljaren på
grund av fel eller brister i fastigheten.
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§ 18 Renovering

Köparen äger rätt att påbörja renovering i fastigheten
i samråd med säljaren innan tillträdesdagen. Samtliga
kostnader för påbörjade renoveringar bekostas av köparen.
Köparen skall ha tecknat erforderlig fullvärdesförsäkring
för arbeten som påbörjas före tillträdesdagen. Skulle
säljaren enligt § 17 ej genomföra köpet så skall påbörjade
renoveringar återställas i av säljaren godkänt skick utan
ekonomisk ersättning.

Utväxling av kontraktet

Detta kontrakt är upprättat i tre likalydande exemplar,
varav säljare och köpare tagit var sitt och det tredje exemplaret utgör fastighetsmäklarens arkivexemplar.

Säljarens underskrift
Borås 8 februari 2012
För Borås Stad
Ulf Ohlsson

För Lokalförsörjningsförvaltningen
Lars Nordin

Köparens underskrift
Johan Appelkvist
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Nr 60
Årsredovisning 2010 för
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
2012-04-23

2011/KS0300 107

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Räddningstjänstförbundet redovisar ett resultat för 2010
på +1 223 tkr, jämfört med +3 381 tkr för 2009. Förbundets egna kapital per 2010-12-31 uppgick till 24 297 tkr.
Enligt lagen om kommunalförbund ankommer det på respektive förbundsmedlem att besluta om ansvarsfrihet för
förbundsdirektionen. Revisorerna föreslår att ansvarsfrihet
beviljas. Kommunstyrelsen tillstyrker revisorernas förslag.
Revisionsberättelsen har kommit Kommunstyrelsen tillhanda först under 2012, varför beslutet om ansvarsfrihet
försenats.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2010.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson Christer Johansson
Kommunalråd Ekonomichef

2011-03-18
Från Revisorerna Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund
Till Kommunfullmäktige i
Bollebygds kommun
Borås Stad
Marks kommun
Svenljunga kommun
Tranemo kommun
Ulricehamns kommun

Revisionsberättelse för år 2010
Vi har granskat Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds
verksamhet under år 2010.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god
revisionssed i kommunal verksamhet och förbundsordningen.
Granskningen har haft den omfattning och inriktning
samt givit det resultat som redovisas i bifogad rapport.
Vi tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.
Vi tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns.
Den är upprättad i enlighet med kommunala redovisningslagen.
Av förbundsmedlemmarna utsedda revisorer i Södra
Älvsborgs Räddningstjänstförbund – Sylva Nilsson,
Nils-Gunnar Blanc, Hans Lundin, Eve Svensson, Göran
Gyllenbring och Roger Fogelström.
Borås 2011-03-18
Sylva Nilsson		
Hans Ludin		
Göran Gyllenbring

Nils-Gunnar Blanc
Eve Svensson
Roger Fogelström

Till revisionsberättelsen hör bilaga:
De sakkunnigas revisionsrapport 2010.
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Bilaga

bedömning är att den interna kontrollen i lönerutinen är
god samt att personalkostnaderna är korrekt periodiserade.

Från KPMG AB

Anläggningstillgångarna värde uppgår till knappt 24
mnkr Avskrivning sker i princip enligt Kommunförbundets rekommendationer, vilket innebär avskrivningstider
på 3-15 år.

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Revisionsrapport 2010
2010-03-18

3.		 Bokslut 2010-12-31
3.1		

Resultaträkningen

Vårt uppdrag är att vara sakkunnigt biträde till de valda
revisorerna i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Förbundets verksamhet har under 2010 utökats med cirka
20 % i och med att Marks Kommun införlivades i verksamheten den 1 januari 2010. Resultaträkningarna för de
båda åren är därför inte jämförbara.

Rapporten omfattar den granskning av bokföringen, den
interna kontrollen samt förvaltningen i övrigt som vi
utfört avseende 2010. Rapporten innefattar också kommentarer från granskningen av årsbokslutet och årsredovisningen.

Förbundet redovisar för 2010 en vinst på 1,2 mnkr, vilket
är motsvarande belopp bättre än budgeterat. Den positiva
avvikelsen är främst relaterad till högre intäkter, vilket bl a
beror på intäkter för ej budgeterad utbildning samt högre
intäkter avseende fellarm och automatiska brandlarm.

Vår granskning är inte av sådan omfattning att den
utesluter andra än här behandlade brister i rutiner och
intern kontroll. Vi vill också betona att våra noteringar
avseende intern kontroll är oberoende av vilka personer
som handhar uppgifterna. Noteringarna får således inte
uppfattas som ifrågasättande av någon anställds kunnande
eller integritet.

Resultatet är också påverkat av minskade kostnader för
avtalssjukförsäkring och pensioner samt av en nedskrivning av anläggningstillgångar (se nedan).

Rapporten är i allt väsentligt skriven i avvikelseform,
vilket innebär att endast väsentliga poster och de rutiner
samt förhållanden, där vi noterat brister eller har förslag
till förbättringar, kommenteras.

Värdet på förbundets maskiner och inventarier uppgår till
knappt 24 mnkr, vilket är ökning jämfört med föregående
år. Ökningen är relaterad till övertagande av anläggningstillgångar från Marks Kommun samt till nyinvesteringar.
Årets investeringar uppgår till 7,4 mnkr och avser främst
ett antal fordon där ett nytt höjdfordon, med ett anskaffningsvärde på drygt 5 mnkr, är den enskilt största
investeringen.

1. Inledning

2. Sammanfattning
Vår uppfattning är att bokslutet är väl genomarbetat och
dokumenterat av ekonomiavdelningen. Det är också vår
bedömning att bokslutet är upprättat i enlighet med Lagen
om kommunal redovisning och god redovisningssed i
kommunal verksamhet.
Förbundet redovisar för 2010 en vinst på drygt 1,2 mnkr,
vilket är motsvarande belopp bättre än budget. Orsaken är
framförallt högre intäkter, vilket är relaterat högre intäkter
för utbildning, fellarm och automatlarm än budgeterat.
Vidare är resultatet påverkat av lägre kostnader för avtalssjukförsäkring och pensioner men också av en nedskrivning av anläggningstillgång.
Personalkostnaderna uppgår till drygt 70 % av förbundets
kostnader. Rutinen för lönehantering och periodisering av
dessa kostnader är därmed en väsentliga för förbundet. Vår
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3.2		

Balansräkningen

3.2.1 Anläggningstillgångar

Förbundet följer i princip kommunförbundets rekommendationer om avskrivningstider, vilket innebär att avskrivning sker på mellan 5 och 15 år beroende på vad som
avses. Datorer skrivs däremot av på 3 år.
Nedskrivning av radiokommunikationsutrustning har
skett med 458 tkr. Orsaken till nedskrivningen är att
staten under senare år byggt upp ett nytt radiokommunikationssystem, RAKEL, som polis, brandkår och ambulans kommer att bli tvingade att använda från och med
år 2012. Befmtlig radioutrustning har skrivits ned under
2010 på så sätt att den inte kommer att ha något värde när
den tas ur bruk den 31 december 2011.
Enligt förbundets redovisningsprinciper är gränsen för
aktivering 20 tkr. Vi har emellertid noterat att ett basbelopp (drygt 40 tkr) istället används. Vi rekommenderar att

kommunfullmäktiges handlingar | 20 Juni 2012

redovisningsprinciperna ändras på så sätt att de stämmer
med hur anläggningstillgångarna hanteras inom förbundet.
Förbundet har ett väl fungerande anläggningsregister, som
är avstämt mot huvudboken.

3.2.2 Fordringar
Förbundet reserverar fordringar som är förfallna mer än
ett år. Fordringar som är förfallna någon längre tid uppgår
till högst marginella belopp.

3.2.3 Kassa och bank
Förbundet har en god likviditet och balansposten uppgår
till drygt 59 mnkr Beloppet är i sin helhet placerat i Borås
Stads internbank.

3.2.4 Avsättningar till pension
Förbundet redovisar pensioner enligt den s k blandmodellen, som är fastställd i Lagen om kommunal redovisning.
Blandmodellen innebär att pensioner, som är intjänade
före 1998 inte skall tas upp som skuld eller avsättning i
balansräkningen, dessa redovisas i stället som en ansvarsförbindelse.
Avsättningar består av pensioner intjänade efter 1998 samt
löneskatt på dessa. Avsättningarna baseras på beräkningar
utförda av KPA.
Del av pensionen, den s k individuella delen, betalas in
till ett försäkringsbolag årligen. Denna del redovisas som
kortfristig skuld.

3.2.5 Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder består till största delen av leverantörsskulder och personalrelaterade skulder, vilka enligt vår
bedömning är rätt beaktade.

den interna kontrollen i såväl rutinen för att hantera löner
som i övriga rutiner är god.

5. Marks Kommun
Marks kommun ingår från och med den 1 januari 2010
i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Förbundet
övertog per detta datum personal samt tillgångar i form av
maskiner och inventarier till ett värde om 5,5 mnkr samt
främst personalrelaterade skulder. Övertagandet skedde
till de värden som var bokförda i Marks Kommun Marks
kommun tillsköt också eget kapital om 2,1 mnkr
Borås som ovan KPMG AB
Anette Bergström
Auktoriserad revisor

Från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Direktionen

Utdrag ur protokoll

2011-03-11

§ 15
Årsredovisning 2010
Årsredovisning för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har utarbetats enligt bifogade handlingar. Årets
resultat visar ett överskott på 1,2 mnkr, med en omsättning under året som uppgår till knappt 145 mnkr. Från
1 januari 2010 ingår Marks kommun i förbundet vilket
innebär en utökad verksamhet med ca 20 %. Verksamheten under 2010 har genomförts enligt beslutad verksamhetsplan och handlingsprogram.

Direktionen beslutar enhälligt
att	fastställa årsredovisningen för år 2010

4. Intern kontroll
Vi har under årets granskning gjort en genomgång av
förbundets mest väsentliga redovisningsrutiner som t ex
investeringsrutin, attest- och delegationsrutiner, faktureringsrutiner, hantering av leverantörsfakturor, rutiner
för avstämningar samt lönehantering. Då personalkostnaderna utgör drygt 70 % av den totala kostnadsmassan
bedöms rutinen för lönehantering vara den mest centrala
och viktiga ekonomirutinen. Det är vår uppfattning att

att	tillsammans med revisionsberättelse överlämna årsredovisningen till Kommunfullmäktige i respektive
medlemskommun för bedömning av ansvarsfrihet för
direktionen
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
Vid protokollet
Susanne Kling
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Förord
Under 2010 har Marks kommun ingått som medlem i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
och antalet medlemskommuner uppgår nu till sex. Samtliga medlemmar ingår i Sjuhäradsregionen
med en mångårig erfarenhet av interkommunalt samarbete. Vi ser stora fördelar med detta samarbete både i samband med större olyckor där vi idag snabbt och effektivt kan utnyttja gemensamma
räddningsresurser på ett optimalt sätt men framförallt i det olycks- och krisförebyggande arbetet där
vi numera har ett alltmer utvecklat samarbete i kommunerna och samordnat mellan kommunerna.
Under 2010 har de mål som uttryckts i årets verksamhetsplan uppfyllts. Inom det olycksförebyggande området råder en viss brist på personalresurser framförallt för tillsyn, dvs myndighetskontroller, men en ökad fördelning av personal från den insatsoperativa sidan som nu pågår kommer att
förändra förutsättningarna kommande år. Det olycksförebyggande arbetet har som framgår av våra
uppdrag kommit att prioriteras alltmer och har idag en bred inriktning för att tillgodose behovet av
skydd och säkerhet i samhället.
Det är viktigt att den inriktningen får fortsätta och gärna fördjupas ytterligare därför att där, och
bara där, återfinns nyckeln till det skadefria samhället. Vi medverkar gärna i ytterligare fördjupat
samarbete i kommunernas skydds- och säkerhetsarbete i frågor från analys av risker till att förebygga
och hantera allt från vardagsolyckor till mer komplexa olyckshändelser och kriser. Räddningstjänstens förmåga att vara en aktiv och drivande aktör i samhällets skydds- och säkerhetsarbete bör
utnyttjas än mer i framtiden.
Kjell Wahlbeck
Räddningschef
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Uppdrag
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) är
ett kommunalförbund med medlemmar från Bollebygd,
Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamns kommuner.
Verksamheten är relaterad till lagstiftning (främst Lagen
om skydd mot olyckor, Plan- och bygglagen, Lagen om
brandfarliga och explosiva varor), förbundsordningen för
SÄRF, det politiska handlingsprogrammet för innevarande mandatperiod samt verksamhet enligt avtal med
andra aktörer, tex IVPA, saneringsuppdrag etc.

2. Räddningsinsatser
Uppgiften innebär att upprätthålla beredskap för att
dygnet runt kunna utföra räddningsinsatser vid bränder
eller andra olyckor. Arbetet innebär att utveckla och
vidmakthålla kompetens, metoder och tekniska resurser
samt att vara väl förberedda för räddningsinsatser eller att
kunna lämna stöd till kommunerna vid kris.

3. Uppföljning av olyckor och räddningsinsatser
Uppföljning innebär att lära av inträffade olyckor och
räddningsinsatser för att undvika upprepningar och ta
tillvara erfarenheter både i det olycksförebyggande arbetet
och i de insatsoperativa beredskapsförberedelserna.

Verksamheten består av fyra huvuduppdrag:

1. Samhällsinriktad olycksförebyggande
verksamhet
Uppdraget tillgodoser lagstiftningens krav på skydd,
säkerhet och trygghet i samhället på lokal nivå. Arbetet
bygger på nära samverkan med medborgare, näringsliv
samt medlemskommunerna och bedrivs med ett medvetet
samhällsperspektiv.
Exempel på uppgifter är risk- och sårbarhetsanalyser,
medverkan i samhällsplaneringen, utbildning till olika
målgrupper, råd och information till enskilda samt inte
minst medverkan i trafiksäkerhetsråd, säkerhetsråd och
brottsförebyggande råd i kommunerna.

4. Stöd till kommunerna vid svåra
samhällsstörningar
Stödet innebär att biträda medlemskommunerna vid svåra
samhällsstörningar eller extraordinära händelser. Det kan
ske genom samverkan och stöd med räddningstjänstens
kompetens och resurser.

Organisationsskiss
Räddningschef
Stab
administration

Organisation vid
räddningsinsats
Produktionschef
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Verksamhetsområde

6
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Produktionsverksamheten 2010
Verksamheten 2010 har präglats främst av två faktorer:
• Inträdet av Marks kommun
• Ny organisation med nya roller och uppgifter för medarbetare, särskilt i ledningsfunktioner
Inriktningen har varit att - parallellt med den löpande
dagliga verksamheten - lyssna av och lära känna medarbetare, uppgifter och ny organisation. I det ingår att för
den nya ledningen få inblick i pågående verksamhet och
projekt.

Harmonisering och enhetlighet

Leif Isberg, Produktionschef

Särskild uppmärksamhet har ägnats åt harmoniseringsbehovet dels med anledning av Marks inträde, dels mot
bakgrund av ny organisation. Iakttagelser har efterhand
resulterat i en lista på cirka 60 punkter där översyn bör
ske inom ett par år. Det handlar huvudsakligen om
dagliga frågor men i några fall också om per strategiska
överväganden som påkallar uppmärksamhet.

• Ett samverkansforum har skapats med de fackliga
organisationerna, produktionsrådet, som sammanträder i
samma mönster som förbundsrådet och samverkar kring
verksamhetsfrågor, arbetsmiljö och kompetensförsörjning.

En röd tråd i arbetet har varit behovet av att understryka
och befästa SÄRF:s roll i stort i samhället. Detta är uttryckt under året som att SÄRF skall vara en ”kvalificerad
medaktör i samhällets säkerhets- och trygghetsarbete”.
Budskapet har löpande kommunicerats under året mellan
produktionsledningen och medarbetarna.

• Rekryteringsarbetet har varit omfattande. Arbetsgivarprofilen har tydliggjorts i frågor som rör kompetensförsörjning.
• En ny modell har skapats för tätare dialoger med platscheferna på våra RiB-stationer och värn. Samtalstonen är
positiv och framåtsyftande i dessa nya mötesformer

Utåtriktad verksamhet

• Tillsynsarbetet har under ett antal år tillbaka varit
underbemannat. Under 2010 har därför nya brandingenjörer anställts liksom insatsledare för tillsynsuppgifter
inom området Skydd och samhälle.

SÄRF har sedan några år tillbaka breda uppdrag från
ägarkommunerna och har efterhand kommit att skapa
en plattform med utåtriktat arbete. Detta innefattar
deltagande i grupper, råd och opinion i samhället utifrån
ägarkommunernas förväntningar. Samverkan med kommunledningarna i våra ägarkommuner är betydelsefullt
och har varit en tydlig del av arbetet 2010.

• Stödet till ägarkommunerna när det gäller krishantering
före, under och efter händelser är betydelse. Kompetenstillgången har anpassats genom rekrytering av en krisberedskapshandläggare enlig avtal med kommunerna.

Åtgärder 2010

Ett axplock av arbetet 2010 är följande:

• Nätverkande med Nerikes Brandkår

• En produktionsledningsgrupp har skapats bestående
av produktionschef, områdeschefer, informatör och vissa
andra specialister. Gruppen har perspektivet innevarande
månad till halvår, befintlig budget och planer av olika
slag. Arbetet syftar till beredning, bedömning, beslut
inom dessa ramar samt viss uppföljning av verksamheten.
Gruppen har haft möte varje vecka.
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Skydd och samhälle

Uppdrag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plangranskning
Granskning av ärenden vid bygglov och bygganmälan
Tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor
Tillsyn enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor
Tillsyn av sotning och brandskyddskontroll
Rådgivning till allmänheten och andra myndigheter
Olycksutredning och insatsuppföljning
Automatlarmshantering
Insatsplanering
Stöd till kommunerna inför/vid krisinsatser
Samarbete med kommunernas frivilligorganisationer
Förebyggande insatser med operativ personal

Frida Niméus
Områdeschef Skydd och samhälle

Förebyggande arbete
Resultat

brandsäkerhet på äldreboende för brandskyddsansvariga
och enhetschefer i SÄRF:s område. Totalt utbildades ett
hundratal personer.

Skydd och samhälle är delaktiga som remissinstans i
kommunernas översikts- och detaljplaner där förutsättningar och användningsområden bestäms för geografiska
områden. Frågor kring farligt gods, brandvattenförsörjning, tillgänglighet för räddningstjänstens fordon, översvämning, ras, skred och vattenskyddsområde behandlas.

Skydd och samhälle arbetar även med frågor kring hantering och förvaring av brandfarlig vara och andra farliga
ämnen. Verksamheten regleras av Lagen om brandfarliga
och explosiva varor (LBE). För att säkerställa att hantering och förvaring sker på ett säkert sätt medverkar vår
personal vid tillståndsgivning för brandfarlig vara och gör
även tillsyn. Under 2010 genomfördes 23 tillsyner enligt
LBE.

Vid nybyggnation och ombyggnation medverkar räddningstjänsten i ett tidigt skede för att kunna påverka hur
brandskyddet i byggnader ska utformas. Här hanteras
till exempel frågor kring utrymningsvägar, sprinkler och
byggnadens bärighet vid brand.

Skydd och samhälle lämnar yttranden till tillståndsmyndigheten för alkoholutskänkning. Yttranden innebär
utökad brandskyddskontroll av restauranger som söker
utskänkningstillstånd. Under 2010 har ett hundratal
yttranden gjorts.

För att följa upp brandsäkerheten i olika typer av verksamheter och byggnader gör SÄRF tillsyn enligt Lagen
om skydd mot olyckor (LSO). Då kontrolleras hur
befintligt brandskydd är i byggnaden och hur personal
systematiskt arbetar med brandskyddsfrågor. Fokus vid
räddningstjänstens tillsyn är alltid personsäkerheten. Under 2010 genomfördes 97 tillsyner enligt LSO i förbundet. Urvalet av tillsynsobjekt sker bland annat av objekt
där vi bedömer att brister kan finnas i större uträckning,
verksamheter där personer har behov av hjälp vid utrymning eller att statistik visar att en högre risk föreligger för
brand. Under 2010 genomfördes en utbildningsinsats om

I brandförebyggande syfte sker rengöring (sotning) och
brandskyddskontroll av fasta förbränningsanordningar
och imkanaler i restauranger och storkök. Rengöring
(sotning) och brandskyddskontroll utförs genom entreprenörer som är upphandlade av kommunerna.
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Förebyggande insatser sker även med hjälp av den
operativa personalen i form av olika projekt och arbeten.
Under 2010 genomförde den operativa personalen bland
annat tillsynsbesök på badplatser, utdelning av reflexer
och brandskyddsinformation till allmänheten.

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund bedriver ständigt ett arbete med utveckling och hantering av automatlarmsfrågor. Det gäller arbete med allt från kundkontakt
till återkoppling av larm in i SÄRF:s organisation.
För att underlätta räddningstjänstens taktik och minska
insatstiden vid räddningsinsatser görs inom SÄRF detaljerade kartor och insatskort till vissa byggnader som kräver mer underlag för räddningspersonalen. Detta arbete
sker under området Skydd och samhälle med personal
från framför allt utryckningsstyrkan.

Projekt Information till småbutiker löpte under
sommarmånaderna 2010. Delar av den operativa personalen besökte butiker i utvalda områden för att informera
om brandskydd, anlagd brand och om räddningstjänstens
arbete. Syftet var att minska sannolikheten för bränder
orsakade av uppsåt eller olycka, både i butiker och för
andra objekt samt reducera möjliga konsekvenser av en
eventuell brand.

Under 2010 deltog SÄRF tillsammans med en rad andra
kommuner i ett projekt om bostadsbrand som MSB
initierat. Syftet var att få en tydlig bild över händelseförloppet innan SOS Alarm larmandes och fram till att
räddningstjänsten anlänt till platsen. Projektet syftade
också till att se hur räddningstjänsten uppfattades i sitt
arbete. Telefonintervjuer har genomförts med drabbade
och undersökningens resultat kommer att redovisas av
MSB under våren 2011.

Under senare delen av 2010 påbörjades projektet Ökad
närvaro i skolor. Projektet innebär att två brandmän från
heltidsstationen i Borås dagligen besöker en högstadieskola i Borås Stad. Detta för att skapa och bibehålla en
bra relation till ungdomar samt se över skolornas brandskydd och motverka anlagda bränder. Projektet kommer
att fortsätta under 2011.

Den krishantering som varje kommun behöver förbereda
och ständigt vara beredd att självständigt hantera med
stort ansvar och hög förmåga är i grunden ett ansvar som
varje enskild kommun har. Flera av de förberedelserna
som behöver göras vinner på samverkan, inte bara inom
räddningstjänstförbundet utan också mellan andra kommuner. SÄRF har under några år samverkat i dessa frågor
på ett framgångsrikt sätt vilket också bidrar till att öka
medvetenheten kring frågor som rör det förebyggande
arbetet. För detta arbete ställer SÄRF en gemensam
krisberedskapshandläggare till förfogande via avtal med
medlemskommunerna. Avtal finns även med Borås Stad
och Ulricehamns Kommun gällande tillhandahållandet
av säkerhetssamordnare.

Sociala risker är ett förhållandevis nytt begrepp som
aktualiserats i samband med den senaste tidens händelseutveckling i samhället så som anlagda bränder, hot
mot tjänstemän som utövar myndighet samt stenkastning mot räddningstjänstpersonal. SÄRF arbetar för att
förebygga, förhindra och skapa mer kunskap om dessa
händelser. Som del i detta arbete är SÄRF delaktiga i
ett forskningsprojekt gällande sociala risker i samarbete
med Högskolan i Borås, Borås Stad och MSB. SÄRF är
även delaktiga i samverkan mot organiserad brottslighet
med lokalt brottsförebyggande arbete i syfte att försvåra
och hindra organiserad brottslighet. Detta arbete leds av
Polisområdet Älvsborg.
Olycksundersökning sker av personal inom området
Skydd och samhälle. Olycksundersökning består av två
delar, dels tittar man på orsakerna som ledde fram till
olyckan och vad som påverkade skadeutfallet och dels
undersöker man räddningsinsatsens genomförande.
Genom kombinationen av insatsuppföljning och orsaksutredningar så försöker SÄRF bidra till skapandet av ett
säkrare samhälle. Under 2010 publicerades 7 stycken
djupgående olycksutredningar.

SÄRF samarbetar även med kommunernas frivilliga
resursgrupper. De frivilliga resursgrupperna ställer sig till
kommunernas samt räddningstjänstens förfogande vid
särskilda händelser, kriser och andra utsatta lägen för att
avlasta, komplettera eller förstärka ordinarie resurser.
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Övning och utbildning

Uppdrag
• Bedriva utbildning och information i brandskydd till allmänhet,
företag och skolor
• Genomföra brandskyddsutbildningar till för- och grundskola; femåringar, årskurs 5 (Navet Science-center genomför med vår hjälp)
samt årskurs 8
• Bedriva räddningsgymnasium i Borås Stad och i Marks kommun
• Genomföra Brandman för en dag för ungdomar under sommaren i
samarbete med fritidsgårdar och andra ungdomsorganisationer.

Stefan Rodhe
Områdeschef Övning och utbildning

Extern utbildning för medborgare i SÄRF:s område
Resultat
Skolutbildning har genomförts för 129 klasser varav 13 i
samarbete med Navet Science-center. Räddningsgymnasierna på Almåsgymnasiet i Borås och Marks Gymnasium
i Skene har löpt enligt avtal.
Flera skolor i vårt område har utsatts för anlagda bränder.
SÄRF har besökt berörda skolor och medverkat i uppföljningen med skolledning och elever.
Under sommaren genomfördes en kampanj med hjälp
av två sommaranställda brandmän och sommarjobbande
ungdomar som riktade sig mot sommarlediga ungdomar.
Fritidsgårdar, kyrkliga ungdomsverksamheter och andra
organisationer rekryterade ungdomar till att vara Brandman för en dag. Syftet har varit att ge information och
kunskaper om anlagd brand samt att sysselsätta dem med
någonting vettigt. Tyvärr deltog endast en grupp från annan kommun än Borås.

SÄRF har under året haft besök av andra räddningstjänster som genomfört sina rökövningar på Guttasjön. Fältet
är designat för detta ändamål och denna del av vår utbildningsverksamhet, Extern utbildning räddningstjänst, är
något vi vill främja. Vi märker ett ökande intresse från
hela södra delen av Sverige för att komma till oss. SÄRF
har ett bra övningsfält och personal vars kompetens
efterfrågas.
Samarbetet med Cold Cut Systems har också givit oss
en återstart av både nationella och internationella kurser
i Utvecklad släckteknik. Användning av kunskaper i övertrycksventilation, skärsläckare och värmekamera ger oss
fördelar avseende säkerhet, restvärde och miljöpåverkan
vid släckinsatser. Samtidigt som vi själva utvecklas när
vi utbildar andra kan vi föra ut kunskaperna både intern
och externt. Intresset från andra räddningstjänster är
stort. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
MSB, stödjer dessa ansträngningar och vill fortsätta
samarbetet.

Området har bidragit i planeringen av projektet Ökad
närvaro i skolor där den operativa personalen besöker
högstadieskolor i Borås Stad. Brandmän åker ut och
besöker skolorna med syfte att informera om farorna med
brand, kontrollera brandskyddet och skapa goda
relationer med eleverna.
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Foto:Lars-Erik Nilsson

Projektet Brandman för en dag arrangerades på Guttasjön under sommaren 2010.

Externa utbildningar utförda i förbundet
Utbildning

LABC-HLR
Brandkärran
Brandkunskap påbyggnad
Heta arbeten
Brandfarlig vara mindre
Anläggningsskötarkurs
Skolprojekten
Brandkunskap
Skärsläckarutbildning
Teambildning
Sjukvårdsutbildningar
Systematiskt Brandskyddsarb.
Sotningskurs
Övriga säkerhetsutbildningar
Summa

B 248

Antal
kurser

Antal
deltagare
Borås

Antal
deltagare
Bollebygd

30
27
2
22
2

115
238
40
230
25

140
17

30
62

6

129
59
1
1
4
11
2
92
382

1653
583
15
9
90
26
31
1727
4782

310

1
474

11

Antal
deltagare
Svenljunga

Antal
deltagare
Tranemo

Antal
deltagare
Ulricehamn

Antal
deltagare
Mark
47

7

57

2

19
1

21

67

230
29

281

380

516
309

1
9
10
373

1
13

1
6
75
540

100
6
33
1078
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Uppdrag
• Utveckling av metoder för att stoppa och förhindra spridning av
miljöfarligt släckvatten
• Snabbare åtgärder vid utsläpp av miljöfarliga ämnen till vattentäkter
• Pågående metodutveckling, brand inomhus
• Individuella uppföljning av övningsverksamheten
• Utryckningsförarutbildning
• Utveckling av lossdragningemetoden
• Kompetensförsörjning av personal i räddningstjänstens räddningsoperativa verksamhet
• Utveckling av koncept säker arbetsplats vid trafikolycka

Intern utbildning och metodutveckling
Resultat
Ett eget utvecklingsarbete i samverkan med SP, Sveriges
Tekniska Forskningsinstitut, som syftar till att stoppa och
förhindra spridning av miljöfarligt släckvatten samt att få
snabbare åtgärder vid utsläppinom vattenskyddsområden
har fortsatt under 2010. Här har en stor del av projektet
lagts ut på RiB-kåren i Viskafors som ett eget projekt.
Sedan tidigare bedriver vi ett utvecklingsarbete inom
området inomhusbrand. Här arbetar vi med att på ett
så säkert och effektivt sätt som möjligt genomföra dessa
insatser. Det ingår att utveckla utrustning, övningsanläggningar och det sätt på vilket vi övar. Genom arbetsmiljöverkets föreskrifter avseende rök- och kemdykning
har detta område ytterligare aktualiserats. Som ett led
i detta har SÄRF gått med i ett EU-projekt som deltagande partner. Projektet som heter EU Firefight II syftar
bl.a till att vi ska få en säkrare arbetsmiljö för brandmän i
Europa. Sju länder deltar.
Ett fortsatt prioriterat område är utryckningsförarutbildning. Målsättningen är att kunna genomföra en kvalitativ
utbildning, inklusive repetitionsutbildning, med all
personal som framför utryckningsfordon. Den årliga
halkkörningsövning för insatsledare och operativa chefer
med aktuella fordon genomfördes dock inte 2010 utan
vecka 2 2011.

Introduktions- och rökdykarutbildning har genomförts
för ny personal vid två tillfällen. Utbildningen håller hög
kvalitet och andra kårer har med betalande deltagare på
våra kurser.
Ansträngningar görs för att individ- och gruppinrikta
övningsverksamheten och anpassa den efter de behov
som finns. I övrigt har de standardövningar som behövs
för att upprätthålla erforderlig kompetens på personalen
genomförts.

Vattendykning
I Borås har vattendykarorganisationen det gångna året
haft full beredskap och materiel och övningsverksamheten har fungerat bra. Vattendykarorganisationen på Borås
brandstation har under 2010 haft totalt 25 dykare och 9
icke-dykande dykledare i tjänst. Två brandmän har under
året genomgått dykarutbildning. Repetitionsutbildning
för några av dykarledarna har också genomförts.
Det har varit åtta skarpa drunkningslarm samt ett antal
övriga dykuppdrag under året. Bland annat har en dykgrupp varit i Bottnaryp, Jönköping län, för att hjälpa till
med bilbärgning i en sjö. Borås Djurpark har fått dykarhjälp till säldammen.
Allmänna badplatser i Borås Stad har kontrollerats av
dykare ur säkerhetssynpunkt.
12
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Teknik

Uppdrag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Upphandling av befälsbil, placering Skene
Upphandla två stycken transportfordon
Upphandla två stycken personbilar
Upphandla rökskyddsutrustning
Upphandla och driftsätta utrustning för larmöverföring för två
RiB-stationer samt Borås
Upphandla IR-kamera
Upphandla rökdykarradio
Iordningsställande av container med pumputrustning för
länspumpning
Iordningsställande av omklädningsrum med dusch för kvinnor,
Sätila och Borås.
Genomföra alternativa uppvärmningsmöjligheter på Guttasjön
Driftsättning av höjdfordon
Upphandling av släck/räddningsbil, inklusive skärsläckare framflyttad till 2011.

Börje Claesson
Områdeschef Teknik

Fordon, lokaler och räddningsmateriel
Resultat
Samtliga uppdrag är utförda under året eller pågår med
färdigställande 2011.
Arbetet med iordningsställande av omklädningsrum för
damer på stationerna i Borås och Sätila pågick under året.
Omklädningsrummen färdigställdes i juni respektive
oktober.
Genomförande av alternativa uppvärmningsmöjligheter
på Guttasjön är klart. Bergvärme installerades under
senare delen av 2010.
Kontinuerligt underhållsarbete utfördes på Södra
Älvsborgs Räddningstjänstförbunds 24 brandstationer,
150-tal fordon och utrustning. Under året har två transportfordon, två personbilar samt en befälsbil upphandlats och driftsatts. Höjdfordonet som inhandlades 2009
har utrustats och driftsatts efter utbildning.
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Upphandling av rökdykarradio, rökskyddsutrustning och
IR-kamera har genomförts. Även upphandling och driftsättning av utlarmningsutrustning till två RIB-stationer
samt Borås heltidskår utfördes under 2010. Container
med pumputrustning för länspumpning är färdigutrustad
och har tagits i bruk.
Upphandling av släck/räddningsbil, inklusive skärsläckare är framflyttad till 2011.
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Beredskap och insats

Uppdrag
•
•
•
•
•

Förbereda och genomföra räddningsinsatser
Rekrytera kvinnliga brandmän
Förbereda och genomföra IVPA-uppdrag
Påbörja operativ harmonisering med Mark
Se över SÄRF:s beredskap

Kvalitet
SÄRF:s insatsorganisation är omfattande. Personalen
skall vara utbildad, övad och förberedd för att kunna
agera vid en mängd olika uppdrag där den enskilde samhällsmedborgaren behöver vår hjälp. SÄRF:s geografiska
yta är stor med olika miljöer: tätort, byar, landsbygd,
industrier, infrastruktur. Avstånden påverkar också våra
insatstider. Vår fordonspark och utrustning håller en hög
teknisk standard och dimensioneringen möjliggör både
kraftsamling och hantering av samtidiga insatser. Avtal
med omgivande andra räddningstjänster är också ett sätt
att säkra insatsförmågan i olika delar av vårt område.

Resultat
Inträdet av Mark i förbundet innebar en utökning med en
ny heltidsstation (Skene) och fem nya RiB-kårer. Operativt innebar inträdet en samlad resursförstärkning för
samhällsmedborgarna i SÄRF men utgjorde i praktiken
ingen större förändring mot bakgrund av att detta operativa samarbete pågått sedan 2006.
Den långvariga vintern med snö och låga temperaturer
påverkade insatsbehovet. Takras förekom på en rad platser
i förbundet: i Håcksvikområdet inträffade en tragisk
dödsolycka; i Borås rasade taket på en idrottshall där ett
dussin ungdomar just lämnat hallen. Framkomligheten i
tätorter liksom tillgången på brandposter påverkades av
snön.
Under sommarhalvåret inträffade incidenter och olyckor
i vatten. En grupp danska scoutungdomar kapsejsade i
en sjö i Revesjöområdet men kunde räddas genom en
insats av Svenljunga RiB-enhet. I Töllsjö hamnade en
grupp människor i vattnet men en snabb och bra insats

av räddningsvärnet i Töllsjö gjorde att händelsen slutade
lyckligt. I Åsunden och i Öresjö har också räddningsinsatser genomförts.
IVPA-uppdrag (I Väntan På Ambulans) genomfördes
under året från tio av våra stationer. Avtalet med Södra
Älvsborgs Sjukhus har pågått som försök under ett antal
år. Efter utvärdering 2010 har SÄRF:s direktion beslutat
att permanenta avtalet med sjukvården.
Våra räddningsinsatser har ökat under året och trafikolyckor dominerar bilden tillsammans med antalet automatlarm. Väderrelaterade händelser har under året varit
på en måttlig nivå. Genom SMHI vädervarningar finns
möjligheter till vissa förberedelser och kontakter med våra
ägarkommuner. En iakttagelse var att vädervarningar klass
1 från SMHI i praktiken inte inneburit några störningar i
samhället eller vår verksamhet.
Hot och våld i samhället påverkat SÄRF. Vid några tillfällen under sommaren och hösten utsattes vår personal för
stenkastning vid räddningsinsats. Det är en bekymmersam utveckling att mötas av negativa beteenden vid larm.
Samarbetet med polisen har utvecklats under året.
Personalförsörjningen av våra RiB-kårer är svår att upprätthålla på vissa orter. Detta är en likartad erfarenhet på
många andra platser i landet. Pendling till arbetstillfällen
från mindre byar och samhällen försvårar rekryteringsmöjligheterna, särskilt vad gäller beredskap dagtid i arbetsveckan. Riktade satsningar gjordes under året i Sätila
med hjälp av personalen och lokala media.
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Foto:Birgitta Wallin

Nya brandmän i beredskap utbildas årligen.

Räddningspersonal i beredskap utgör den största personalgruppen i SÄRF (drygt 300 personer) och vi behöver
bland annat rekrytera fler kvinnor. I de två årliga rekryteringsomgångarna fortsätter vi aktivt dessa ansträngningar.
Arbetet med förberedelser före insatser innefattar bland
annat operativ planering och samverkan, övningar, insatsplaner etc. Dialogerna med platschefer vid RiB-kårerna
ändrades under året med tätare möten i mindre gruppering. På likande sätt ändrades formerna för möten mellan
arbetsledning och insatsledare och operativa chefer på
heltidssidan.
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Statistik operativ räddningstjänst

förebyggande insatser för att minska denna typ av bränder. Notera att tabellen anlagd brand i skola endast tar
hänsyn till bränder inuti skolbyggnaden. Anlägger någon
en brand i papperskorgar utanför en skola så är detta en
anlagd brand ute. Vi vet att denna typ av bränder ökat
samt att alla bränder inte anmäls. Detta är ett samhällsproblem i landet och förekommer i SÄRF inte bara i
Borås utan i flera av de större orterna i våra kommuner.

Sedan 2010-01-01 ingår Marks kommun i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Vid jämförelser som görs
mellan åren 2009 och 2010 finns även Marks insatser med
i underlaget.
Under 2010 larmades Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund vid 1165 tillfällen vilket är en minskning med 17
larm jämfört med 2009. I diagrammen här intill redovisas
bland annat utvecklingen avseende omkomna och svårt
skadade i trafiken samt anlagd brand i skola per 1000
invånare. Underlaget grundar sig på räddningstjänstens
insatsrapporter och på räddningsledarens bedömning vid
olyckstillfället.

Larmtypen ”IVPA” (I Väntan På Ambulans) har ökat
från 186 år 2009 till 290 år 2010. Ökningen beror på att
fler stationer är tidigare åker på IVPA-larm. Det är också
något som avspeglas i fördelningen av larm på förbundets
RiB-kårer. Bollebygd, Dalstorp, Mjöbäck, Trädet, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vegby åker på IVPAlarm enligt avtal med ambulanssjukvården. Detta innebär
en ökad larmfrekvens jämfört med övriga stationer.
Bollebygd och Vegby startade upp verksamheten under
våren 2010. Det gjorde även heltidsstationerna i Borås
och Skene.

Antalet trafikolyckor inom förbundets område fortsätter
att öka. Som generell kommentar kan noteras att antalet
svårt skadade i trafiken ligger kraftigt över den nivå som
övriga riket har. Det är svårt att se några direkta samband
mellan utveckling och fenomen i samhället. Det som går
att spekulera i är faktorer som trafikintensitet, vägstandard, attityder till hastighet och droger. Det bör betonas
att detta är spekulationer grundade på räddningstjänstens
erfarenheter av olyckor och att sambanden inte är helt
kända. Döda i trafiken ligger aningen lägre än riket i
övrigt.

Felaktiga automatiska brandlarm är en problematik som
är återkommande hos räddningstjänster runt om i landet.
Orsakerna inom SÄRF:s område är att hänföra till brister
i anläggningarnas standard och skötsel. Det ska betonas
att vissa anläggningar utmärker sig och står för flertalet
felaktiga larm.

Angående anlagd brand i skolor kan det noteras att
antalet inom SÄRF fortfarande ligger högre än riket i
övrigt. SÄRF arbetar kontinuerligt med uppföljning och

EME Energiproduktion i Sexdrega AB

Foto: Caroline Olausson

Torsdag morgon, 2010-11-11, kl. 08:15 inkom larm
om brand i byggnad i EME Energiproduktion i
Sexdrega AB, Svenljunga kommun. Vid framkomst
kan vi konstatera en kraftig rökutveckling från fabriken. Det brinner på flera ställen i fabrikens lagerlokal
för torvbriketter och omfattande rök och damm gör
det svårt att få en överblick. Branden lokaliseras på
flera ställen i byggnaden och i takkonstruktionen.
Invändig släckning påbörjas, men avbryts på grund av
risk för ras och dammexplosioner. Ingen personal tilllåts heller på taket på grund av rasrisken. Vår personal
kyler och släcker på två platser i takkonstruktionen
med hjälp av höjdfordon. Material i byggnaden släcks
med vatten/skum utifrån. Räddningsarbetet avslutas
21:40. Under insatsen gick det åt över 450 mantimmar fördelat på 60 personer från 9 av SÄRF:s kårer
och räddningsvärn.
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Antal skadehändelser under perioden 2001-2010
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Antal skadehändelser per kommun
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Antal utryckningar heltidskårer
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Ekonomisk redovisning
För att balansera ägarnas andel av förbundets tillgångar
tillförde Marks kommun 2,1 Mkr till förbundets egna
kapital. Samtliga transaktioner är medräknade i årets
ingående balans.
Beslut om ändrade premier för bla avtalssjukförsäkring
och minskade kostnader för pensioner bidrar till årets
resultat med ca 1,2 Mkr. Kommunbidraget är förbundets största intäkt och uppgår under året till 128 Mkr.
Detta innebär en bidragsfinansiering av verksamheten på
88,7%. Övriga intäkter uppgår till 16,4 Mkr och består
bland annat av uppdragsutbildning 3,7 Mkr, automatiska
brandlarmstjänster 4,2 Mkr, myndighetsutövning 0,5
Mkr och övriga avtalstjänster 7,7 Mkr. Årets intäkter
överstiger budget med 1,8 Mkr.

Sven-Åke Josefsson, Administrativ chef

Årets resultat
Bokslutet för 2010 visar ett positivt resultat på 1,2 Mkr,
med omsättning under året som uppgår till 144,4 Mkr.

De totala kostnaderna för verksamheten uppgår till 143,0
Mkr. Av dessa utgör 101,8 Mkr personalkostnader, det
vill säga 71%. I personalkostnader ingår även kostnader
för pensioner med 8,9 Mkr. Övriga kostnader är fördelade på materiel och tjänster 15%, lokaler 10% och
avskrivningar 4%. Årets kostnader är 0,2 Mkr högre än
budgeterat.

Från 2010-01-01 ingår Marks kommun i förbundet vilket
innebär en ökad verksamhet med ca 20%. Vid övergången reglerades de ekonomiska åtagandena genom att
förbundet köpte alla anläggningstillgångar till ett bokfört
värde av 5,6 Mkr och övertog skulder till
personalen på 0,9 Mkr.

Nyckeltal
Balanslikviditet
Soliditet
Rörelsekapital
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
varav avskrivningar
varav pensionskostnader
Finansnetto
Årets resultat
Bidragsfinansiering
Arbetskraftskostnad i
procent av omsättningen
Kommunbidrag
Kommunbidrag inkl resultat
Medelkostnad / invånare
Medelkostnad inkl resultat
/invånare
Medelkostnad inkl resultat
/invånare fast pris 1996*

2010

2009

2008

2007

2006

2005

237,4%
27,6%
37 236
16 353
142 864
5 853
8 865
-266
1 223
88,7%

241,3%
26,8%
33 120
14 061
111 064
4 473
5 675
-1 416
3 381
87,9%

266,8%
23,4%
31 307
14 905
112 973
4 920
6 964
496
1 227
86,9%

222,7%
18,6%
23 979
14 528
108 845
4 858
8 379
71
754
86,7%

209,9%
20,6%
17 024
14 585
104 607
5 384
6 506
-267
1 911
86,3%

171,4%
18,8%
11 422
12 825
100 817
5 398
5 899
-468
1 640
87,5%

70,5%
128 000
126 777
673 kr

66,2%
101 800
98 419
655 kr

68,2%
98 800
97 573
640 kr

68,4%
95 000
94 246
617 kr

66,4%
92 200
90 289
603 kr

65,4%
90 100
88 460
593 kr

666 kr

633 kr

632 kr

612 kr

590 kr

582 kr

367 kr

361 kr

375 kr

401 kr

403 kr

414 kr

*fast pris 1996 räknat med viktat index 50 % AKI 50 % KPI.

Ägarandel
Bollebygd

Borås

Mark

Svenljunga

Tranemo

Ulricehamn

Summa

Ägarandel 2010
Kommunbidrag 2010 i tkr
Antal invånare 2010-12-31
Kostnad / invånare
Ägarandel 2009

5,08%
6 502
8 375
776 kr
6,36%

49,78%
63 719
103 294
617 kr
62,45%

20,25%
25 920
33 845
766 kr

6,12%
7 834
10 288
761 kr
7,66%

6,79%
8 691
11 587
750 kr
8,49%

11,98%
15 334
22 838
671 kr
15,04%

100,00%
128 000
190 227
673 kr
100,00%

Antal invånare 2009-12-31

8 253

102 458

10 291

11 622

22 753

155 377
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Resultaträkning
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Not
1
2
3

Verksamhetens nettokostnader

2010
16 353
-137 011
-5 853

2009
14 061
-106 591
-4 473

-126 511

-97 003

128 000
368
-634

101 800
487
-1 903

1 223

3 381

2010-12-31

2009-12-31

88 191
23 858

78 126
21 566

0
23 758
100

4 693
16 691
182

64 333

56 560

5 263
59 070

5 177
51 383

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital

88 191
24 297

78 126
20 946

Eget kapital från föregående år
Årets resultat

23 074
1 223

17 565
3 381

36 797
27 097

33 739
23 441

Kommunbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

4
5
6

Årets resultat

Balansräkning
Tillgångar
Anläggningstillgångar

Pågående investering
Maskiner och inventarier inkl pågående investering
Långfristiga fordringar

7
8

Omsättningstillgångar

Fordringar
Kassa och bank

Avsättningar
Skulder

9

10

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

11

0
27 097

0
23 441

Ansvarsförbindelse

12

14 531

15 613

2010

2009

1 489

4 797

Erhållen ränta
Erlagd ränta

5 395
-155
6 729
368
-633

4 473
0
9 270
487
-1 903

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

6 464

7 854

-86
190

-1 948
4 670

6 568

10 576

-8 227
139

-8 605
-25

-8 088

-8 630

Förändring av långfristiga skulder
Förändring av avsättning till pension
Förändring av avsättning till särskild löneskatt
Försäljning av anläggningstillgångar
Nedskrivning av anläggningstillgångar
Övertagande av verksamhet från Marks kommun
Ändrad redovisningsprincip

0
2 461
597
155
458
5 536
0

0
705
171
0
0
1 713

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

9 207

2 589

7 687
51 383
59 070

4 535
46 848
51 383

Kassaflödesanalys
Den löpande verksamheten

Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar
Realisationsvinst vid försäljning av inventarier

Förändring i rörelsekapital
Ökning/minskning av fordringar
Ökning/minskning av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Ökning/minskning av långfristig fordran

13
8

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten

Ökning/minskning av likvida medel
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Noter
Kommunalförbundet följer de grundläggande redovisningsprinciper som framgår av den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.
Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, men som
avser redovisningsåret har i huvudsak skuldbokförts och
belastat resultatet år 2010.
Intjänade löner, semesterersättningar och övriga löneförmåner har redovisats som avsättning och förändringen
har resultatbokförts.
Fordringar äldre än 1 år betraktas som osäkra har bokföringsmässigt avskrivits.

Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp
med anskaffningsvärdet efter avdrag för avskrivningar.
Förbundets pensionsåttagande följer det centrala avtalet
KAP-KL där den individuella delen betalas ut i sin
helhet. Särskild avtalspension, efterlevandepension och
kompletterande ålderspension inklusive löneskatter
redovisas som en pensionsskuld under avsättningar.
Särskilda avtalspensionen för brandmän är beräknad på
pensionsålder 59 år.
Pensionsutfästelser före 1997-12-31 redovisas som
ansvarsförbindelse.

Not 1 Verksamhetens intäkter

2010

2009

Automatiska brandlarm
Myndighetsutövning
Uppdragsutbildning
Avtal
Bidrag från EU, AMS mfl
Uthyrning lokaler, fordon
Teknisk service
Övrigt
Realisationsvinst
Hem-PC

4 212
545
3 733
5 248
590
1 123
442
305
155
0

3 359
723
3 052
4 969
662
730
354
165
0
47

16 353

14 061

2010

2009

68 978
21 522
8 864
2 465
14 398
10 070
10 714

52 387
16 326
5 675
2 327
12 006
8 464
9 406

137 011

106 591

Summa

Not 2 Verksamhetens kostnader
Löner och arvoden
Personalomkostnader
Pensioner
Personalsociala
Lokaler
Materiel
Främmande tjänster
Summa

Not 3 Avskrivningar enligt plan
Planenliga avskrivningar har beräknats på objektens anskaffningsvärden. Avskrivningarna sker linjärt.
Avskrivningstiderna följer i huvudsak kommunförbundets rekommendationer.
Not 4 Kommunbidrag
Bollebygd
Borås
Mark
Svenljunga
Tranemo
Ulricehamn
Summa

2010

2009

6 502
63 719
25 920
7 834
8 691
15 334

6 474
63 574
0
7 798
8 643
15 311

128 000

101 800
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Not 5 Finansiella intäkter
Förbundet är anslutet genom avtal till Borås Stads internbank.
Not 6 Finansiella kostnader

2010

2009

Ränta pensionsavsättning
Övriga finansiella kostnader

607
27

1 886
17

Summa

634

1 903

Not 7 Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde

2010

2009

106 761
-83 003
23 758

87 503
-70 812
16 691

Not 8 Långsiktiga fordringar
Lån till deltidspersonal för genomförande av körkortsutbildning
Not 9 Kortsiktiga fordringar

2010

2009

Kundfordringar
Förutbetalda kostnader
Övriga fordringar

2 405
2 402
456

3 546
1 597
34

Summa

5 263

5 177

Not 10 Pensionsavsättning

2010

2009

33 739
0
-1 367
607
3 221
597
36 797

32 864
-1 713
-982
1 886
1 179
505
33 739

Not 11 Kortfristiga skulder

2010

2009

Leverantörsskulder
Semesterlöneskuld
Upplupna löner
Upplupna sociala avgifter
Arbetsgivaravgift
Moms
Pensioner, individuell del
Pensioner, löneskatt
Övriga interimsskulder

8 488
6 311
2 195
829
1 861
1 581
3 010
911
1 911

8 587
5 503
2 188
1 440
1 417
198
2 441
709
958

27 097

23 441

Ingående balans
Ändrad redovisningsprincip
Utbetalningar
Ränta mm
Årets intjänande
Särskild löneskatt
Utgående balans

Summa

Not 12 Ansvarsförbindelse
Pensionsförpliktelse inklusive löneskatt för tiden tom 1998
Not 13 Investeringar

2010

2009

Brandbilar
Personbilar
Brand & räddnigsmateriel
Radio & teleutrustning
Datorer mm
Överfört från Marks kommun

752
962
255
219
503
5 536
8 227

7 433
0
941
231
0
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Personalekonomisk redovisning
Personalkategorier

Antal anställda

Brandmän och styrkeledare i beredskap bor och har som
huvudregel sin ordinarie arbetsplats på respektive ort. De
har beredskap och larmas för räddningsinsatser till utryckningsstyrkan på orten. De som ingår i räddningsvärn
är uttagna till räddningsvärnet med tjänsteplikt.

Av de 30 kvinnliga anställda arbetar 15 inom områdena
ledning, administration och drift och 14 kvinnor arbetar
i operativ utryckningstjänst som brandmän i beredskap.
En kvinna är anställd som brandman vid Skene heltidskår.

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds anställda
består av månadsavlönad personal, brandmän och styrkeledare i beredskap (deltidsbrandmän) samt personal som
ingår i räddningsvärn. Den månadsavlönade personalen
består av två kategorier, utryckningspersonal vid våra
heltidskårer i Borås och Skene som arbetar oregelbunden
arbetstid enligt schema och övrig personal med arbetstid
måndag – fredag, s.k dagtidspersonal.

Antalet anställda inklusive vikarier och räddningsvärn
uppgick 2010-12-31till 500 personer, 30 kvinnor och
470 män. Antalet anställda har sedan 2009 utökats med
120 personer eftersom Marks kommun fr.o.m
2010-01-01 ingår som medlem i SÄRF. Personal som har
överförts från Mark till SÄRF är sex dagtidsanställda,
19 brandmän/styrkeledare vid Skene heltidskår samt 95
brandmän/styrkeledare i beredskap fördelade på fem
kårer (Sätila, Skene RiB, Fritsla, Horred och Torestorp).

Antal anställda
Personal inom ledning, administration, förebyggande, utbildning, drift
Heltidsanställd utryckningspersonal, Borås heltidskår
Heltidsanställd utryckningspersonal, Skene heltidskår
Insatsledare stationerade i Borås
Insatsledare, dagtid med beredskap stationerade i Skene
Brandmän och styrkeledare i beredskap fördelade på 17 kårer
Personal i räddningsvärn på sex orter

38
53
19
12
4
312
62

Totalt

500

Lönekostander inkl. PO fördelat per område
Redovisning i tkr

2010

Räddningschef och stab
Produktionsledning
Beredskap och insats
varav Borås heltidskår
varav Skene heltidskår
varav RiB-kårer
varav räddningsvärn
Övning och utbildning
Teknik
Skydd och samhälle

4 694
4 594
74 320
25 680
9 906
31 561
701
4 650
6 803
4 302

Summa

99 363
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Borås heltidskår, Skene heltidskår samt dagtidspersonal

Bemanning och personalförändringar
under året

Pensionsavtal
Att arbeta i operativ utryckningstjänst ställer mycket
höga krav på fysik, kondition och styrka. Detta förutsätter en frisk och vältränad personal.

Inom Borås heltidskår, Skene heltidskår och dagtidspersonalen avgick under året totalt åtta personer vilket
motsvarar personalomsättningen 6,30 %. Rekrytering har
genomförts till tjänster som produktionschef, områdeschef, krisberedskapshandläggare, brandingenjör och
informatör. Dessutom har två vikarierande brandmän
överförs till tillsvidareanställningar vid Borås heltidskår.
Under hösten 2010 genomfördes en rekrytering av brandmän till heltidskårerna i Borås och Skene vilket innebär att
nio nya brandmän anställts för tillträde i mars 2011.

Det kommunala pensionsavtalet KAP-KL ger operativ
utryckningspersonal möjlighet att avgå med särskild avtalspension vid 58 års ålder om vissa villkor är uppfyllda.
Räddningstjänstförbundet har sedan ett antal år tillbaka noterat tendensen att denna möjlighet inte alltid
utnyttjas av den enskilde. I och med att valet att avgå är
personens eget är det mycket svårt att planera och inleda
en rekrytering inför kommande pensionsavgångar. Samtidigt är det angeläget att ny personal finns tillgänglig i rätt
tid så att en bra verksamhet kan upprätthållas.

Åldersfördelning dagtidspersonal
I fördelningen ingår all tillsvidareanställd dagtidspersonal. Den yngsta anställda är 24 år och den äldsta är
65 år. Medelåldern är 46,65 år.
Ålder

Antal

Antal i %

50-

12

28,6

30-49

23

54,7

18-29

7

16,7

Total

42

100

Under år 2010 har åtta personer i operativ utryckningstjänst haft möjlighet att avgå med särskild avtalspension.
Tre av dessa har avgått under året.

Tidsanvändning för heltidsanställd personal
Schemalagd tid
Schemalagd tid
Frånvaro
Semester
Sjukdom och rehabilitering
Föräldrarledighet
Vård av sjukt barn
Komptid, uttag
Förskjuten arbetstid, uttag
Annan ledighet
Summa frånvaro
Återstår arbetad tid
Arbetad tid utöver schema
Övertid larm
Övertid personalbrist
Övertid övrigt
Förskjuten arbetstid utbildning
Förskjuten arbetstid övrigt
Fyllnadstid
Summa arbetad tid utöver schema
Totalt arbetad tid
Utbetald övertid i tkr (exkl PO)

År 2010
i timmar
280 331
28 748
4 611
4 836
401
901
961
3 320
43 778
236 553

i%
100,00
10,26
1,65
1,73
0,14
0,32
0,34
1,18
15,62
100,00

År 2009
i timmar
i%
219 290
100,00
22 703
4 107
3 515
693
521
921
4 072
36 532
182 758

10,35
1,87
1,60
0,32
0,24
0,42
1,86
16,66
83,34

År 2008
i timmar
i%
216 935
100,00
21 793
5 155
4 013
706
1 320
576
2 280
35 843
181 092

474
617
1 383
68
530
351
3 423

224
946
1 157
3
378
14
2 722

724
706
1 110
194
1 187
4
3 925

239 976

185 480

185 017

792

699

668

10,05
2,38
1,85
0,33
0,61
0,27
1,05
16,54
83,46

26

B 263

kommunfullmäktiges handlingar | 20 Juni 2012

Inarbetad tid 2010-12-31
Sparade semesterdagar
Komptid, timmar
Flextid, timmar
Förskjuten arbetstid, timmar
Inarbetad skuld till personalen

År 2010
Antal Värde tkr
2 368
4 568
1 410
352
2 688
865
1 631
525
6 310

År 2009
Antal Värde tkr
1 780
3 416
1 975
651
2 764
818
2 086
618
5 503

År 2008
Antal Värde tkr
1 664
3 053
2 141
645
1 683
482
2 507
718
4 898

Åldersfördelning - Borås heltidskår
6
5

Antal

4
3
2
1
0
23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61
Ålder
Medelålder: 44,73 år

Åldersfördelning - Skene heltidskår
3

Antal

2

1

0
22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Ålder
Medelålder: 45,42 år

Åldersfördelning - samtliga RiB-kårer
Antal

15
10
5
0

20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Ålder
Medelålder: 40,68 år
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RiB-kårer

Under året har 30 personer avgått och 21 personer nyanställts. Fördelningen per kår med räddningstjänstpersonal
i beredskap framgår i nedanstående tabell. Personalomsättningen år 2010 var 9,62 %. Rekryteringssvårigheter
finns på ett flertal RiB-kårer inom SÄRF och tendensen
är likadan över stora delar av Sverige.

Beredskap
SL
Bm
Bollebygd
1
4
Dalsjöfors
1
4
Dalstorp
1
4
Fristad
1
4
Fritsla
1
2
Horred
1
4
Mjöbäck
1
4
Skene deltid
1
3
Svenljunga
1
4
Sätila
1
4
Torestorp
1
2
Tranemo/Limmared
2
4
Trädet
1
4
Ulricehamn
1
6
Vegby
1
4
Viskafors
1
3
Totalt

17

60

Avgång

10
11

Hökerum

10

Nyanst.

Liared

11

Länghem

10

Töllsjö

10

Kvinnor
1
1
1
1
0
0
0
1
0
3
1
1
1
2
0
1

0
2
3
1
3
1
2
2
1
2
2
3
4
2
2
0

0
2
2
2
0
1
0
2
1
2
0
4
0
3
2
0

14

30

21

29
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Fördelning per räddningsvärn:
Hedared

SL = styrkeledare/RiB
Bm = Brandman/RiB

ge

I räddningstjänstförbundet finns sex räddningsvärn där
totalt 62 personer ingick vid årsskiftet. Under året har
totalt fyra personer slutat och fem personer antagits till
räddningsvärnen.

Borgstena

Sjukfrånvaron för samtliga RiB-kårer uppgår för år 2010
till 2,19%.
Kår

Räddningsvärn
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Jämställdhet

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Räddningstjänsten verkar för att kunna rekrytera fler
kvinnor till befattningar i utryckningstjänst.
Erfarenheterna av kvinnor i verksamheten är positiv och
räddningstjänsten vill inte dramatisera frågan om kön
utan vill ha lämpliga brandmän i organisationen. Yrket
lämpar sig lika bra för kvinnor som för män.
SÄRF har 2010-12-31 14 kvinnor anställda som brandmän i beredskap och en kvinna anställd vid Skene
heltidskår.

Under året har fortsatt arbete pågått med att sammanställa rutiner och underlag för Systematiskt arbetsmiljöarbete. Några delar återstår innan materialet är helt
komplett.

Företagshälsovård

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har avtal med
Previa för företagshälsovårdstjänster vilket innebär föreskrivna hälsoundersökningar, utbildningar m.m. Under
2010 har Previa genomfört undersökningar enligt nedan:

Vi ser gärna fler kvinnliga anställda till de tjänster som
kontinuerligt blir lediga inom alla yrkeskategorier.

Undersökning
Läkarundersökning med arbets-EKG
Årlig läkarundersökning
Stor undersökning vattendykare
Liten undersökning vattendykare
Nyanställning totalt
Arbetsrelaterad vård
Hälsoundersökning övrig personal

Arbetsmiljö

Statistik över anmälda arbetsskador
År
totalt
varav räddningsinsats
varav fysisk träning
varav övrigt

2010

2009

2008

11
3
2
6

8
3
2
3

9
4
3
2

Personer
139
154
12
26
34
35
22

SÄRF har under år 2010 genomfört en upphandling av
företagshälsovård. Detta innebar att avtal tecknats med
en ny företagshälsovård, Boråshälsan, fr. o m 2011-01-01.

Arbetsskadestatistiken visar de skador, olycksfall, sjukdomar som har anmälts som arbetsskador under de senaste
åren. Vi redovisar uppdelningen i orsakerna räddningsinsats, fysisk träning och övrigt.

Statistik över anmälda tillbud
Tillbudsrapport ska skrivas då något inträffat som inte
denna gång medfört någon personskada men som ska
åtgärdas för att undvika skador i framtiden.
Under år 2010 har totalt åtta tillbud anmälts. Fem
av dessa avsåg stenkastning och hotfull situation mot
insatspersonal i samband med larm. Särskilda åtgärder
vidtogs under en period för att förbättra säkerheten för
räddningstjänstens personal.

Anmälan till Arbetsmiljöverket
Inga händelser har under år 2010 anmälts till Arbetsmiljöverket.
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Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Borås den 11 mars 2010

Per Carlsson (s)

Börje Eckerlid (c)

Ordförande

Vice ordförande

Christer Johansson (m)

Tomas Johansson (m)

Crister Persson (c)

Revisonsberättelse för år 2010
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Johan Medelius (m)

Johan Björkman (m)

kommunfullmäktiges handlingar | 20 Juni 2012
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Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) är ett
kommunalförbund som organiserar och driver räddningstjänsten
i sex kommuner: Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo
och Ulricehamn. Förbundet har 24 brandstationer strategiskt
belägna i de olika kommunerna. Antalet anställda uppgår till ca
500, varav huvuddelen är heltidsbrandmän och räddningstjänstpersonal i beredskap. Förbundets huvudkontor finns i Borås.
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds uppdrag är att
skydda och rädda liv, egendom och miljö vid olyckshändelser och
störningar i viktiga samhällsfunktioner. Detta ihop med
att arbeta för att minska riskerna i samhället genom att
förhindra att olyckor inträffar samt att begränsa konsekvenserna vid inträffade olyckor hör till SÄRF:s viktigaste uppgifter.

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Olovsholmsgatan 12
506 34 Borås

033-17 29 00 (vx)
033-17 29 25 (fax)

serf@serf.se
www.serf.se
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Nr 61
Årsredovisning 2011 för
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
2012-04-23

2012/KS0322 107

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Utdrag ur protokoll

Räddningstjänstförbundet redovisar ett resultat för 2011
på -674 tkr, jämfört med +1 223 tkr för 2010. Resultatet är
606 tkr bättre än budgeterat. Förbundets egna kapital var
vid årsskiftet 23 623 tkr.
Enligt lagen om kommunalförbund ankommer det på respektive förbundsmedlem att besluta om ansvarsfrihet för
förbundsdirektionen. Revisorerna föreslår att ansvarsfrihet
beviljas. Kommunstyrelsen tillstyrker revisorernas förslag.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2011.

KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

B 270

Från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Christer Johansson
Ekonomichef

2012-03-16

§ 14
Årsredovisning 2011
Årsredovisning för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har utarbetats enligt bifogade handlingar. Årets
resultat visar ett underskott 674 tkr, med en omsättning
under året på ca 150 000 tkr. Resultatet är 606 tkr bättre
än budgeterat.
Verksamheten under 2011 har genomförts enligt beslutad
verksamhetsplan och handlingsprogram.

Direktionen beslutar enhälligt
att fastställa årsredovisningen för år 2011
att	tillsammans med revisionsberättelse överlämna årsredovisningen till Kommunfullmäktige i respektive
medlemskommun för bedömning av ansvarsfrihet för
direktionen.
Vid protokollet
Susanne Kling
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Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Årsredovisning 2011
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Förord
2011 är starten på en ny mandatperiod med flera nya politiker i både direktion och revision. Mycket tid av har använts för att informera och introducera nya politikerna i räddningstjänstens olika verksamheter.
Direktionen har under 2011 arbetat aktivt med att ta fram ett nytt handlingsprogram. I olika grupperingar har direktionen haft möjlighet att sätta
sin prägel på målsättningen med förbundets arbete under perioden 2012 till
2015. Handlingsprogrammet har skickats ut för remissbehandling under slutet av året, bla till våra medlemskommuner. Beslut planeras vid direktionens
sammanträde i januari 2012.
Under 2011 har förbundet påverkats av personalförändringar i ledningsgruppen. Tidigare räddningschef Kjell Wahlbeck och produktionschef Leif
Isberg har gått vidare till andra arbetsuppgifter vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Länsstyrelsen. Under våren genomfördes en
rekrytering av räddningschef som slutade med att direktionen i juni utnämnde Sven-Åke Josefsson till ny räddningschef. Sven-Åke har tidigare arbetat
som administrativ chef i förbundet vilket innebar ytterligare en rekrytering
under hösten. Direktionen har beslutat om en tillfällig organisation och gett
räddningschefen i uppdrag att genomföra en organisationsöversyn. Tjänsten som produktionschef kommer inte att tillsättas förrän denna översyn är
genomförd.
Förbundet har under 2011 arbetat fram en ny vision, verksamhetsidé och
uppdragsbeskrivning. Vår nya vision är ”Ett tryggt och olycksfritt samhälle
för alla”. Förbundet har även genomfört ett värdegrundsarbete där ledningen
formulerat hur man vill att medarbetare och ledare ska förhålla sig i sitt
arbete. Vid sju tillfällen har ledningen träffat all personal och genomfört
workshops där dessa frågor har diskuterats utifrån olika händelser som vi kan
bli ställda inför.
SÄRF har deltagit i ett EU-projekt inom metodutveckling – Firefight II.
Detta arbete har fått stor uppmärksamhet både inom och utanför Sveriges
gränser och visar också på den stora kunskap som förbundet har i dessa
frågor.

Per Carlsson
Ordförande direktionen

Sven-Åke Josefsson
Räddningschef

Planerade verksamhetsmål för år 2011 har i stort sett genomförts. Förbundets målsättning att intensifiera det olycksförebyggande arbetet har
påbörjats men kommer även att tas upp i samband med kommande organisationsöversyn.
Avslutningsvis vill vi tacka alla medarbetare och samverkande organisationer
för ert engagemang och fina arbete under året.
Per Carlsson
Ordförande direktionen

Sven-Åke Josefsson
Räddningschef
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Uppdrag
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) är
ett kommunalförbund med medlemmar från Bollebygd,
Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamns kommuner.
Verksamheten är relaterad till lagstiftning (främst Lagen
om skydd mot olyckor, Plan- och bygglagen, Lagen om
brandfarliga och explosiva varor), förbundsordningen för
SÄRF, det politiska handlingsprogrammet för innevarande mandatperiod samt verksamhet enligt avtal med
andra aktörer, t ex IVPA och saneringsuppdrag.

2. Räddningsinsatser
Uppgiften innebär att upprätthålla beredskap för att
dygnet runt kunna utföra räddningsinsatser vid bränder
eller andra olyckor. Arbetet innebär att utveckla och
vidmakthålla kompetens, metoder och tekniska resurser
samt att vara väl förberedda för räddningsinsatser eller att
kunna lämna stöd till kommunerna vid kris.

3. Uppföljning av olyckor och räddningsinsatser
Uppföljning innebär att lära av inträffade olyckor och
räddningsinsatser för att undvika upprepningar och ta
tillvara erfarenheter både i det olycksförebyggande arbetet
och i de insatsoperativa beredskapsförberedelserna.

Verksamheten består av fyra huvuduppdrag:

1. Samhällsinriktad olycksförebyggande
verksamhet
Uppdraget tillgodoser lagstiftningens krav på skydd,
säkerhet och trygghet i samhället på lokal nivå. Arbetet
bygger på nära samverkan med medborgare, näringsliv
samt medlemskommunerna och bedrivs med ett medvetet
samhällsperspektiv.
Exempel på uppgifter är risk- och sårbarhetsanalyser,
medverkan i samhällsplaneringen, utbildning till olika
målgrupper, råd och information till enskilda samt inte
minst medverkan i trafiksäkerhetsråd, säkerhetsråd och
brottsförebyggande råd i kommunerna.

4. Stöd till kommunerna vid svåra
samhällsstörningar
Stödet innebär att biträda medlemskommunerna vid svåra
samhällsstörningar eller extraordinära händelser. Det kan
ske genom samverkan och stöd med räddningstjänstens
kompetens och resurser.

Organisationsskiss
Räddningschef
Organisation vid
räddningsinsats
Administration

Teknik

Operativ chef

Stabschef

Skydd och samhälle

Övning och

utbildning

Beredskap och insats
Insatsledare

Styrkeledare

Operativ
personal
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Verksamhetsområde
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Skydd och samhälle

Uppdrag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samhällsplanering och byggnation
Rådgivning och information till allmänheten och myndigheter
Tillsyn av lag om skydd mot olyckor
Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll
Insatsplanering
Olycksundersökningar
Tillstånd och tillsyn av lagen om brandfarlig och explosiv vara
Avtal automatiska brandlarm
Medverkan i säkerhets- och trygghetsarbete
Avtal Borås Stad Säkerhetssamordnare
Avtal Borås Stad Administratör Civilförsvarsförbundet
Avtal Ulricehamns kommun Säkerhetssamordnare
Avtal Krisberedskapshandläggare

Frida Niméus
Områdeschef Skydd och samhälle

Olycksförebyggande verksamhet
Den samhällsinriktade olycksförebyggande verksamheten
arbetar med fokus på stöd till den enskilde och särskilt
utsatta grupper, anpassning och utförande av
tillsynsverksamheten, delaktighet i samhällsplanering
och byggprocessen samt fokus på fördjupat och breddat
samhällsperspektiv, i syfte att sänka olycksfrekvensen.

Under året har SÄRF granskat och gett ett 60-tal
utlåtanden på detaljplaner i medlemskommunerna. Sammantaget har SÄRF granskat drygt 570 bygglovsbesked
och ca 35 förhandsanmälningar. SÄRF har även granskat
och gett synpunkter på drygt 100 brandskyddsdokumentationer. Förbundet har varit delaktig i ett 20tal uppstartsmöten för detaljplaner eller planprogram.

Samhällsplanering och byggnation
Under 2011 lade SÄRF fokus på att ta en tydlig roll
gällande riskhantering och fysisk planering i arbetet för
en hållbar utveckling av städer, tätorter och landsbygd.
Majoriteten av medlemskommunernas planavdelningar
har besökts under året. Syftet var att stärka samarbetet i
planfrågor och tydliggöra att SÄRF vill komma in tidigt i
planprocessen.

Rådgivning och information
SÄRF besvarar frågor och ger rådgivning till allmänheten
och andra myndigheter. Under året har SÄRF vid ca 350
tillfällen gett stöd och råd till allmänheten i frågor som
till exempel berör utrymningsproblematik.
Skydd och samhälle lämnar yttranden till tillståndsmyndigheten för alkoholutskänkning. Yttranden innebär
utökad brandskyddskontroll av restauranger som söker
utskänkningstillstånd.

Länsstyrelsen i Västa Götaland har besökts under året
för att se över samverkansformer och föra en diskussion
kring riskhanteringsfrågor i samhällsplanering. Detta har
resulterat i en förstudie med åtgärdspunkter som bör vidtas för att skapa en smidigare ärendehantering. I tillägg
har problemställningar som visat sig var gemensamma för
SÄRF:s medlemskommuner ställts samman och lösningar har föreslagits.

Förebyggande insatser sker även med hjälp av den operativa personalen i form av olika projekt och arbeten.
Under 2011 genomförde den operativa personalen bland
annat tillsynsbesök på badplatser, diverse informationskampanjer samt projektet ”Ökad närvaro i skolor”.
7
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Tillsyn av lag om skydd mot olyckor

farlig- eller explosiv vara hanteras. Förutom regelbunden
tillsyn av LBE-objekt genomfördes under mellandagarna
en tematisk tillsyn av samtliga återförsäljare av fyrverkerier inom SÄRF:s område.

För att följa upp brandsäkerheten i olika typer av verksamheter och byggnader gör SÄRF tillsyn enligt Lagen
om skydd mot olyckor (LSO). Då kontrolleras hur
befintligt brandskydd är i byggnaden och hur personal
systematiskt arbetar med brandskyddsfrågor. Fokus vid
räddningstjänstens tillsyn är alltid personsäkerheten.
Under 2011 har 159 tillsyner enligt lagen om skydd mot
olyckor (2003:778) utförts. 22 av dessa har behandlat
vattensäkerheten på offentliga badplatser.

I tabellen nedan redovisas antalet tillstånd som inkom
och handlades under 2011.

Under 2011 har tillsynsarbetet inriktats på hotell och
andra övernattningsanläggningar. Ungefär 60 anläggningar har besökts på detta tema. I två av dessa fall har så
allvarliga brister noterats att föreläggande om förbud mot
verksamhet har meddelats. I ett ytterligare fall har föreläggande om krav på åtgärder meddelats och detta ärende
har överklagats av ägare och nyttjanderättshavare.

Inkomna

Beslut taget

Bollebygd
Borås
Mark
Svenljunga
Tranemo
Ulricehamn
Totalt

4
50
7
5
8
7
81

1
31
5
5
7
5
54

Avtal automatiska brandlarm
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund arbetar
ständigt med utveckling och hantering av automatlarmsfrågor. Det gäller arbete med allt från kundkontakt till
återkoppling av larm in i organisationen.

Insatsplanering
För att underlätta räddningstjänstens taktik och minska
insatstiden vid räddningsinsatser görs inom SÄRF
detaljerade kartor och insatskort till vissa byggnader som
kräver mer underlag för räddningspersonalen. Detta
arbete sker under området skydd och samhälle, framför
allt med personal från utryckningsstyrkan.

Medverkan i övrigt säkerhets- och
trygghetsarbete
SÄRF deltar i nätverksträffar tillsammans med säkerhetssamordnarna i Sjuhäradskommunerna och i det
gemensamma Krishanteringsrådet, där samverkan sker
mellan samhällsaktörer i fråga om krisberedskap. SÄRF
medverkar också i kommunernas säkerhets- och trygghetsarbeten, till exempel genom deltagande i lokala
brottsförebyggande råd, POSOM-grupper och förebyggande aktiviteter. Under 2011 har medlemskommunerna
arbetat fram nya risk- och sårbarhetsanalyser enligt lagen
om extraordinära händelser och LSO. SÄRF har bistått
kommunerna genom att utgöra en remissinstans i arbetet.

Olycksundersökning
En olycksundersökning består av två delar, dels tittar man
på orsakerna som ledde fram till olyckan och vad som
påverkade skadeutfallet och dels undersöker man räddningsinsatsens genomförande. Under 2011 genomfördes
6 stycken djupgående olycksundersökningar.

Tillstånd och tillsyn av lag om brandfarlig
och explosiv vara

I februari 2011 bildades ett nätverk för Sjuhäradskommunerna, SÄRF och de Frivilliga resursgrupperna (FRG).
Syftet är att öka samverkan mellan FRG-grupperna vid
utbildning och övning. Vid omfattande insatser kan
SÄRF efterfråga tillgång till FRG, som kan lämna stöd
inom ramen för vissa uppdrag som till exempel transport,
kommunikation och administration.

Under 2011 tog SÄRF över handläggningen av tillstånd för brandfarlig och explosiv vara inom förbundets
medlemskommuner. Kravet på tillstånd finns i Lagen
(2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara (LBE).
Under 2011 inkom och handlades 81 tillstånd. Kommande år förväntas siffrorna öka på grund av att handläggningen av ärendena startade först under senvåren
2011.

Under 2011 startades projektet Mobile Info Center som
är ett samarbete mellan Borås Stad, Borås Energi och
Miljö, AB Bostäder och SÄRF. Inom ramarna för

För att säkerställa att hantering och förvaring sker på ett
säkert sätt utför SÄRF även tillsyn på objekt där brand8
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Foto: Caroline Olausson

Brandmännen Pelle Sundbye och Viktor Fritzson under ett besök på Särlaskolan i Borås.

och att självständigt, med hög förmåga, hantera en allvarlig händelse i kommunen.

projektet har personer med invandrarbakgrund utbildats
i avfallshantering och brandskydd. De har en husbil till
förfogande och har besökt bostadsområden och återvinningsstationer runt om i Borås. Syftet är att sprida
kunskap om vikten av återvinning och brandskydd i hemmet. Projektet kommer att fortlöpa under 2012.

SÄRF har under några år samverkat i dessa frågor på ett
framgångsrikt sätt, vilket också bidragit till en ökad medvetenhet kring frågor som rör det förebyggande krishanteringsarbetet, samt samverkan och samarbete under en
kris. För detta arbete ställer SÄRF en gemensam krisberedskapshandläggare till förfogande via avtal med fem av
medlemskommunerna. Avtal finns även med Borås Stad
och Ulricehamns Kommun gällande tillhandahållandet
av säkerhetssamordnare samt avtal för Borås Stad gällande administratör för Civilförsvarsförbundet.

Sociala risker aktualiseras i samband med den senaste
tidens händelseutveckling i samhället med anlagda
bränder, hot mot tjänstemän som utövar myndighet samt
stenkastning mot räddningstjänstpersonal. SÄRF arbetar
för att förebygga, förhindra och skapa mer kunskap om
den typen av händelser. Som del i detta arbete är SÄRF
delaktiga i ett forskningsprojekt gällande sociala risker i
samarbete med Högskolan i Borås, Borås Stad och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. SÄRF är även
delaktiga i samverkan mot organiserad brottslighet med
lokalt brottsförebyggande arbete i syfte att försvåra och
hindra organiserad brottslighet.

Säkerhetssamordnarna i Borås Stad respektive Ulricehamns kommun har till uppgift att samordna kommunens uppgifter i krishanteringssystemet. Under 2011 har
bland annat en ny risk- och sårbarhetsanalys tagits fram
för kommunerna. Utbildningar och övningar har genomförts, tillsammans med uppgifter så som samverkan inom
kommunen och tillsammans med andra organisationer.

Ägarkommunernas krishantering
Varje kommun har ett ansvar för sin egen krishantering.
Det handlar både om att förbereda sin krisorganisation

9
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Övning och utbildning

Uppdrag
• Bedriva utbildning och information i brandskydd till allmänhet,
företag och skolor
• Genomföra brandskyddsutbildningar till för- och grundskola;
femåringar, årskurs 5 (Navet Science-center genomför med
SÄRF:s hjälp) samt årskurs 8
• Bedriva räddningsgymnasium i Borås Stad och i Marks kommun
• Genomföra Brandman för en dag för sommarlediga ungdomar
Stefan Rodhe
Områdeschef Övning och utbildning

Extern utbildning
Internt omfattar utbildnings- och övningsverksamheten
heltidspersonal och räddningstjänstpersonal i beredskap.
Utveckling av metoder i samarbete med Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap, MSB, och Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, är en viktig del och övningsanläggningen Guttasjön en förutsättning.
Externt riktar sig SÄRF till barn och ungdomar med den
samhällsfinansierade utbildningen och till äldre samt
kommunala verksamheter och företag med den kundfinansierade. Utbildningar för MSB och andra räddningstjänster är en ökande del av verksamheten.
Målet med verksamheten är att öka förmågan att hantera
risker och olyckor på individ- och gruppnivå. Syftet
med den ökande förmågan är att så snabbt som möjligt
minimera skadeutvecklingen, öka säkerheten för dem
som genomför detta och ett ökat restvärde. SÄRF stödjer
också medborgarnas strävan att minska sannolikheten för
olycka.

Utbildning
SÄRF har hållit brandskyddsutbildning för 99 skolklasser, varav 16 i samarbete med Navet Science-center.
Nästintill alla för- och grundskoleutbildningar har
genomförts av SÄRF:s operativa personal. Räddningsgymnasierna på Almåsgymnasiet i Borås och Marks
Gymnasieskola i Skene har löpt enligt avtal.

besökte den operativa personalen i Borås högstadieskolor
runt om i Borås Stad. Syftet med besöken var att informera om farorna med brand, kontrollera brandskydd
samt skapa och bibehålla goda relationer till ungdomar.
Flera skolor i förbundets område har utsatts för anlagda
bränder. SÄRF har besökt berörda skolor och medverkat
i uppföljning med skolledning och elever.
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har mött och
utbildat 8 907 personer i alla åldrar under året. Statistiken är samlad i tabellen på sidan 11.

Brandman för en dag
Brandman för en dag är en återkommande aktivitet som
riktar sig mot sommarlediga ungdomar. Syftet är att ge
ungdomar kunskap om hur de kan ingripa i händelse av
brand och trafikolycka samt hur anlagda bränder kan
motverkas. Under 2011 genomfördes projektet under
fyra sommarlovsveckor. SÄRF fick hjälp av fritidsgårdar
och kyrkliga ungdomsverksamheter för att rekrytera
ungdomar till projektet.
Projektet Brandman på turné genomfördes också under
sommarmånaderna. Två brandmän besökte publika
platser runt om i medlemskommunerna för att sprida
kunskap om bland annat brandskydd. Allmänheten fick
t.ex. prova på att släcka en brand med handbrandsläckare
och lära sig hjärt-lungräddning.

Området övning och utbildning har bidragit i planeringen av projektet ”Ökad närvaro i skolor”. Under året
10
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Externa utbildningar utförda i förbundet
År 2011
Utbildning

Brandfarlig vara mindre
Brandkunskap
Brandkunskap påbyggnad
Heta arbeten
LABC-HLR
Sjukvårdsutbildningar
Skolprojekt
Slärsläckarutbildning
Sotningskurs
Systematiskt brandskyddsarb.
Teambuilding
Övriga säkerhetsutbildningar
Totalt

Antal
kurser

3
267
0
34
22
3
83
21
2
9
1
55

År 2010

Antal
deltagare

30
4 700
0
574
156
65
1 943
210
31
117
7
1 074

500

8 907

SÄRF:s övningsanläggning
Under året har SÄRF haft besök av andra räddningstjänster som genomfört rökövningar på Guttasjön. Fältet är
designat för ändamålet och den typen av utbildningsverksamhet. Extern utbildning räddningstjänst, är något
SÄRF vill främja. Förbundet upplever ett ökande intresse
för övningsanläggningen, framför allt från räddningstjänster i den södra delen av landet.
MSB genomförde en ”Räddningsledare A” (styrkeledarutbildning) på Guttasjön 2011 och två sådana utbildningar är planerade under 2012. SÄRF har också tre
”Räddningsinsats” (grundläggande RiB-utbildningar)

Antal
kurser

2
86
2
22
30
4
129
1
2
11
1
92

382

År 2009

Antal
deltagare

26
1 302
40
345
332
90
3 370
15
66
129
9
1 845

7 569

Antal
kurser

Antal
deltagare

256

5 018

3
57
5
20
15
4
68
19
2
8
0
55

29
874
166
340
170
90
1 662
301
48
188
0
1 150

inplanerade under 2012 som ett resultat av MSB:s ökade
intresse för anläggningen och områdets övrig infrastruktur som passar för utbildningsinsatser.
Samarbetet med Cold Cut Systems har gett SÄRF kurser,
både nationella och internationella, i utvecklad släckteknik. Kunskaper i övertrycksventilation, skärsläckare och
värmekamera ger SÄRF fördelar avseende säkerhet, restvärde och miljöpåverkan vid släckinsatser. Samtidigt som
vår personal själva utvecklas när de utbildar andra kan
förbundet föra ut kunskaperna både intern och externt.
Intresset från andra räddningstjänster är stort. MSB stödjer dessa ansträngningar och vill fortsätta samarbetet.
Kursen “Räddningsledare A” genomfördes på Guttasjön under hösten 2011.
Foto: Caroline Olausson
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Uppdrag
• Utveckling av metoder för att stoppa och förhindra spridning av
miljöfarligt släckvatten
• Snabbare åtgärder vid utsläpp av miljöfarliga ämnen till vattentäkter
• Pågående metodutveckling, brand inomhus
• Individuella uppföljning av övningsverksamheten
• Utryckningsförarutbildning
• Implementering av lossdragningemetoden
• Kompetensförsörjning av personal i räddningstjänstens räddningsoperativa verksamhet
• Implementering av koncept säker arbetsplats vid trafikolycka

Intern utbildning och metodutveckling
Intern utbildning
Introduktions- och rökdykarutbildning har genomförts
för ny personal vid två tillfällen under året. Ansträngningar görs för att individ- och gruppinrikta övningsverksamheten och att den anpassas efter de behov som
finns. I övrigt har de standardövningar som behövs för
att upprätthålla erforderlig kompetens på personalen
genomförts.

Utvecklingsarbete
SÄRF bedriver sedan ett par år tillbaka ett utvecklingsarbete i samverkan med SP. Arbetet syftar till att stoppa
och förhindra spridning av miljöfarligt släckvatten samt
skapa snabba åtgärder vid utsläpp inom vattenskyddsområden. Arbetet har fortlöpt under 2011 och en stor del av
projektet har lagts ut på RiB-kåren i Viskafors.

övar. Genom arbetsmiljöverkets föreskrifter avseende rökoch kemdykning har detta område ytterligare aktualiserats. Som ett led i detta har SÄRF deltagit i EU-projektet
Firefight II som bland annat syftat till att skapa en säkrare
arbetsmiljö för brandmän. Sju länder har deltagit i projektet som avslutades i november 2011.

Vattendykning
I Borås har vattendykarorganisationen under 2011 haft
full beredskap. Insats, materiel och övningsverksamheten
har fungerat bra. Organisationen har under året haft totalt 30 dykare och 9 icke-dykande dykarledare i tjänst. Av
dessa dykare är två stycken nyutbildade och tre stycken
nyanställda brandmän med dykutbildning sedan tidigare.

Taktik och metodik i undermarksanläggningar, ett nytt
forskningsprojekt finansierat av MSB, planerades 2011
och kommer att starta 2012. SÄRF har i uppdrag att,
tillsammans med SP, planera och genomföra praktiska
moment inom ramen för projektet.

Bland det gångna årets dyklarm kan följande noteras.
Den 4 juni larmas enheter till Lillsjön i Nittorp där
en person befaras drunknad. Strax efter dykenhetens
framkomst finner dykare personen på 4 meters djup.
Personen har då varit under vattenytan i uppskattningsvis
50 minuter. Livräddande åtgärder gör att den drabbade
återfår svaga livstecken. Dessvärre avlider personen några
dagar senare på sjukhus.

SÄRF bedriver sedan tidigare ett utvecklingsarbete inom
området inomhusbrand. Förbundet arbetar med att på
ett så säkert och effektivt sätt som möjligt genomföra den
typen av insatser. I arbetet ingår att utveckla utrustning,
övningsanläggningar och det sätt på vilket vår personal

Förutom skarpa drunkningslarm har dykorganisationen
hjälpt polisen med sökning vid brottsutredning samt
utfört dykarbeten i säldammen vid Borås Djurpark. Allmänna badplatser i Borås Stad har kontrollerats av dykare
ur säkerhetssynpunkt.
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Teknik

Uppdrag
•
•
•
•

Drift av brandstationer och övningsanläggning
Drift och underhåll av fordon och materiel
Drift av verkstäder
Upphandlingar av fordon och materiel

Börje Claesson
Områdeschef Teknik

Fordon, lokaler och räddningsmateriel
Området svarar för förbundets försörjning och utveckling av materiel, fordon och utrustning. I området ingår
också supportfunktioner så som två verkstäder, hantering
av sambandsteknik, alarmeringsutrustning, skyddsutrustning, beklädnad, slangsservice och rökskydd.
Teknik svarar också för driften av övningsanläggningen
Guttasjön och brandstationen i Borås. Förbundets hela
logistik och materialförsörjning är viktiga delar i verksamheten.

Arbetet med iordningsställande av omklädningsrum för
damer i Fritsla färdigställdes i december.
Under året har en rad upphandlingar kring fordon
genomförts. Ett transportfordon, tre personbilar, två
containerfordon, en vatten/skumtank samt en släck/
räddningsbil utrustad med skärsläckare har upphandlats
och dritfsatts. Ett nytt vattendykarfordon är också upphandlat och kommer att driftsättas under 2012.
SÄRF:s upphandling av rökskyddsutrustning och kartnavigatorer är kompletterade så att samtliga stationer har
tillgång till utrustningen.

Målet med verksamheten är att SÄRF:s personal ska stå
väl rustade vid räddningsinsatser. Såväl den egna skyddsutrustningen som tekniska hjälpmedel och annan utrustning ska fungera för att personalen ska ges bästa möjliga
förutsättningar i sitt arbete.

Arbete under 2011
Områdets samtliga uppdrag är utförda under året eller
pågår med färdigställande 2012.
SÄRF arbetar kontinuerligt med energisparåtgärder. På
övningsanläggningen har en luftvärmepump installerats.
Kontinuerligt underhållsarbete utfördes på Södra
Älvsborgs Räddningsförbunds 24 brandstationer samt
Guttasjöns övningsanläggning samt förbundets 150-tal
fordon och övrig utrustning.
13
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Beredskap och insats

Uppdrag
•
•
•
•

Förbereda och genomföra räddningsinsatser
Förbereda och genomföra IVPA-uppdrag
Rekrytera brandpersonal
Arbete med nytt handlingsprogram för perioden 2012-2015

Sören Johansson,
Områdeschef Beredskap och insats

Operativ verksamhet
SÄRF:s operativa verksamhet består av 2 heltidskårer, 17
kårer med räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) och
6 räddningsvärn. Det är en omfattande organisation där
personalen ska vara utbildad, övad och förberedd för att
kunna agera vid en mängd olika uppdrag där den enskilde
samhällsmedborgaren behöver vår hjälp.
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds geografiska
yta är stor med olika miljöer: tätort, byar, landsbygd,
industrier och infrastruktur. Avstånden medför att insatstiderna påverkas. SÄRF:s fordonspark och utrustning
håller en hög standard och dimensioneringen möjliggör
både kraftsamling och hantering av flera insatser samtidigt. Avtal med omgivande räddningstjänster är också ett
sätt att säkra insatsförmågan i olika delar av förbundet.

Handlingsprogram
Under 2011 har SÄRF arbetat med att ta fram ett nytt
handlingsprogram för perioden 2012 till 2015. Handlingsprogrammet beskriver den operativa och förebyggande verksamheten inom SÄRF:s område. Arbetet har
utförts i en arbetsgrupp där gruppen vid flera tillfällen
redovisat sitt arbete för direktionen. Direktionen har
vid dessa tillfällen också lämnat direktiv för programmets innehåll. Det har skickats ut på remiss och i början
på 2012 tog direktionen beslut om det nya handlingsprogrammet.

FIP-verksamhet
Under året har så kallad FIP-verksamhet startats upp vid

Bollebygds, Horreds och Skenes RiB-kårer. FIP står för
första insatsperson och innebär att en person i utryckningsstyrkan har ett av SÄRF:s fordon till förfogande
för att vid larm åka direkt till olycks- eller brandplatsen.
Syftet är att nå tredje man snabbare och kunna bryta eller
på annat sätt påverka olycks- och brandförlopp. FIPfunktionen i SÄRF är än så länge en provverksamhet.

Utalarmering
När det gäller utalarmering tillämpas numera förlarm vid
larmtyperna brand i byggnad och trafikolycka. Förlarm
innebär att styrkan larmas tidigt i skedet, innan larmintervjun är avslutad, och innebär därmed en snabbare
insatstid. SÄRF har också infört att stabschefen har
medlyssning av SOS-samtal. Detta underlättar också
utalarmeringen genom att stabschefen tidigt kan skaffa
sig en uppfattning kring det inträffade.

Personalförsörjning
SÄRF har svårt att upprätthålla personalförsörjningen
på vissa av av förbundets RiB-kårer. Erfarenheterna är
likartade på många andra platser i landet. Pendling till
arbetsplatser från mindre orter, där antalet tillgängliga
arbetstillfällen är få och oftast även blir färre, försvårar
rekryteringsmöjligheterna. Detta särskilt vad gäller
beredskap dagtid i arbetsveckan. Räddningspersonal i
beredskap utgör den största personalgruppen i SÄRF
(drygt 300 personer) och förbundet behöver bland annat
rekrytera fler kvinnor till räddningstjänsten för att kunna
klara personalbehovet i framtiden.
14
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Statistik operativ räddningstjänst
Totala antalet larm för 2011 var 2 571 och det är en liten
ökning jämfört med föregående år.
Den vanligaste larmtypen är ”Automatlarm ej brand”.
Nästan 30 % av SÄRF:s insatser berör den larmtypen.
Siffran skiljer sig inte mycket från andra räddningstjänster
i landet, men är för hög. Problematiken med felaktiga
automatiska brandlarm kan härledas till brister i anläggningarnas standard och skötsel. Man bör också ha i åtanke
att antalet anläggningar som installerar automatiska
brandlarm ökar kontinuerligt.
Under 2011 har antalet trafikolyckor i SÄRF:s område
minskat i stort. År 2009 larmades SÄRF till 450 trafikolyckor, år 2010 till 470 och år 2011 till 367. Det är en
minskning som är svårt att hitta någon tydlig förklaring
till. Dock inträffade ett antal större trafikolyckor med
flera omkomna inom SÄRF:s område under 2011.
Antalet larm till olyckstypen ”Brand i byggnad” har under
åren 2009-2011 varit 230, 276 och 201 larm.
Antalet larm till olyckstypen ”Drunkning/tillbud” kan ses
som konstant under de senaste åren. De är till antalet 8,
10 och 8 under åren 2009-2011.

Gällande väderrelaterade insatser och larmtyperna
”Stormskada” och ”Vattenskada” är fördelningen följande:
Olyckstyp

2011

2010

2009

Stormskada
Vattenskada

13
59

3
65

11
52

IVPA-uppdragen (I Väntan På Ambulans) har ökat stort
de senaste åren och är den olyckstyp som visar störst
avvikelse i jämförelse med 2010. IVPA-larmen är inga
räddningstjänstuppdrag enligt lagen om skydd mot
olyckor utan utförs genom avtal med ambulanssjukvården. Larmkriterierna är desamma för IVPA-verksamheten
i hela Västra Götalandsregionen. År 2009 åkte SÄRF på
186 IVPA-larm. Den siffran var 2011 uppe i 488. Ökningen beror på ändrade larmkriterier samt att fler stationer än tidigare åker på IVPA-larm. Detta avspeglas också
i fördelningen av larm på SÄRF:s RiB-kårer. Bollebygd,
Dalstorp, Mjöbäck, Svenljunga, Tranemo, Trädet, Ulricehamn och Vegby åker på IVPA-larm. Under senare delen
av 2011 startade Horred, Torestorp samt räddningsvärnen i Länghem och Töllsjö upp verksamheten. Heltidsstationerna i Borås och Skene åker enbart på larmkriterierna
hjärtstopp och medvetslöshet.

Brand på Vävarevallen
Natten till måndag, 2011-08-01, kl. 03:25 inkom larm
om brand ute på Vävarevallen i Marks kommun. Vid
framkomst konstateras att det är en fullt utvecklad
brand och både läktare och omklädningsutrymmen
brinner. Beslut om mer resurser tas omgående.
Då järnvägen går nära idrottsplatsen kontaktas
Trafikverket och strömmen bryts. Utvändiga släckningsförsök genomförs, men brandhärden är svår att
komma åt då byggnaden genomgått flera om- och tillbyggnationer. Skene heltidsstyrka ansluter till övriga
styrkor på plats strax efter kl. 05:00 då de befunnit sig
på en villabrand. Efter deras ankomst sätts skärsläckare
in för att bekämpa branden. Detta ger snart effekt och
branden kan släckas. Räddningsarbetet avslutas 12:16.
Under insatsen gick det åt över 140 mantimmar fördelat på 26 personer från 5 av SÄRF:s kårer.

Insatsbild SÄRF
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Antal skadehändelser under perioden 2001-2011
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Antal skadehändelser per kommun och 1 000 invånare
(Olyckstyperna är ett urval bland de vanligast förekommande)
Olyckstyp

Bollebygd
2011

Brand i byggnad
Brand ej i byggnad
Automatlarm ej brand
Trafikolycka

1,1
1,5
2,0
2,9

-10

1,1
1,1
2,8
2,6

Borås

-09

0,7
1,0
2,5
1,9

Mark

2011

-10

-09

2011

1,1
1,5
4,4
1,7

1,2
1,4
3,6
2,1

1,1
2,1
3,9
2,1

0,9
1,4
2,9
2,2

Svenljunga

Tranemo

Ulricehamn

-10

-09

2011

-10

-09

2011

-10

-09

2011

-10

-09

1,5
1,5
2,9
2,2

1,8
1,9
2,3
2,3

1,8
1,4
3,9
2,5

1,7
1,6
3,6
2,1

1,8
1,5
3,8
2,8

0,8
1,6
3,8
2,3

1,9
1,6
2,7
3,8

1,0
1,3
4,0
3,5

0,8
1,1
2,4
1,7

2,0
1,0
2,6
3,6

0,9
0,8
2,2
3,0
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Antal skadehändelser per kommun
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Antal utryckningar heltidskårer
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Ekonomisk redovisning
Flera stora investeringsprojekt är inte avslutade vilket
medfört mindre kostnader för avskrivningar på 0,6 Mkr.
En något högre ränta på förbundets likvida medel ökar
intäkterna med 0,8 Mkr.
Kommunbidraget är förbundets största intäkt och uppgår under året till 132,9 Mkr. Detta innebär en bidragsfinansiering av verksamheten på 89,1 %. Övriga intäkter
uppgår till 16,2 Mkr och består bland annat av uppdragsutbildning 3,6 Mkr, automatiska brandlarmstjänster 4,4
Mkr, myndighetsutövning 0,7 Mkr och övriga avtalstjänster 7,5 Mkr. Årets intäkter överstiger budget med
0,2 Mkr.

Ann Larsson, Administrativ chef

Årets resultat
Bokslutet för 2011 visar ett negativt resultat på 0,7 Mkr,
med en omsättning som uppgår till 149,1 Mkr. Resultat
är 0,6 Mkr bättre än budgeterat.

De totala kostnaderna för verksamheten uppgår till 149,8
Mkr. Av dessa utgör 108,7 Mkr personalkostnader, det
vill säga 73 %. I personalkostnader ingår även kostnader för pensioner med 11,7 Mkr. Övriga kostnader är
fördelade på materiel och tjänster 15 %, lokaler 9 % och
avskrivningar 3 %. Årets kostnader är 0,1 Mkr högre än
budgeterat.

Förbundet har under året påverkats av flera centrala
beslut. Pensionskostnaderna ökade med 3,2 Mkr på
grund av en sänkning av diskonteringsräntan. Beslut om
ändrade premier för avtalsförsäkringar minskade kostnader med 0,4 Mkr.

Nyckeltal
Balanslikviditet
Soliditet
Rörelsekapital
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
varav avskrivningar
varav pensionskostnader
Finansnetto
Årets resultat
Bidragsfinansiering
Arbetskraftskostnad i
procent av omsättningen
Kommunbidrag
Kommunbidrag inkl resultat
Kommunbidrag inkl resultat,
fast pris 1996*
Medelkostnad / invånare
Medelkostnad inkl resultat
/invånare
Medelkostnad inkl resultat
/invånare fast pris 1996*

2011

2010

2009

2008

2007

2006

232,3%
25,0%
39 395
16 242
149 817
5 246

237,4%
27,6%
37 236
16 353
142 864
5 853

1
-674
89,1%

-266
1 223
88,7%

241,3%
26,8%
33 120
14 061
111 064
4 473
5 675
-1 416
3 381
87,9%

266,8%
23,4%
31 307
14 905
112 973
4 920
6 964
496
1 227
86,9%

222,7%
18,6%
23 979
14 528
108 845
4 858
8 379
71
754
86,7%

209,9%
20,6%
17 024
14 585
104 607
5 384
6 506
-267
1 911
86,3%

72,9%
132 900
133 574

70,5%
128 000
126 777

66,2%
101 800
98 419

68,2%
98 800
97 573

68,4%
95 000
94 246

66,4%
92 200
90 289

70 582
695 kr

69 725
673 kr

56 040
655 kr

57 916
640 kr

61 765
617 kr

61 641
603 kr

699 kr

666 kr

633 kr

632 kr

612 kr

590 kr

369 kr

367 kr

361 kr

375 kr

401 kr

403 kr

*fast pris 1996 räknat med viktat index 50 % AKI 50 % KPI.

Ägarandel
Ägarandel 2011
Kommunbidrag 2011 i tkr
Antal invånare 2011-12-31
Kostnad / invånare

Bollebygd

Borås

Mark

Svenljunga

Tranemo

Ulricehamn

Summa

5,08%
6 751
8 356
808 kr

49,78%
66 158
104 106
635 kr

20,25%
26 912
33 791
796 kr

6,12%
8 133
10 282
791 kr

6,79%
9 024
11 606
778 kr

11,98%
15 922
22 996
692 kr

100,00%
132 900
191 137
695 kr
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Resultaträkning

2011
16 242
-144 571
-5 246

2010
16 353
-137 011
-5 853

-133 575

-126 511

132 900
1 234
-1 233

128 000
368
-634

-674

1 223

2011-12-31

2010-12-31

94 723
25 425

88 191
23 858

2 365
22 997
63

0
23 758
100

69 298

64 333

3 944
65 354

5 263
59 070

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital

94 723
23 623

88 191
24 297

Eget kapital från föregående år
Årets resultat

24 297
-674

23 074
1 223

41 197
29 903

36 797
27 097

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Not
1
2
3

Verksamhetens nettokostnader

Kommunbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

4
5
6

Årets resultat

Balansräkning
Tillgångar
Anläggningstillgångar

Pågående investering
Maskiner och inventarier inkl pågående investering
Långfristiga fordringar

7
8

Omsättningstillgångar

Fordringar
Kassa och bank

Avsättningar
Skulder

9

10

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

11

0
29 903

0
27 097

Ansvarsförbindelse

12

16 597

14 531

2011

2010

-674

1 489

Erhållen ränta
Erlagd ränta

5 246
-34
4 538
1 234
-1 233

5 395
-155
6 729
368
-633

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

4 539

6 464

Förändring i rörelsekapital
Ökning/minskning av fordringar
Ökning/minskning av kortfristiga skulder

1 319
2 806

-86
190

Kassaflöde från den löpande verksamheten

8 664

6 568

-6 851
38

-8 227
139

-6 813

-8 088

Förändring av långfristiga skulder
Förändring av avsättning till pension
Förändring av avsättning till särskild löneskatt
Försäljning av anläggningstillgångar
Nedskrivning av anläggningstillgångar
Övertagande av verksamhet från Marks kommun
Ändrad redovisningsprincip

0
3 541
859
34
0
0
0

0
2 461
597
155
458
5 536
0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

4 434

9 207

6 285
59 070
65 355

7 687
51 383
59 070

Kassaflödesanalys
Den löpande verksamheten

Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar
Realisationsvinst vid försäljning av inventarier

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Ökning/minskning av långfristig fordran

13
8

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten

Ökning/minskning av likvida medel
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Noter
Kommunalförbundet följer de grundläggande redovisningsprinciper som framgår av den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.
Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, men som
avser redovisningsåret har i huvudsak skuldbokförts och
belastat resultatet år 2011.
Intjänade löner, semesterersättningar och övriga löneförmåner har redovisats som avsättning och förändringen
har resultatbokförts.
Fordringar äldre än 1 år betraktas som osäkra har bokföringsmässigt avskrivits.

Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp
med anskaffningsvärdet efter avdrag för avskrivningar.
Förbundets pensionsåttagande följer det centrala avtalet
KAP-KL där den individuella delen betalas ut i sin
helhet. Särskild avtalspension, efterlevandepension och
kompletterande ålderspension inklusive löneskatter
redovisas som en pensionsskuld under avsättningar.
Särskilda avtalspensionen för brandmän är beräknad på
pensionsålder 59 år.
Pensionsutfästelser före 1997-12-31 redovisas som
ansvarsförbindelse.

Not 1 Verksamhetens intäkter

2011

2010

Automatiska brandlarm
Myndighetsutövning
Uppdragsutbildning
Avtal
Bidrag från EU, AMS mfl
Uthyrning lokaler, fordon
Teknisk service
Övrigt
Realisationsvinst

4 392
656
3 554
5 585
437
960
511
113
34

4 212
545
3 733
5 248
590
1 123
442
305
155

16 242

16 353

Summa

Not 2 Verksamhetens kostnader
Löner och arvoden
Sociala avgifter mm.
Pensioner
Övriga personalkostnader
Lokaler
Materiel
Främmande tjänster
Summa

2011

2010

72 146
21 890
11 684
3 016
13 683
10 592
11 560

68 978
21 522
8 864
2 465
14 398
10 070
10 714

144 571

137 011

Not 3 Avskrivningar enligt plan
Planenliga avskrivningar har beräknats på objektens anskaffningsvärden. Avskrivningarna sker linjärt.
Avskrivningstiderna följer i huvudsak kommunförbundets rekommendationer.
Not 4 Kommunbidrag
Bollebygd
Borås
Mark
Svenljunga
Tranemo
Ulricehamn
Summa
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2011

2010

6 751
66 158
26 912
8 133
9 024
15 922

6 502
63 719
25 920
7 834
8 691
15 334

132 900

128 000
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Not 5 Finansiella intäkter
Förbundet är anslutet genom avtal till Borås Stads internbank.
Not 6 Finansiella kostnader

2011

2010

Ränta pensionsavsättning
Övriga finansiella kostnader

1 208
25

607
27

Summa

1 233

634

Not 7 Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde

2011

2010

111 246
-88 249
22 997

106 761
-83 003
23 758

Not 8 Långsiktiga fordringar
Lån till deltidspersonal för genomförande av körkortsutbildning
Not 9 Kortsiktiga fordringar

2011

2010

Kundfordringar
Förutbetalda kostnader
Övriga fordringar

2 027
1 774
143

2 405
2 402
456

Summa

3 944

5 263

Not 10 Pensionsavsättning

2011

2010

36 797
-2 175
2 538
1 054
2 124
859
41 197

33 739
-1 367

Ingående balans
Utbetalningar
Sänkning diskonteringsränta
Ränta mm
Årets intjänande
Särskild löneskatt
Utgående balans

607
3 221
597
36 797

Not 11 Kortfristiga skulder

2011

2010

Leverantörsskulder
Semesterlöneskuld
Upplupna löner
Upplupna sociala avgifter
Arbetsgivaravgift
Moms
Pensioner, individuell del
Pensioner, löneskatt
Övriga interimsskulder

9 059
6 716
2 198
829
2 006
1 390
3 375
1 520
2 810

8 488
6 311
2 195
829
1 861
1 581
3 010
911
1 911

29 903

27 097

Not 13 Investeringar

2011

2010

Brandbilar
Personbilar
Brand & räddningsmateriel
Radio & teleutrustning
Datorer mm
Överfört från Marks kommun
Pågående investeringar

3 457
617
54
357
0
0
2 365

752
962
255
219
503
5 536
0

Summa

6 850

8 227

Summa

Not 12 Ansvarsförbindelse
Pensionsförpliktelse inklusive löneskatt för tiden tom 1998
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Personalekonomisk redovisning
Personalkategorier

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds anställda består av månadsavlönad personal, brandmän och styrkeledare i beredskap (RiB–personal) samt personer som ingår
i räddningsvärn. Den månadsavlönade personalen består
av två kategorier, utryckningspersonal vid heltidskårerna
i Borås och Skene som arbetar oregelbunden arbetstid
enligt schema och övrig personal med arbetstid måndag
till fredag, så kallad dagtidspersonal.
Räddningstjänstpersonal i beredskap bor och har i
regel sin ordinarie arbetsplats på respektive ort. De har
beredskap och larmas för räddningsinsatser till utryckningsstyrkan på orten. De som ingår i räddningsvärn är
uttagna till värnet med tjänsteplikt.

Antal anställda

Antalet anställda, inklusive vikarier och räddningsvärn,
uppgick 2011-12-31 till 506 personer, 31 kvinnor och
475 män.
Av de 31 kvinnliga anställda arbetar 16 inom områdena
ledning, administration och drift och 14 kvinnor arbetar
i operativ utryckningstjänst som brandmän i beredskap.
En kvinna är anställd som brandman vid Skene heltidskår.

Antal anställda
Personal inom ledning, administration, förebyggande, utbildning, drift
Heltidsanställd utryckningspersonal, Borås heltidskår
Heltidsanställd utryckningspersonal, Skene heltidskår
Insatsledare stationerade i Borås
Insatsledare, dagtid med beredskap stationerade i Skene
Brandmän och styrkeledare i beredskap fördelade på 17 kårer
Personal i räddningsvärn på sex orter

41
53
19
12
4
315
62

Totalt

506

Lönekostnader inkl. PO fördelat per område
Redovisning i tkr

2011

Räddningschef och stab
Produktionsledning
Beredskap och insats
varav operativ ledning
varav Borås heltidskår
varav Skene heltidskår
varav RiB-kårer
varav räddningsvärn
Övning och utbildning
Teknik
Skydd och samhälle

4 613
4 141
78 795
6 026
25 935
12 457
33 165
768
5 522
7 087
5 561

Summa

105 719
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Heltidskårer och dagtidspersonal
Bemanning och personalförändringar
2011 var ett år med ovanligt mycket personalrörlighet.
Inom Borås heltidskår, Skene heltidskår och dagtidspersonalen avgick under året totalt 16 personer vilket
motsvarar personalomsättningen 12,4 %.
Räddningschef Kjell Wahlbeck lämnade i mars SÄRF för
arbete hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. En rekrytering för att utse en ny räddningschef
genomfördes och resulterade i att Sven-Åke Josefsson tillträdde som ny räddningschef från och med 2011-07-01.
Rekryteringsprocessen för den vakans som då uppstod
som administrativ chef resulterade i att Ann Larsson
tillträdde tjänsten strax innan årsskiftet.

Produktionschef Leif Isberg avgick 2011-09-30. Denna
tjänst hålls vakant i avvaktan på en organisationsöversyn.
Ett flertal brandmän och insatsledare har under året
avgått med pension . Detta har medfört flera interna
rekryteringar till tjänster som insatsledare och styrkeledare. Pensionsavgångarna medförde att nio nya brandmän tillträdde tjänster vid Borås och Skene heltidskårer i
mars 2011.
Externa rekryteringar har även genomförts till tjänster
som administratör, brandingenjörer, krisberedskapshandläggare, säkerhetssamordnare, utbildningsledare samt
vikariat som personaladministratör.

- Borås heltidskår
ÅldersfördelningÅldersfördelning
- Borås heltidskår
6
5

Antal

4
3
2
1
0
24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Ålder

Medelålder: 42,17 år

Åldersfördelning - Skene heltidskår
Åldersfördelning - Skene heltidskår
6
5

Antal

4
3
2
1
0
23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61
Ålder

Medelålder: 44,15 år
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Åldersfördelning dagtidspersonal

Pensionsavtal

I fördelningen ingår all tillsvidareanställd dagtidspersonal. Den yngsta anställde är 25 år och den äldste är
66 år. Medelåldern är 48 år.

Att arbeta i operativ utryckningstjänst ställer mycket
höga krav på fysik, kondition och styrka. Detta förutsätter en frisk och vältränad personal.

Ålder

Antal

Antal i %

60-69

9

20

50-59

9

20

40-49

16

35,6

30-39

7

15,6

20-29

4

8,9

Total

45

100

Det kommunala pensionsavtalet KAP-KL ger operativ
utryckningspersonal möjlighet att avgå med särskild avtalspension vid 58 års ålder om vissa villkor är uppfyllda.
SÄRF har sedan ett antal år tillbaka noterat tendensen
att denna möjlighet inte alltid utnyttjas av den enskilde. I
och med att valet att avgå är personens eget är det mycket
svårt att planera och inleda en rekrytering inför kommande pensionsavgångar.
Under 2011 har 13 personer i operativ utryckningstjänst
haft möjlighet att avgå med särskild avtalspension. Sju av
dessa har avgått under året.

Tidsanvändning för heltidsanställd personal
Schemalagd tid
Schemalagd tid
Frånvaro
Semester
Sjukdom och rehabilitering
Föräldrarledighet
Vård av sjukt barn
Komptid, uttag
Förskjuten arbetstid, uttag
Annan ledighet
Summa frånvaro
Återstår arbetad tid
Arbetad tid utöver schema
Övertid larm
Övertid personalbrist
Övertid övrigt
Förskjuten arbetstid utbildning
Förskjuten arbetstid övrigt
Fyllnadstid
Summa arbetad tid utöver schema
Totalt arbetad tid
Utbetald övertid i tkr (exkl PO)

År 2011
i timmar
280 117

i%
100,00

27 578
4 501
4 754
559
568
395
3 594
41 949
238 168

9,85
1,61
1,70
0,20
0,20
0,14
1,28
14,98
85,02

År 2010
i timmar
i%
280 331
100,00
28 748
4 611
4 836
401
901
961
3 320
43 778
236 553

10,26
1,65
1,73
0,14
0,32
0,34
1,18
15,62
84,38

År 2009
i timmar
i%
219 290
100,00
22 703
4 107
3 515
693
521
921
4 072
36 532
182 758

659
1 111
1 068
71
605
62
3 576

474
617
1 383
68
530
351
3 423

224
946
1 157
3
378
14
2 722

241 744

239 976

185 480

1 060

792

699

10,35
1,87
1,60
0,32
0,24
0,42
1,86
16,66
83,34

Inarbetad tid 2011-12-31
Sparade semesterdagar
Komptid, timmar
Flextid, timmar
Förskjuten arbetstid, timmar
Inarbetad skuld till personalen

År 2011
Antal Värde tkr
2 431
4 797
1 099
287
3 272
1 055
1 791
577
6 716

År 2010
Antal Värde tkr
2 368
4 568
1 410
352
2 688
865
1 631
525
6 310

År 2009
Antal Värde tkr
1 780
3 416
1 975
651
2 764
818
2 086
618
5 503

27

B 297

kommunfullmäktiges handlingar | 20 Juni 2012

RiB-kårer

Under året har 24 personer avgått och 25 personer
nyanställts. Personalomsättningen år 2011 var 7,61 %.
Sjukfrånvaron för samtliga RiB-kårer uppgår år 2011 till
1,80 %.

Räddningsvärn

I Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund finns det sex
räddningsvärn där totalt 62 personer ingick vid årsskiftet.
Fördelningen per räddningsvärn framgår nedan.

Rekryteringssvårigheter finns på ett flertal RiB-kårer
inom SÄRF och tendensen ser likadan ut i stora delar av
Sverige.
Kår

Beredskap
SL
Bm
Bollebygd
1
4
Dalsjöfors
1
4
Dalstorp
1
4
Fristad
1
4
Fritsla
1
2
Horred
1
4
Mjöbäck
1
4
Skene deltid
1
3
Svenljunga
1
4
Sätila
1
4
Torestorp
1
2
Tranemo/Limmared
2
4
Trädet
1
4
Ulricehamn
1
6
Vegby
1
4
Viskafors
1
3
Totalt

17

SL = Styrkeledare/RiB
Bm = Brandman/RiB

60

Avgång
Kvinnor
0
1
1
1
0
0
0
1
0
3
2
1
1
2
0
1

Nyanst.

1
0
1
3
2
3
0
0
2
0
1
4
1
3
2
1

1
0
0
0
3
2
2
2
4
4
2
0
2
2
0
1

14

24

25

Borgstena

10

Hedared

11

Hökerum

10

Liared

10

Länghem

11

Töllsjö

10

Under året har totalt en person slutat och en person
antagts till SÄRF:s räddningsvärn.

Arbetsmiljö

Statistik över anmälda arbetsskador

Arbetsskadestatistiken visar de skador, olycksfall och
sjukdomar som har anmälts som arbetsskador under de
senaste åren.
År
totalt
varav räddningsinsats
varav fysisk träning
varav övrigt

2011

2010

2009

10
4
2
4

11
3
2
6

8
3
2
3

Statistik över anmälda tillbud
Tillbudsrapport ska skrivas då något inträffat som inte
denna gång medfört någon personskada, men som ska
åtgärdas för att undvika skador i framtiden. Under året
har totalt fem tillbud anmälts.

Åldersfördelning
Åldersfördelning - samtliga
RiB-kårer- samtliga deltidskårer

Antal

15
10
5
0
20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Ålder
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Foto: Anna Sigge

Anmälan till Arbetsmiljöverket

heltidskår. Förbundet ser gärna fler kvinnliga sökanden
till de tjänster som kontinuerligt blir lediga inom alla
yrkeskategorier.

Inga händelser har anmälts till Arbetsmiljöverket under
2011.

Företagshälsovård

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Under året har fortsatt arbete pågått med att sammanställa rutiner och underlag för systematiskt arbetsmiljöarbete. Några delar återstår innan materialet är komplett.

SÄRF har sedan 2011-01-01 avtal med Avonova
Kinnekullehälsan för företagshälsovård. I avtalet ingår
främst hälsoundersökningar enligt AFS samt förebyggande hälsoinsatser. Under 2011 har företagshälsovården främst genomfört undersökningar och andra
insatser enligt nedan.

Arbetsmiljöutbildning
Under 2011 har SÄRF inlett en arbetsmiljöutbildning
som omfattar all arbetsledande personal. Utbildningen
omfattar bland annat genomgång av aktuella lagar och
regelverk samt systematiskt arbetsmiljöarbete. Totalt har
125 personer genomgått första dagen av två. Resterande
utbildning kommer att genomföras under 2012.

Undersökning
Läkarundersökning med arbets-EKG
Årlig läkarundersökning
Undersökning vattendykare
Nyanställning totalt

Jämställdhet

Personer
210
201
30
35

SÄRF verkar för att kunna rekrytera fler kvinnor till befattningar i utryckningstjänst. Erfarenheterna av kvinnor
i verksamheten är positiv och SÄRF vill inte dramatisera
frågan om kön utan vill ha lämpliga brandmän i organisationen. Yrket lämpar sig lika bra för kvinnor som män.

Företagshälsovårdens sjukgymnast, beteendevetare,
läkare och sjuksköterska har även anlitats för insatser för
medarbetare vid arbetsrelaterade problem. Dessutom
har sjukgymnasten gjort en översyn av ca 35 kontorsarbetsplatser främst avseende ergonomi, data-arbetsplats
och belysning.

SÄRF har 2011-12-31 14 kvinnor anställda som brandmän i beredskap och en kvinna anställd vid Skene

Kostnaden för företagshälsovården uppgick år 2011 till
totalt 670 377 kronor.
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Värdegrundsarbete

Under året har SÄRF planerat och genomfört ett värdegrundsarbete. De värdeord och den ledarfilosofi som
ska gälla inom förbundet har formulerats och definierats.
Dessutom har SÄRF:s uppdrag, verksamhetsidé och
vision diskuterats och formulerats.
All personal, totalt ca 500 personer, har informerats om
materialet och dessutom i grupper diskuterat och tagit
ställning till olika frågeställningar. Arbetet med värdegrund, ledarskapsfrågor och verksamhetsfrågor kommer
att fortsätta under 2012.

Uppdrag
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har i uppdrag
att förhindra och minska konsekvenserna av olyckor hos
alla som bor, verkar och vistas inom vårt område . Vi arbetar före, under och efter olyckor och kriser genom att:
Informera
Vi informerar, utbildar och kommunicerar för att förebygga oönskade händelser och skapa ett tryggare samhälle
Stödja
Vi stödjer våra medborgare och kommuner i skyddet mot
olyckor och kriser
Hantera
Vi genomför insatser vid risker, olyckor och kriser för att
rädda och skydda människor, egendom och miljö
Utveckla
Vi deltar i utvecklingen av samhällets trygghets- och
säkerhetsarbete samt utvecklar vår egen förmåga

Vision
Ett tryggt och olycksfritt samhälle för alla!

Verksamhetsidé
I god samverkan
med ständig utveckling
för ett tryggare samhälle

Ledarfilosofi
Tre ord sammanfattar vår ledningsfilosofi:
Förebild
Kommunikation
Helhetssyn

Värdegrund
Fyra ord sammanfattar vår värdegrund:
Professionalism
Förtroende
Trygghet
Samverkan
Professionalism
• Med kompetens, struktur och helhetssyn skapa en
gemensam och tydlig verksamhet.
• Genom en tydlig ledning och målstyrd verksamhet
skapa bästa möjliga medborgarnytta med tillgängliga
resurser.
• Med en aktiv omvärldsbevakning och genom ständiga
förbättringar uppnå en allt högre förmåga.
• Vi har ett positivt och konstruktivt förhållningssätt. Vi
ser möjligheter och löser problem.
Förtroende
• Genom respekt för allas lika värde och med öppenhet,
engagemang och ärlighet skapar vi tillit och lojalitet.
• Med visad hänsyn för människa, egendom och miljö
upprätthålls medborgarnas förtroende.
Trygghet
• En välkomnande attityd där alla har ett lika värde.
• Genom omsorg & samhörighet skapa en trygg arbetsplats för alla.
• Med vår förmåga skapa trygghet i vårt samhälle.
Samverkan
• Med vidsynthet, lyhördhet och öppenhet samverkar vi
såväl internt som externt.
• Vi samarbetar, är hjälpsamma och delar med oss av våra
kunskaper
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Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Borås 2012-03-16

Per Carlsson (s)

Börje Eckerlid (c)

Ordförande

Vice ordförande

Christer Johansson (m)

Tomas Johansson (m)

Marie Fridén (m)

Johan Björkman (m)

Crister Persson (c)

Revisonsberättelse för år 2011
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Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) är ett
kommunalförbund som organiserar och driver räddningstjänsten
i sex kommuner: Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo
och Ulricehamn. Förbundet har 24 brandstationer strategiskt
belägna i de olika kommunerna. Antalet anställda uppgår till ca
500, varav huvuddelen är heltidsbrandmän och räddningstjänstpersonal i beredskap. Förbundets huvudkontor finns i Borås.
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds uppdrag är att
skydda och rädda liv, egendom och miljö vid olyckshändelser och
störningar i viktiga samhällsfunktioner. Detta ihop med
att arbeta för att minska riskerna i samhället genom att
förhindra att olyckor inträffar samt att begränsa konsekvenserna vid inträffade olyckor hör till SÄRF:s viktigaste uppgifter.

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Olovsholmsgatan 12
506 34 Borås

B 302

033-17 29 00 (vx)
033-17 29 25 (fax)

serf@serf.se
www.serf.se
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Nr 62
Årsredovisning 2011 för Sjuhärads kommunalförbund
2012-04-23

2012/KS0243 107

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Direktionen för Sjuhärads Kommunalförbund har
inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för
verksamhetsåret 2011.
Det ankommer på förbundsmedlemmarna, dvs respektive
kommun, att besluta om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen. Revisorerna har föreslagit ansvarsfrihet.
Resultatet för 2011 redovisas till +1 882 tkr jämfört med
+3 856 tkr för 2010. Det egna kapitalet uppgår vid årets
utgång till 6 714 tkr jämfört med 4 832 tkr vid årets ingång. Total balansomslutning uppgår till 44 518 tkr.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för
Sjuhärads Kommunalförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson Christer Johansson
Kommunalråd Ekonomichef

Separat bilaga:
Årsredovisning 2011 för Sjuhärads kommunalförbund
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postadress 501 80 Borås besöksadress Stadshuset, Kungsg. 55
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