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Förbundsordförandehar ordet

Så har ännu ett år passerat. 2016 var året då vi tänkte satsa på rekrytering, investeringar och
god kommunikation. Som oftast så blir man tvungen att omvärdera sin plan vilket även vi i
direktionen fick göra.Ävenom det inte blev riktigt så lugnt och framåtriktat som vi hoppades
påsåtycker jag att vi idag kommit väldigt långt med flera av våraplaner.

En stor del av årethar handlat om att hitta rätt ledarskap och ledning föratt påett positivt och
stärkandesättfortsätta framåt med förbundet. Idag ser jag en ledning som vill och kan hantera
utmaningarna som vi möteroch förväntningarnafrånoss i direktionen. Fortsatt ärdet svårtmed
bemanningen. Vi har under åretarbetat med att hitta sättatt stödjaen bredare rekryteringsgrund
genom att ta fram en rekryteringsstrategi. Denna strategi skapar en gemensam syn förvåra
medlemskommuner och genom den finns ett tydligt stödförkommunanställda att arbeta som
deltidsbrandman.

En annan viktig frågafor oss i direktionen ärjämställdhetoch mångfald. Vi tror att mångafler
skulle kunna vara en del av vårpersonal om vi kunde skapa en ökadkunskap kring hur arbetet
som deltidsbrandman är. Under året som gått har insatser påbörjatsför att visa framförallt
kvinnor att de ocksåhar en plats hos oss. Arbetet med prova pådagar och riktade insatser mot
just kvinnor ärett viktigt arbete och vi ser fram emot att fortsatt hitta sätt for räddningstjänsten
att arbeta med jämställdhet.

Vi fick ocksåunder 2016 fram extra pengar från ägarkommunernatill investeringar som vi nu
kan göraunder 2017. Detta ärroligt och välbehövligtsåatt vi påett säkert sätt kan stå förden
beredskap som vi lovat. Dock kommer vi behövaomvärdera planen förinvesteringarna då vi
idag vet att vårakostnader for deltidspersonalen ökadei och med det nya avtalet. Omfattningen
av ökningen av lönervar något vi på förhand inte kände till vilket nu skapar ett behov av att
omfördelapengar till personal.

Närvi nu summerar 2016 såkan man se att vi har påett lika imponerade sätt som alltid lyckats
med vårtuppdrag och vi frånpolitiken känneross trygga med den organisation som vi idag har.

Ida Asp
Förbundsordförande
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Räddningschefen om verksamhetsåret
2016 blev ett händelserikt år!

Larmfrekvensen ökademed 15 %, en förändringav ledningsorganisationen skedde under hös-
ten, ett nytt treårigt avtal for vårpersonal i beredskap har träffats som skapat en livlig debatt i
räddningstjänsternarunt om i landet, förbundethar erhållit förfråganfrånstaten om att vara en
av femton utbildningsregionen i Sverige förutbildning av deltidsanställda brandmän, för att
nämnanågra saker.

Förbundetsverksamhet har i stort genomförts i enlighet med verksamhetsplanen för2016.

Förbundetsförebyggandeverksamhet har under 2016 återigenhaft en mycket högarbetsbelast-
ning bland annat beroende påvakanser och föräldraledighetermen ocksåpga. att verksamhet-
ens omfattning ökar. Detta har krävt tuffa prioriteringar av verksamheten och resulterat i att
tillsynsmålen inte heller nåttsunder 2016.

Rekryteringen av deltidsanställda brandmän har som vanligt bedrivits som en prioriterad
uppgift med ett förhållandevis gott resultat. 45 personer har valt att lämna förbundetoch 44
personer har nyrekryterats. Detta är i och försig glädjande men underskottet är 13 personer så
detta blir den fortsatta utmaningen för beredskapsavdelningen. En rekryteringsstrategi har
upprättats där syftet med detta är att skapa samsyn mellan räddningstjänstförbundetoch
medlemskommunerna om hur rekryteringsarbetet ska bedrivas och vilken gemensam grundsyn
som ska finnas vid rekrytering av RiB-personal. Detta föratt möjliggöraett så framgångsrikt
rekryteringsarbete som möjligt,vilket krävsfor att beslutad beredskap påförbundetsbrandkårer
ska kunna upprätthållas.

Ett nytt kollektivavta] har tecknats for deltidsanställd personal där uppfattningen bland vissa
anställdaäratt förutsättningarnafor att rekrytera och behålla personal har försämrats.Arbets-
givaren delar inte den uppfattningen utan det finns fler fördelarän nackdelar i det nya avtalet
ärförbundetsuppfattning.

Arbetet med utveckling av övningsområdetfortsätter där nya fördröjandeuppgifter har fram-
kommit under projekteringen. Efter att vattenprover tagits i befintlig brunn visar resultatet att
det inte ärlämpligtatt nyttja detta vatten. Projektet kommer dåatt tillförasen ny kostnad av att
erhålla kommunalt vatten till platsen vilket dåbådeärofinansierad lösningsåvälsom en förse-
ning. Problemet ären angelägen fråga föratt finna en finansieringslösningpåeftersom möjlig-
heten till att skapa ett av tre regionala utbildningsplatser i Norrland äraktuellt.

Ekonomiskt sett har verksamheten gåttbra under hela åretvilket möjliggjortatt förbundetkun-
nät tidigarelägga vissa anpassningsåtgärderutifrån mandatperiodens handlingsprogram i foim
av särskilda material inköp till stationerna och två byggprojekt på övningsområdetFurulund.
Detta trots en ökadinsatsverksamhet under året. Det driftmässigaresultatet blev dock en mindre
avvikelse mot budget påca -300 tkr av främst utebliven återbetalningfrånFora, ökadpensions-
kostnad och sparad komptid samt av ökadsemesterlöneskuld. Förbundschefenhar lämnat sin
anställning under året med avgångsersättningpåtvåår. I 2016 års totala minusresultat på -1,8
mnkr ingår hela kostnaden föravgångsersättningenefter beslut av direktionen.

Lars Nyman
Räddningschef
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Om förbundet

Vara medlemskommuner

Jämtlands räddningstjänstförbundär ett kommunalförbundbestående av Östersund,Krokom,
Strömsund,Berg, Bräcke, Ragunda och Häqedalenskommuner. Samarbetet inleddes 2004 mel-
lan Östersund,Krokom och Strömsunds kommuner. 2010 blev Berg och Bräcke kommuner
medlemmar, 2012 anslötsig ocksåRagunda kommun och sedan 2015 ärävenräddningstjänsten
i Härjedalen medlem i Jämtlands räddningstjänstförbund.Syftet med förbundetäratt optimera
nyttjandet av resurserna förkommunal räddningstjänstsom återfinns i medlemskommunerna.
Verksamheten ska inriktas påatt ge människors liv, hälsaoch egendom samt miljönmed hänsyn
till de lokala förhållandenaett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.

Fakta om förbundet

Brandstationer
l Heltidsstation
31 Deltidsstationer
8 Räddningsvärn
Totalt ca 500 anställda

1?M:!t*nldiU>rtn(t
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I beredskap dygnet runt aret om
l Räddningschefi beredskap
l Inre befäl
2 Yttre befäl
29 Styrkeledare
91 Brandmän
I beredskap 24/365 totalt 124 personer.

Befolkningsunderlag: 116 699 innevånare
Larm: ca 2 300 per år
Yta: 43 509 km2 -10% av Sverige

Värtuppdrag
Jämtlands Räddningstjänstförbundhar till uppgift att svara for medlemskommunernas rädd-
ningstjänstverksamhet samt därtill anknutna verksamheter. Det åliggerförbundetsärskilt att:

" Aktivt verka för och samordna förebyggande verksamhet inom förbundets ansvarsområde
samt samarbeta med medlemskommunerna och därvid ingå i kommunernas säkerhetssam-
ordnargrupper.

" Ansvara föråtgärdersom underlättar förenskilda att ta sitt ansvar.

" Ansvara försotning och brandskyddskontroll.

" Ansvara förtillsyn av enskilda att de uppfyller sina skyldigheter enligt LSO.

" Ansvara förkommunal räddningstjänst.

" Ansvara förundersökningav olycksorsak, förloppoch insats.

Vårvision
Våromtanke - Din trygghet
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Förvaltningsberättelse
Verksamheten inom förbundethar under åretbedrivits enligt intentionerna i gällande lagstift-
ningar for skydd mot olyckor samt enligt av direktionen antagna mål.

De lagar som specifikt reglerar räddningstjänstenär främst Lag (2003:778) om skydd mot
olyckor (LSO) och Lag (2010:1011) brandfarliga och explosiva varor (LBE). Verksamheten
bedrivs också i enlighet med, av direktionen antagna, handlingsprogram enligt Lag (2003:778)
om skydd mot olyckor.

Uppföljningav måluppfyllnad
Förbundetshuvuduppgift äratt leverera bra service och efterfrågade tjänstertill alla som bor i
och besökervåra medlemskommuner. Jämtlands räddningstjänstförbundarbetar därförur ett
helhetsperspektiv därall verksamhet ytterst syftar till att bidra till medborgarnas och besökarnas
trygghet och säkerhet. En helhet som, förutomen god service, ocksåska borga fören god eko-
nomisk hushållning med förbundetsresurser.

Verksamheten är indelad i fem målområden,se bild nedan. Målområdenaärutformade for att
harmoniera med målen i förbundetshandlingsprogram 2016-2019 förförebyggande verksam-
het och räddningstjänst. Då dessa målområdenutgör basen i förbundets verksamhet har de
olympiska ringarna valts som symbol for målområdena.Detta symboliserar även mångfald -
en for förbundetangelägen fråga och vital föratt kunna säkerställafortsatt högtförtroendehos
medborgare och besökaremen även föratt säkerställagod rekrytering av brandmän.

Målstruktur

Förbundetsfem målområden.

Inom varje målområdefinns definierade inriktningsmål som beskriver förbundets långsiktiga
viljeinriktning. Utifrånvarje inriktningsmål formuleras mätbaraeffektmål som ligger till grund
förde aktiviteter som genomfors inom förbundet. Inom målområdenaförebyggandeverksam-
het och räddningstjänstärinriktningsmålen samma som i handlingsprogrammet.

Uppföljning av inriktningsmål (IM) och effektmål sker tre gånger per år och redovisas i
delårsrapporter per april, augusti och årsredovisning. Målens samlade måluppfyllnad
rapporteras i sammanställdform med text och måluppfyllelseindikatorerenligt tabellen pånästa
sida.

Årsredovisning2016



Måluppföljning- inriktningsmål

o
öMålet

uppnäs

o
o

Målet
uppnäs
delvis

Målet
uppnäs
inte

Inriktningsmål i olika målområden Kommentarer
Mäluppfyllnad
målområden
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IM Förebyggandeverksamhet
l Antalet bränderska minska Måletuppfylls delvis. Tvåkommuner har oförändrat

samt två koniniuner har ökatantalet bränder i bygg-
nåder.

o
o
"_

Räddningstjänst

Snabb och rätthjälp Måletuppfylls delvis beroende på fortsatta beman-
ningssituationer pävissa stationer. o

o
"_

Optimera resurserna Makt uppfyllt. o
o
".

Medarbetare
Attraktiv arbetsplats Målet uppfylls delvis pga att tre allvarliga händelser

har rapporterats till Arbetsmiljöverket. o
o
"_

Ekononii
En sund, balanserad och fi-
nansierad ekonomi

Måletuppfylls delvis pga att resultatet avviker nega-
tivt mot budget. "

o
ö_

Miljö
Ekologisk hållbarutveckling
och smarta miljölösningar

Mälet uppfyllt. o
o
"_



Målområdeförebyggandeverksamhet

Inriktningsmål l - Antalet bränderska minska / Förebyggande
verksamhet

- Förbundets verksamhet ska bidra till att antalet bränder och antalet
omkomna/skadade i bränder ständigt minskar samt att egendomsskador
och miljöpåverkanreduceras.

Effektmål
" Antalet utvecklade bränder i byggnader ska minska.

" Antalet eldstadsrelaterade bränder ska minska, genomsnittet 2012-2014 var 33 bränder per

Måluppfyllnacl
Redovisningen av statistiken kring utvecklade bränder i byggnad kommer från SKL;s öppna

jämförelser och släpar ett år. I förbundets handlingsprogram är målsättningen att ingen
medlemskommun ska ha fler än0,7 bränderper 1000 invånareår2019. Under 2015 har antalet
utvecklade bränder i byggnad per l 000 innevånare ökat för Härjedalen och Strömsunds
kommuner medan Bräcke, Krokom och Ragunda har minskat. För Berg och Ostersiinds
kommun ärdet oförändrat.Målet ej uppfyllt.

Kommun
Antal bränderper l 000

innevånare2015
Antal bränderper l 000

innevånare 2014
Berg 1,07 1,06
Bräcke 1,12 1,50
Härjedalen 1,40 1,26
Krokoin 0,41 0,57
Ragunda 0,67 0,91
Strömsund 0,97 0,77
Östersund 0,54 0,52

Enligt nuvarande handlingsprogram ärmålsättningenatt antalet eldstadsrelaterade bränder ska
minska till år2019. Genomsnittet 2013-2015 var 27 bränderper år,jämförtmed 33 i

genomsnitt föråren 2012-2014.

Eldstadsrelaterade bränder2013-2015

IS

10

il
Berg

l l

Bräcke Härjedalen Krokom

2013 "2014 "2015

l l

Ragunda Strömsund Östersund

' KällaMSB.
2 Källa SKL Öppnajämförelser2015.
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Bland större förebyggandeåtgärderfinns genomförda infonnationskampanjer om brandsäker-
het till flyktingboenden, bostadsrättsföreningaroch pensionärsgrupper. Informationsbroschyrer
om hur man börelda har skickats till solarna som delar ut dem i samband med sotning. Inform-
ationsmaterial om brandsäkerhetkopplat till mobilladdare har utarbetats. Utbildning i hjärt-och
lungräddning, allmänbrandkunskap m.m. har genomförtsi 5 av förbundetsmedlemskommuner
och i fyra externa verksamheter.

Målområderäddningstjänst

Inriktningsmål 2 - Snabb och rätthjälp

- Räddningstjänstenska - anpassad efter vår lokala riskbild - med rätt
kompetens samt modernare teknik ge snabb och rätt hjälp till förbundets
medborgare samt besökare som drabbas av olyckor så att skador påmänniskor, egendom och
miljöminimeras.

Effektmål
" FörRiB personal ska beslutad beredskap och förmågaupprätthållasmed rättkompetens och

befattning.
" >85 % av dom RiB-anställda ska ha genomgått den skolbundna RiB-utbildningen till 2019.
" Samtliga som blir uttagna till befälsutbildning ska genomföra utbildningen med slutbetyg

godkäntvia erhållet kursintyg.
" All operativ personal ska ha en fastställd kompetensutvecklingsplan anpassad till fastställt

niväsystem.
" 90 % av alla RiB ska genomföra8 timmar övningsverksamhetpå Furulund.
" All RiB-personal ska genomfora 42 timmar lokal övningsverksamhet.
" Förbundetsutrustning skall vara anpassad till fastställtnivåsystemoch uppfylla ställdakrav.

Mäluppfyllnad
Det har under året saknats personal på vissa RiB stationer, vilket gör att målet om beslutad
beredskap och med rätt kompetens och befattning under minst 99,5 % av årets totala antal be-
redskapstimmar bara delvis uppfylls.

Av dom RiB-anställda har 87 % genomgått den skolbundna RiB-utbildningen 2016. Målet är
uppfyllt.

Samtliga som gåttbefälsutbildning har fått slutbetyget godkänt. Måletäruppfyllt.

All operativ personal har en fastställd kompetensutvecklingsplan anpassad till fastställt nivå-
system, måletäruppfyllt.

Av förbundetsRiB-personal genomförde75 % 8 timmar övningsverksamhetpåFurulund, må-
let om 90 % uppfylldes därmed endast delvis.

Måletom att all RiB-personal ska genomföra42 timmar lokal övningsverksamhetbedömsend-
ast delvis uppfyllt. Orsaken är rapporterad övningsstatistikär svår att följaupp då den inte är
helt fullständig.
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Utifrån fastställtnivåsystem i handlingsprogram och ställdakrav har förbundetgenomförtflera
olika åtgärder.Räddningschefi beredskap har införtsoch kompletterar de inre och yttre befälen
som sedan tidigare organiserats. Förbundetoperativa ledningsresurser har därmed stärktstill en
nivåsom Länsstyrelsen i Jämtlands länbedömervara nödvändigföratt uppfylla LSO krav. Ett
flertal aktiviteter har under åretgenomförtsfor att rekrytera RiB-personal, bland annat har föl-
jande åtgärdervidtagits:

" Vakanta tjänster inom RiB-styrkan annonseras fortlöpandepåförbundetshemsida.
" Medlemskommunernas hemsidor nyttjas ävende förrekrytering av RiB.
" Lokala annonsblad nyttjas for annonsering efter RiB-personal.
" En rekryteringsstrategi ärupprättad tillsammans med medlemskommunerna.
" Ett projekt pågårgällande rekrytering ur ett mångfald- ochjämställdshetsperspektiv

Inom utbildning har 34 heldagsövningar förRiB-personal genomförtspå Furulund och totalt
271 brandmän har deltagit vid dessa utbildnings/övningstillfällen.Fem preparandutbildningar
har genomförts med totalt 38 personer. Utöver detta har även intern kompetensutveckling
genomförts inom bland annat följandeområden:

" Framföraoch manövreratunga fordon.
" Vattenlivräddning.
" Overtrycksventilering.
" Brandsläckning i hus.
" Skogsbrandsläckning.

Utöverårligt underhåll och byte av uttjänt utrustning har förbundetkunnat tidigarelägga vissa
anpassningsåtgärdermot handlingsprogrammet i form av särskildamaterialinköp.

Inriktningsmål3 - Optimalt nyttjade av samhällets resurser

- Vid såvälsmåsom stora olyckshändelserska samhällets samlade resurser nyttjas optimalt.

Effektmål
" Bredda JRF uppdrag med fler åtaganden åtmedlemskommunerna.
" Minst tvåårliga stabsövningarska genomföras i samverkan med övrigaaktöreri Trygghet-

ens Hus och Jämtlands län.

Måluppfyllnad
Målet att bredda JRF;s uppdrag med fler åtaganden åt medlemskommunerna är uppfyllt.
Förbundethar under året upprättat riktlinjer förstabsarbete i syfte att skapa förutsättningarför
en väl fungerande stab gällande kompetens, bemanning och arbetsuppgifter. Dialog om att
bredda förbundets uppdrag pågårmed medlemskommunerna och avtal om utalarmering av
krisledning, POSOM samt FRG har tecknats med Härjedalens kommun. I syfte att skapa
redundans och större uthållighet vid större händelser har samarbete inletts med Medelpads
räddningstjänstforbund.

Målet om minst tvåårliga stabsövningarmed övrigaaktörer i Trygghetens Hus och Jämtlands
län är uppfyllt. Under 2016 har tre övningarhar genomförts i samverkan med övrigaaktörer i
Trygghetens hus och Jämtlands län.

10 Årsredovisning2016



Målområdemedarbetare

Inriktningsmål 4 - Attraktiv arbetsplats

- Förbundetska uppfattas som en jämställdoch attraktiv arbetsgivare
med arbetsplatser som erbjuder goda arbets- och anställningsförhållan-
den.

Effektnitil
" Ingen ska drabbas av en allvarlig olycka eller allvarligt tillbud.
" Ingen ska bli kränkt, mobbad, trakasserad eller hotad av anställdakollegor eller chefer.
" All heltidsanställd personal ska ha en fastställd individuell kompetensutvecklingsplan.

Måluppfyllnad
Målet om att ingen ska drabbas av en allvarlig olycka eller allvarligt tillbud uppfylls endast
delvis, dåtvåarbetsskador och ett tillbud ärarmiäldatill Arbetsmiljöverket.

Måletatt ingen ska bli kränkt, mobbad, trakasserad eller hotad av anställdakollegor eller chefer
äruppfyllt. Avstämning har skett påalla avdelningar under medarbetarsamtal eller arbetsplats-
träffar.

All heltidsanställd personal har en fastställd individuell kompetensutvecklingsplan. Målet är
uppfyllt.

Inom jämställdhetsarbetethar förbundet under året genomförten utredning och analys av hur
rekryteringsmetodiken kan förändrasfor att ökaantalet kvinnliga brandmän i förbundets hel-
tidsstyrka. Översynav lokaliteter i Sveg är genomfört och planering pågårföratt genomföra
lokalanpassningar på fler stationer. I Gäddede pågårombyggnation for samnyttjande av loka-
lerna med ambulans och polis. Projektering av etapp 2 pågårförFurulund föratt stärka forut-
sättningarna förövningsverksamheten.

På förbundetsövningsområdeFurulund har en mast föratt förbättrabelysningen och IT-kom-
munikationen rests och en ny varmbonad verkstad och spolhall har byggts i plåtforrådet.För
all kontorspersonal har Commodia genomförten ergonomigenomgång. En luftmätninghar även
genomförts i förbundetskontorsmiljöpåTrygghetens hus.

Målområdeekonomi

Inriktningsmäl5- En sund, balanserad och finansierad ekonomi

- Verksamheten i räddningstjänstförbundetska genomförasinom ramen
fören sund, balanserad och finansierad ekonomi därgod ekonomisk hus-
hållning och rationellt organiserad verksamhet utgörledord.

Effektniål
" Beslutad budget inom givna handlingsramar ska hållas.
" Ett fungerande finansieringssystem förreinvesteringar ska skapas och tas i drift senast verk -

samhetsåret 2017.

Årsredovisning2016 11



Måluppfyllnad
För året redovisar förbundet ett negativt resultat på totalt -1,8 mnkr. Förbundet uppfyller
därmed inte sitt finansiella mål mot god ekonomisk hushållning om ett nollresultat. Målet om
ett fungerande finansieringssystem förreinvesteringar uppfylls delvis av att förbundet erhållit
två extra miljoner av medlemskommunerna för investeringar 2017. Tillskottet innebär att
investeringsnivån nästaårkan höjastill 7,5 mnkr samt att någramindre planerade investeringar
ävenkan tidigareläggas.

Målområdemiljö

Inriktningsmål 6 - Ekologisk hållbar utveckling och smarta miljö-
lösningar

- Förbundet ska i all sin verksamhetsutövning verka för en ekologiskt
hållbarutveckling och smarta miljölösningar.

Effektmål
" Energiförbrukningen i förbundetshyrda lokaler ska minska med 5 % jämförtmed 2015.
" I all verksamhetsutövning ska en värdering av åtgärdensmiljöpåverkanutgöraen naturlig

del och att metoder som minskar miljöbelastningeneftersträvas.

Mäluppfyllnad
Energiförbrukningen i förbundetshyrda lokaler med egna abonnemang har minskat med 9 %,
måletäriippfyllt.

Flera miljöåtgärderhar vidtagits under året; elcycklar används oftare till mötenmed kortare
avstånd, skumutredning om användandet av B-skum, vattenprover har tagits på Trygghetens
Hus i samband med tvätt av kontaminerad räddningsmateriel i syfte att analysera vilka förore-
ningar som finns i avloppsvattnet efter tvätt av kontaminerad utrustning. Vid en förstudie för
kommande utveckling av Furulund har Östersundskommuns tekniska förvaltning genomfört
provtagning påvattenkvalitén. Extern konsult har genomförtdetta och resultatet har föranlett
ett omedelbart nyttjande förbund. Anläggningen kominer därföratt under 2017 anslutas till det
kommunala Va-nätet.
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Förbundetsorganisation

Jämtlands räddningstjänstförbundstyrs av en politiskt sammansatt direktion som beslutar om
mål och inriktning av verksamheten i räddningstjänstforbundetoch utgöräven myndighet för
räddningstjänstenoch sotningsverksamheten. Direktionens ambition är att räddningstjänsten
ska vara modern, effektiv samt ha erforderlig kompetens och tillräckligteknisk utrustning. Per-
sonalen ska utföraoperativ räddningsverksamhet och arbeta förebyggande. Verksamheten ska
planeras och genomföras inom tilldelade ekonomiska ramar - en budget i balans. Räddnings-
tjänstförbundethar under direktionen en räddningschefsom verkställande tjänsteman.

Jämtlands räddningstjänstförbundsorganisation redovisas nedan.

Direktion

Forbundschef/Raddujngschef

FörbundskansU(4)
Ekonotuiausvang,''l;anälicbef
3 Adaiuiiätfatörer

KonmlttjäaEter(HR- loueadm)

Lyder uoder
rädduia.sschefeu

Ledaiassstab
lare befäl

Yttre befäl
Raddninsaledare

Metod- och
Taktikavdebimg

(4)
AvdetuiagBcbef
OlycksTjtredare

Utbäamordnare

Utbildare

Beredskapsafdeluing

(4)
Avdeluiugschef

Biträdande avdeliiinsschef
2 Omräde£aas\'3ri°a

TeknikavdelDiug

(5)
Avdetniiigschef

FordotisaiLsvari.s
2 Materielausvari^a

Ovauig.slättsSDSvarig.'
fastishebausvaris

Förebyggaudeavdelniag(8)
Avdeltiingschef

6 Brandingenjör

l Braiiduiäpektör

Heltidsslation f301
5 Teamchefer
4 Stv-rkeledare
18 Braudmän

3 Kombitjänsterbrajidmäa

31 RiB-slatioaer
S Råddnuigäväm
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Viktigare händelser

Trygghetens hus

Polisens ledningscentral har under året lämnat Trygghetens hus vilket har krävt att nya rutiner
församverkan har och skall fortsättningsvis utvecklas. I förstasteg har våra inre befäl besökt
den nya regionsledningscentralen i Umeå därifrån all operativ ledning skall ske gällande
polisen. Syftet med besöket var att fä kunskap om hur polisens arbetssätt är nu och hur
samverkan skall ske. Besöket genomfördes tillsammans med personal från Luleå- och
Medelpads räddningstjänstersom ocksåupprätthållertjänstermed Inre befäl. Ett arbete med att
skapa någon form av visuell samverkan har inletts därävenLänsstyrelsendeltar föratt utveckla
tekniken.

Utbildning av RiB anställd personal
Myndigheten for samhällsskydd och beredskap, MSB, som ansvarar förkompetensutveckling
av brandmän, har ställt förfrågantill Jämtlands räddningstjänstförbundom det finns intresse
och möjlighet att vara en av tre utbildningsorter i Sverige. GRIB, Grundutbildning förrädd-
ningsljänslpersonal i beredskap, ärden utbildningsform som dåskulle vara aktuell att bedriva
som en av tre utbildningsorter i Noirland.

Utveckling av ledningsgruppen

Direktionen anlitade en konsult i syfte att utveckla ledningsgruppen. Detta initiativ ledde till ett
annat arbetssätt och där det med all tydlighet klargjordes de två huvuduppdrag, helheten och
sin del som omfattas av arbetet i en ledningsgrupp. Mötenaförändradesdärjusteringar gällande
både agendan och mötesteknikgjordes vilket effektiviserat dessa möten.

Arbetsmiljö

En arbetsgrupp för att verka mot mälet med attraktiv arbetsplats med en arbetsplats som
erbjuder goda arbets- och anställningsförhållandenforjourtjänstgörandepersonal har inletts
under året. Gruppen är sammansatt av de olika funktioner som tjänstgör i skift och
engagemanget är brett och aktivt. Frågor som bedrivs är exempelvis hur skiften for
brandmännen skall formeras, hur skall vårfysiska aktivitets bedrivas, trivselfrågorpåstationen
såsomutsmyckning, foto kollage påalla som jobbar påheltidsstationen.

Utöverdetta har även arbetsplatsträffar for övrigheltidpersonal som i huvudsak tjänstgörpå
dagtid startats upp igen där arbetsmiljö är en prioriterad fråga. Rutiner för att även kunna
bedriva skyddsronder på samtliga stationer i förbundet har skapats under året och skall
återupptas 2017. Bristen påskyddsombud ärnu åtgärdadpåstationen i Östersunddärdet finns
tre personer som upprätthållerdenna funktion där en av dessa är även huvudskyddsombud.
Dock kvarstårutmaningen att bredda detta inom RiB organisationen

Gällande arbetsmiljö har ett arbete bedrivits under hösten gällande hur vi skall agera ur ett
arbetsmiljösäkertsättbåde vid larm och övningardärutbildningar ärplanerade under våren
2017.
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Personal
Antalet anställda inom förbundetvar per den 31 december 2016,460 personer. Av dessa var 58
tillsvidareanställda och 342 tillsvidareanställda samt 60 visstidsanställda förberedskapstjänst
inom RiB -kåren. Antalet vakanser var vid årsskiftet en heltidstjänst i Östersundoch 13 RiB
vid övrigakårer i förbundet.

Personalutveckling

Representanter från förbundet har bland annat deltagit
kompetensutvecklingsinsatser under året - brandkonferens 2016,
administrativ konferens och skadeplatsmässa.

i följande större
glesbygdskonferens,

Likabehandling

Under året har ett projekt initierats som ska utreda och utarbeta förslag till en förändrad
rekryteringsmetod inklusive uttagningskriterier föratt rekrytera heltidsbrandmäntill Jämtlands
räddningstjänstforbundi syfte att om möjligtökaantalet kvinnliga brandmän inom heltidskåren
i Östersund.Projektet pågår.

Löneöversyn
Arbetet med införandet av individuell lön fortskrider. Det är en långsiktig process som
genomförtsi samverkan med de fackliga organisationerna. Under 2016 löptearbetet påväloch
ny lönutbetalades i april föranställdapåHÖK.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron redovisas enbart förheltidsanställd personal. Sjukfrånvaron uppgick till 1,4 %
och ligger 0,4 % enheter lägre än 2015. Den marginella skillnaden är främst korttids-
sjukfrånvaron som varierar från årtill år.

Övertid
Antalet övertidstimmar uppgick 2016 till 2 234 timmar. En stor del av övertidsuttaget finns
inom verksamheter som styrs av utryckning (l 902 timmar). Övrigtsom påverkat övertids-
uttaget är inkallning av personal påkortvarsel vid ordinarie personals frånvaro. Kostnaden för
övertid(enkel och kvalificerad) föråretuppgårtill ca 950 tkr inklusive PO jämförtmed 800 tkr
2015.

2016 2015

Enkel övertid 584 292

Kvalificerad övertid l 650 l 391

Totalt 2234 l 683

RiB - Räddiiingstjänstpersonali beredskap (tidigare kallat deltidsbrandinän).
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Olyckor och tillbud

I förbundetssystem föratt rapportera tillbud och arbetsskador RIA (räddningstjänstensinform-
ationssystem förarbetsmiljö)har det under perioden totalt rapporterats 2 l händelser, 13 olycks-
fall, fyra tillbud och fyra riskobservationer. Av dessa ärtvåarbetsskador och ett tillbud anmälda
till Arbetsmiljöverket.

" " " "

ARBETSMIUOHANDELSER
JÄMTLANDSRÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

2016-01-01 - 2016-12-31

Anställningsform : Egen personal

^B Olycksfall-13

iTlllbud- 4

F""^ Riskobsen/ation - 4

Arbetsskador

Tillbud & Risk

10 12 14

Diagram l. Arbetsmiljöhändelsersom inträffatpäJämtlandsRäddningstjänstförbund2016-01-01 - 2016-12-31. totalt 21
händelser.Av dessa är2 arbetsskador och l tillbud eller riskobservationer anmäldatill Arbetsmlljöverketenligt 3
kap. 3 a §Arbetsmlljölagen*. Arbetsskador Innefattar olycksfall, färdolycksfalloch arbetssjukdom. FSrdolycksfall är
ett olycksfall som inträffarvid färdtill eller frSn arbetet.
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Räddningstjänstpersonali beredskap

I beredskapsorganisation arbetar 403 medarbetare. [ tabellerna visas åldersstrukturen och antal
anställda(tillsvidare och visstid), kön,medelålderper station samt vakanssituationen per 31/l 2.

Åldersstruktureninom beredskapsorganisationen.

Antal RiB-anställda tillsvidare, visstid, könsamt medelålder per station.

Station
Backe
Bispgården
Brunflo
Bräcke
Funäsdalen
Föllinge
Gäddede
Gallo
Hammarstrand
Harmnerdal
Hede
Hotagen
Hoting
Krokom
Kälanie
Lillhärdal
Ut
Ljungdalen
Lofsdalen
Nälden
Oviken
Rätan
Strömsund
Stugun
Sveg
Svenstavik
Trångsviken
Venidalen
Ytterhogdal
Åsarna
Ange

Totaler

Tillsvidare
anställda

Visstids-
anställda Totalt

Varav
kvinnor

Medel-
ålder

10
10
16
14

13

12
10

7
17

15

14

4

9
14

12

6
12

4
7

6
13

10

16
13

16
11

5
16

13

7

10

10

12
17

17
17

13
10

9
21

17

16
4

11
20

12

6
12

5

10
8

16
10

18

15
24

13

6
22

14

7
10

46,00

41,58
43,82

38,12

39,24
42,38
40,70

38,44
42,81

36,24
44,94

52,75
40,82

39,45
43,00

46,00
41,58

40,40

39,40

37,38
42,44

48,60
41,72

42,60

37,58
48,00

33,33
39,77

49,79

39,86
41,80

Vakans

2

342 60 402 54 41,95

Rekryteringsbehoven av RiB-personal under de närmaste 10 åren riskerar att bli stor dådet dels
ärmångasom lämnar räddningstjänstförbundeti förtid, år 2014 var det 28 personer, 2015 var
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Åldersgrupp Antal per åldersgrupp Varav kvinnor
29 åroch yiigre 52 i 6
30-39 år 123 24
40-49 är 138 23
50-59 är 74 8
60 äroch äldre 16 o
Totalt 403 61



det 57 personer och 2016 var 45 personer som avslutade sin tjänst i JRF av olika skäl. En
försiktig bedömning är att behovet av nyrekrytering under den kommande 10-årsperioden
bedöms vara 30-50 brandmän årligen. Den årliga omsättningen kommer under överskådlig
framtid att vara den enskilt störstautmaningen förräddningstjänstforbundet.

Statistik personal
2016 2015 2014 2013 2012 2011

Antal anställda den 31/12

n"a

3
c
(S

c
<

Tillsvidareanställda i Östersund
Visstidsanst. i Östersund

Tillsvidareanst. RiB
Visstidsanst. RiB

Räddningsväm

Långtidssjuka

Medelsysselsättninaserad i %
Kvinnor (tillsvidareanställda)
Män(tillsvidareanställda)
Könsfördelning

Kvinnor (tillsvidareanställda)
Män (tillsvidareanställda)

Kvinnor i %

Män i %

Medelålder totalt
Kvinnor

Män

460

58

o
342

60

68-80

o
99,3%

100%

99,2%

58

342

14,5%

85,5%

43,9

43,7

44

459

54

2

350

53

68-80
o

99,3%

100,0%

99,2%

56

348

13,8%

86,2%

41,9

39,5

42.3

365

51

l

254

59

145

l

97,8%

100,0%

97,4%

33

276

11,0%

89,0%

41,5

39,1

41,8

366

45

3

254

64

145

l

99,1%

100,0%

99,0%

30

269

10,0%

90,0%

41,4

39,9

41,6

374

47

4

260

63

145

3

93,1%

100,0%

92,4%

30

277

9,8%

90,2%

44,6

42,4

44,8

334

480

l

227

58

132

4

96,9%

90,0%

97,7%

20

255

7,2%

92,8%

44,5

43,2

44,6

2016 2015 2014 2013 2012 2011

Slutat under året

01

ilo tel
!» "l
S Sl&:i

Kvinnor

Män

Nyanställda
Kvinnor

Män

Personalomsättning i %'

50

12

38

44

6

38

1,5%

57

9
48

37
10

27

3,5%*

28

2

26

38

11

27

3,2 %*

53

6
47

41

5

36

3,7 %* -2,13 %

o
o
o
l

l

o
-20,8%

* inklusive deltiden
2016 2015 2014 2013 2012 2011

n
>c

-(O
ÎI--£
3

(7

Sjukfrånvaro i % (heltid)
varav långtidssjuka i %

Kvinnor i %
Män i %

Åldersiiidelnin (̂lieltid)
Yngre än29 år i %

30-49 äri %

50 åroch äldre i %

1,4

30,9

2,8

1,2

o
o

2,4

1,8

59,5

4,8

1,5

4,4

1,1

2,3

3,2

80,8

1,7

.M

0,4

1,6

6,1

3,0

61,6

0,9

3,2

0,4

0,7

7,0

4,4

74,3

0,7

4,8

0,7

3,3

6,2

4,2

70,1

3,9
4,2

0,0

1,3

8,3
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Resultat och ställning
För 2016 redovisar förbundet ett negativt resultat på totalt -1,8 mnkr. Förbundet uppfyller
därmed inte sitt finansiella mål om ett nollresultat. Driftmässigt redovisar förbundetett mindre
underskott mot budget med ca -300 tkr. Utebliven återbetalning från Fora med 440 tkr
avseende 2004 årsinbetalda sjukförsäkringspremiersamt högrekostnader förpensioner, sparad
komptid och sparad semester är några orsaker som i bokslutet försämratresultatet. Trots fler
larmhändelser under året har ekonomin driftmässigt gått bra, vilket skapat förutsättningartill
att kunna tidigareläggavissa vidareanpassnings åtgärdermot gällandehandlingsprogram i form
av inköp till stationerna av fallklätterutrustning, trafikolycks-utrustning, värmekameror och
släckgranatersamt vidareutveckling av övningsområdetFurulund med tvåmindre byggprojekt
fören kostnad påtotalt ca l mnkr.

Av årets negativa resultat på -1,8 mnkr ingår även en kostnad för avgångsersättning till
förbundetsförbundschefsomavgick den sistajuli. Utbetalningen av avgångsersättningenlöper
under en två års period men kostnaden är tagen i sin helhet i bokslutet och belastar därmed
resultatet i bokslutet med ca -1,5 mnkr. Finansieringen av minusresultatet sker från förbundets
egna kapital och uppgårefter årets resultat till ca l O mnkr.

I Kommunlagen 8 kapitlet framgår att ett redovisat negativt resultat ska återställasinom en tre
årsperiod. Förbundethar de senaste fyra årenredovisat plusresultat och sammanlagt tillfört det
egna kapitalet med 5,9 mnkr upp till ackumulerade 11,8 mnkr vid 2015 års bokslut. I 2017 års
budget finns därtill ett positivt resultat budgeterat på+1,9 mnkr som vid verkställande innebär
att det egna kapitalet helt återställs. Det slutforhandlade RiB-17 avtalet kommer dock att
innebära kraftfullt högreersättningskostnader änvad som finns i 2017 årsbudget.

Resultaträkning

(Tkr) Not
Bokslut

2016-12-31
Budget

2016-12-31
Bokslut

2015-12-31
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

6 726,6
.123479,7

-5 337,6

5 960,8
120055,9

-5 567,0

9 127,2
.117986,4

-5 139,9
Verksamhetens nettokostnader
Kommunbidrag 4
Bidrag pensioner 5
Finansnetto 6

.122 090,7
120 572,5

3,7
-287,6

.119662,1
120019,1

30,0
-387,0

.113999,2
117016,3

8,5
-422,2

Åretsresultat -l 802,2 0,0 2 603,4

Verksaniheteiis intiikter

Åretsomsättning uppgick till 127,3 mnkr jämförtmed 126,1 mnkr 2015. Kommunbidraget är
förbundetsstörsta intäkt och uppgick till 120,6 mnkr. Det innebär en medlemsfinansiering av
förbundets totala kostnader på 93,4 %. Verksamhetens intäkter uppgår till 6,7 mnkr och
överstigerbudget med 765,8 tkr. Inom försäljningav utbildning ärintäkterna totalt sett högre
änbudgeterat av främst fler sålda utbildningar till förbundetsmedlemskommuner. Förtillsyner
uppgår intäkterna till endast 25% av budgeterat men kompenseras något av högre intäkter för
tillstånd LBE av fler tecknade avtal. På lann sidan finns främst ökade intäkter för både

4 Återbetalniiigav iiibetalda sjukförsäkringspremier2004 avseende den kollektivavta lade sjukförsäkringenAGS-
KL samt föravgiftsbefi'iel se försäkringen
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automatlarm och IVPA-larm av fler larmhändelser under året, vilket även återspeglas i ökad
utryckningskostnad på kostnadssidan. Högre intäkter finns även för externa arbeten
(restvärdesräddning och vägsanering vid larmhändelser) och för försäljningav verksamhet
(hämtning i terräng, brandvakt, lyfthjälp). Bidraget för pensioner blev for året högre då
skuldforändringen ökat inom särskild avtalspension (SAP) och medför på så vis en högre
kompensation frånÖstersundskommun.

Lägre intäkter finns inom övrigaintäkter där utbildningsbidragen från MSB till RIB anställda
är lägre då färre personer gått utbildning under året och av mindre intäkter från försäljningav
uttjänta fordon och inventarier.

Verksamhetens kostiiailer

Verksamhetens kostnader uppgår till 123,4 mnkr vilket är 3,4 mnkr högre än budgeterat för
året. Förbundetsforbundschef avgick sistajuli och erhöllen avgångsersättningmotsvarande en
total kostnad påca 2 mnkr inklusive PO. I förbundetspersonalkostnader ingårhela kostnaden
föravgångsersättningendå kvarstående skuld per 2016-12-31 bokats upp i balansräkningen.
Detta innebären negativ resultatpåverkanoch en kostnadsavvikelse mot budget med -l ,5 mnkr.

Inom personalkostnaderna finns även högre kostnader för månadslöner då Beredskaps-
avdelningen har anställt tre heltidsbrandmän med kombitjänst i syfte att reducera vikarie-
kostnaden i förbundet och högre kostnader för bilersättningar, semesterskadestånd samt för
utryckning. För beredskapspersonalen finns även högre kostnader for timlöner övning och
materialvård. Lägre kostnader finns för räddningschef i beredskap som trädde i kraft först i
mars och lägre ersättningar förutbildning pga. ej fullt tillsatta budgeterade platser samt lägre
beredskapskostnader för RiB-personal då förbundet inte klarat uppfylla numerären på vissa
stationer under året. Lägre personalkostnader finns även inom Metod- och taktikavdelningen
däravdelningen haft en vakant tjänstunder åttamånader.

Utfallet för förbundets pensionskostnader blev 567,8 tkr högre än budgeterat enligt KPA;s
pensionsberäkning i december. Sökningenav skuldökningen av sparad komptid och sparade
semesterdagar försämradeocksåårsresultatet med 260 tkr.

Inom lokalkostnaderna finns lägre kostnader för lokalhyror och driftkostnader, däremot är
kostnaderna förfastighetsunderhåll högreav främstkostnader förbyggnationen av spolhall och
verkstad i plåtförrådetpåFurulund och av akuta underhållsåtgärderpåförbundetsstationer.

Inom driftkostnader är det främst ökade kostnader för service och underhåll av material,
kommunikation och räddningsmaterial som ligger högre än budget. Driftkostnaderna är även
högre av anpassningsåtgärdema mot befintligt handlingsprogram gällande byggprojekt på
Furulund och utrustning till stationerna. Högrekostnader finns även inom tjänsteköpoch avtal
med SOS-alarm.

Förförbundets fordon finns de största kostnadsavvikelserna mot budget förreparations- och
fordonsanpassningar, däck, diesel och planerad service. Lägre kostnader finns främst for
leasing och bensin.

Avskrivit iiigar

Avskrivningskostnaderna uppgår till 5 337 tkr, vilket är230 tkr lägreänbudgeterat.
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Filifilisiietto

Finansnettot uppgår per augusti till 195,3 tkr, vilket är42,7 tkr lägreän periodbudget. Utfallet
beror på lägre räntekostnader förreverslån mot medlemskommuner och mot pensionsskulden.
Under året har förbundet gjort sig skuldfri mot Bräcke och Bergs kommun genom
slutamortering påreverslånen motsvarande 661 tkr. Kvai"varande reverslån finns mot Ragunda
och Härjedalens kommun påtotalt 8,7 mnkr.

Driftredovisning

Driftretlovisning (Tkr)
Utfall
2016

Budget
2016

Intäkter
Utbildning 767,6 565,0
Tillsyn & tillstånd 486,8 806,0
Externa arbeten 365,2 300,0
Automatlarm 3 150,5 2 394,0
1VPA 804,3 600,0
Övrigaintäkter 649,1 l 057,8
Försäljningav verksamhet 314,8 92,0
Medlemsbidrag
Bidrag pensioner

118960,0
1612,5

118960,0
l 059,1

Övrigabidrag 188,3 146,0
Intäkter totalt

Kostnader
Du'ektion
Personalkostnader

127 299,0

394,0

91 217,4

125979,9

525,0
89296,1

Lokalkostnader 14 334,7 14 292,0
Fordonskostnader 3649,1 3 267,3
Driftkostnader 10 123,4 9 070,0
Tjänsteköp 1815,8 l 786,3
SOS-alann l 825,3 l 699,3
Finansnetto 283,9 357,0
Revision
Avskrivningskostnader

120,0
5 337,6

120,0
5 567,0

Kostnader totalt 129 101,2 125 980,0

Nettoresultat -l 802,2 0,0

Likviditet

Förbundets likviditet ärfortsatt ansträngd och checkkrediten har krävtsäven under 2016 föratt
förbundetsbetalningsförmågaska kunna behållas i slutet påvarje kvartal. l diagrammet visas
åretskassaflödeoch nyttjandet av förbundets checkkredit. Medlemsbidragen betalas i förskott
varje kvartal som avspeglas i topparna i kassaflödesdiagrammet. Nyttjandet av checkkrediten
sker i slutet av varje kvartal och har i snitt 2015-2016 varit ca 3,3 mnkr i lån. Målsättningenär
att kontinuerligt stärka likviditeten framåt för att på sikt komma ifrån användandet av
checkkrediten.
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Investeringsredovisning

Investeringsredovisning
Åretsinvesteringar uppgick totalt till 5 467 tkr vilket är33 tkr lägre än budget. Under årethar
Hammarstrand har fått en ny pickup och Hede en begagnad brandbil från Storstockholms
brandförsvarsförbund. Bilen blir den första med skärsläckare i förbundets södra delar.
Funäsdalen har fatt en ny brandbil anpassad för svårframkomliga vägar (4-hjulsdriven) och
stationens gamla bil blir ny reservbil i Sveg. Östersundhar fåttett nytt tankflak. Åsarnasstation
fick en ny FIP-bil med ett polycafs-system som ärköldtåligttill minus 30 grader. Det innebär
att bilen kan stå ute under vintern utan extern ström och utan att frysa sönder. Svenstaviks
högtryckskompressorbyttes också ut under året. Denna används förfyllning av andningsluft
förrökdykningsamt tryckflaskor till den nya FIP-bilen. Under årethar även förbundetbytt ut
tre klass II motorsprutor påtre stationer. Det var ävenbudgeterat föratt görainvesteringar i RC
samt utbyte av en pickup i förbundetmen dessa har flyttats fram till senare år. Investeringen i
RC'n flyttas till 2018 då MSB inte är klar med klar med beslutet for sin del av investeringen.
MSB betalar 50% av alla investeringar i RC'n. För att skapa utrymme 2018 flyttades en
högtryckskompressor och en motorspruta till 2017. Pickupen flyttades framåt då några
investeringar överskriditsin budget.

Investeringar

(Tkr)

Utfall

2016

Biidget

2016

BAS 3 3149 3000

Tank flak 679 600

RC 200

BAS l - Hede 300 300

FlP-bil - Åsarna 635 600

Pickup - Hainmarstrand 182 300

Pickup 300

Övrigfordonsutmstning 185

Beg lastväxlartank 90

Räddningsmaterial 247 200

Summa 5467 5500
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Redovisningsprinciper

Den kommunala redovisningen regleras av lagen om kommunal redovisning (SFS 1997:614).
DärutöverlämnarRådetförkommunal redovisning (RKR) anvisningar och rekommendationer
for kommunsektorns redovisning.

I enlighet med Rådet för kommunal redovisning skall tilläggsupplysningar lämnas för hur
tillämpning sker av vissa principiellt viktiga rekommendationer. Nedan sker kommentarer i
enlighet med detta. I de fall något avsteg helt eller delvis sker mot ovan nämnda regelverk
kommenteras detta också nedan. Viktiga övrigaredovisningsprinciper kommenteras också.

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och
rekommendationer frånRådet for kommunal redovisning vilket bland annat innebäratt:

Intäkterredovisas i den omfattning det ärsannolikt att de ekonomiska tillgångarnakommer att
tillgodogöras förbundetoch intäkterna kan beräknaspåett tillförlitligtsätt.

" Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
" Tillgångaroch skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.
" Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Värderingoch upplysningar om pensionsförpliktelser
Rekommendationen RKR 17 Värdering och upplysningar om pensionsförpliktelser normerar
hur pensionsförpliktelserskall värderas i den kommunala årsredovisningen. Av den framgåratt
värdering av pensionsforpliktelser ska görasmed tillämpningav RIPS 07.

Gränsdragningmellan kostnad och investering
Tillgångar avsedda förstadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år
klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen for mindre värde.
Gränsen förmindre värde har satts till 44 tkr.

Avskrivning
Anläggningstillgångarskrivs av planenligt i förhållandetill uppskattat nyttjandeperiod.
Avskrivningstiderna har fastställts med utgångspunkt frånRådets skrift om avskrivningar men
med en egen bedömningav tillgångarnas beräknadenyttjandetid. I normalfallet tillämpas linjär
avskrivning, det vill säga lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning påbörjasnär
tillgången tas i bruk.

Redovisning av hyres-/leasingavtal
Leasingavtal har klassificerats som operationella, även om de i övrigtuppfyller kriterierna för
ett finansiellt avtal.

Årsredovisning2016 23



Balansräkning

(Tkr) Not

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kassa & Bank

Bokslut
2016

51 797,6

43 477,3
-4 735,9

Bokslut
2015

Anläggningstillgångar

Maskiner & inventarier 3 39647,5 39518,1
Finansiella anläggningstillgängar 7 12150,1 12184,9

51 703,0

34 108,8
4 802,7

Summa omsättningstillgångar 38 741,4 38911,5

Summa tillgångar 90 539,0 90614,5

Eget kapital

Eget kapital
- därav inbetalning av ägarkapital
- därav årets resiiltal

10 9 996,1
0,0

-l 802,2

11 798,3
l 433,0
2 603,4

Avsättningar

Avsättningar

Skulder

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

Summa skulder

11

12
13

21 344,1

7 573,9
51 624,8

59 198,7

20 685,6

8 730,6
49 400,0

58 130,6

Sumina eget kapital, avsättningar
och skultlcr

90 539,0 90 614,5

Femärsjämförelse

2016 2015 2014 2013 2012
Verksamhetens intäkter 6,7 9,1 6,7 !,1

Verksamhetens kostnader -123,4 -117,9 -95,6 -95,7 -93,1

Avskrivningar -5,3 -5,1 -4,2 -3,7 -4,1

Verksamhetens nettokostnader -122,0 -113,9 -93,1 -91,3 -89,2

Kommunbidrag 120,5 117,0 94,3 94,5 91,3

Fmansnetto -0,3_ -0,4 -0,3 -2,0 -0,7

Åretsresultat -1,8 2,6 0,8 1,2 1,3

Omsättiiins 127,3 126,1 101,0 102,7 99,4

Medlemsfinansiering 93,4% 94,7% 93,3% 92,0% 91,8%

Soliditet 11,0% 13,0% 10,5% 10,5% 8,4%

Balansomslutning 90,5 90,6 74,4 65,9 67,9

Investeringar 5,4 6,7 3,7 8,0 10,8

5,7Eget kapital 10,0 11,8 7,7 6,9

År2012 gällerbeloppen kommunerna Östersund,
2015 tillkom Härjedalen som medlemskommun.

Krokom, Strömsund, Berg, Bräcke och Ragunda.
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Finansieringsanalys

(Tkr)

Bokslut Bokslut
Not 2016-12-31 2015-12-31

Löpandeverksamhet
Åretsresultat
Inbetalning ägarkapital

Justering for poster som mte ingår i kdssaffödet

Avskrivningar
Gjorda avsättningar

Medel frånverksumheteii föreföräitdringav rörelsekapital

Förändringkortfi'istiga fordringar
Förändringkortfristiga skulder

10 -l 802,2 2 603,4
0,0 l 433,0

3
11

13

5 337,6
658,6

-9368,5

2 224,8

5 139,9
-21,1

3 953,1
4 584,2

Kassaflödefrånlöpandeverksamhet

Investeringsverksamhet
Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljningav materiella anläggningstillgångar

-2949,7 17692,5

-5 467,0
0,0

.17 153,9
0,0

Kassaflödefrån investeringsverksamhet

Finansierinasverksainhet
Nyupptagna lån
Okning/minskning långfristiga fordringar
Okning/minskning långfristiga skulder

7
12

-5467,0 -17153,9

0,0
34,8

.1 156,6

0,0
l 004,0
7 572,7

Kassaflödefrån finansieringsverksamhet

Åretskassaflöde
Likvida medel vid årets början

-l 121,8

-9 538,6
4 802,7

8 576,7

9115,4
-4 312,7

Likvida medel vid årets slut -4 735,9 4 802,7
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Noter

(Tkr)

Bokslut

2016-12-31

Bokslut

2015-12-31

Not l. Verksamhetens intäkter
Taxor och avgifter
Hyror och arrenden

Bidrag
FörsÉiljning
Övrigaintäkter*

Summa
* Varav jämförelsestörandeintäkt 2015;

Ersättningfi'ån MSB brand i Kälame

Not 2. Verksamhetens kostnader

4 038,5
144,0

370,3
l 189,9

983,9

6 726,6

0,0

3 629,3
148,1

2 137,3
l 537,0
l 675,5

9 127,2

l 058,0

Köpav verksaniliet
Köpav SOS
Löneroch ersättningar*

Sociala avgifter

Pensionskostnader
Övrigapersonalkostnader
Lokalkostnader

Leasingkostnader
Förbrukningsinventarieroch förbrukningsmaterial*
Kontorsmaterial och trycksaker
Reparationer och underhåll av maskiner och inventarier
Diverse främmande tjänster
Tele-, IT-kommunikation och postbefordran
Försäkringsavgifteroch riskkostnader
Fordonskostnader

Övrigaverksamhetskostnader

Summa
*Varavjämförelsestörandekostnad 2015;
Kostnader insats vid brand i Kälarne

Not 3. Maskiner, inventarier och fordon

2 034,1
l 825,3

62317,2
19 308,9
6 266,4
3 832,9

14 334,7
449,7

4 476,0
67,9

2 243,2

l 549,1
2065,1

694,0
l 293,2

721,9

123 479,7

0,0

l 995,3
l 734,5

59 344,4
18088,6
4 390,9
2 266,2
14 420,8

695,8
6617,7

86,1
l 928,8
l 416,3
2 082,2
984,6

l 232,4
701,7

117986,4

l 058,0

Ingående anskaffningsvärde

Periodens anskaffning

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
- Periodens avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

81 656,5
5 467,0

87 123,5
-42 138,4

-5 337,6
-47 476,0

64 502,6
17 153,9
81 656,5

-36 998,5
-5 139,9

-42 138,4
Bokförtvärde förinventarier 39 647,5 39518,1
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(Tkr)

Bokslut
2016-12-31

Bokslut
2015-12-31

Not 4. Kommunbidrag
Andel

2016
Andel

2015
Berg 10,44% 10,44% 12373,0
Bräcke 8,23% 8,23% 9754,0
Härjedalen 18,47% 18,47% 21 890,0
Krokom 14,27% 14,27% 16912,0
Strömsund 13,66% 13,66% 16189.0
Ragunda 8,07% 8,07% 9564,0
Östersund 26,86% 26.86% 32278.0
Östersund,särskildavtalspension (SAP) l 612,5
Summa

Not 5. Finansiella intäkter

100 % 100 % 120 572,5

12 187,0
9 607,0

21 560,0
16 657,0
15945,0
9 420,0

31 354,0
286,3

117016,3

Ranta, likvida medel
Summa

Not 6. Finansiella kostnader

3,7

3,7
8,5
8,5

Räntapålån
Räntapåpensionskostnader
Räntekostnad

Summa

Not 7. Finansiella anläggningstillgångar

19,2
232,7

35,7
287,6

48,5
351,7

22,0

422,2

Långfi'istig fordran särskildavtalspension OSD
Summa

Not 8. Kortfristiga fordringar

12 150,1

12 150,1
12 184,9
12 184,9

Kundfordringar
Förutbetaldakostnader och upplupna intäkter
Momsfordran
Skattekonto
Övrigt

Summa

Not 9. Likvida niedel

31419,9
8 459,8
l 366,2

558,2
l 673,2

43 477,3

24 892,2
6215,6
l 329,3
379,8

l 291,9

34 108,8

Handkassor
Koncemkonto, Östersundskommun

Summa

Not 10. Eget kapital

73,6
-4 809,5
-4 735,9

114,1
4 688,6
4 802,7

Ingåendeeget kapital
Inbetalning ägarkapital frånHärjedalens kommun
Periodens resultat

Utgående eget kapital

11798,3
0,0

-l 802,2

9 996,1

7761,9
l 433,0
2 603,4

11798,3

Årsredovisning2016 27



(Tkr)
Bokslut

2016
Bokslut

2015

Not 11. Avsättningar
Ingående avsättning
Pensionsutbetalningar
Nyintjänadpension
Ränte- och basbeloppsuppräkningar
Förändrmgav löneskatt
Sänkningav diskonteringsränta
Övrigpost
Utgående avsättning

Not 12. Långfristiga skulder

20 685,6
-l 403,0

l 758,0
187,0
127,5

0,0
-11,0

21 344,1

20 706,7
-l 117,0

l 511,0
283,0
-3,1

0,0
-695,0

20 685,6

LångMstigskuld Bräcke
Långfristig skuld Berg
Långfi'istig skuld Ragunda
Långfristig skuld Härjedalen
Summa

Not 13. Kortfristiga skulder

0,0
0,0

270,3
7 303,7

7 574,0

0,0
0,0

383,5
8347,1

8 730,6

Leverantörsskulder
Kortfristig del av längfristig skuld till medlemmar
Skatteskulder
Upplupna kostnader och förutbetaldaintäkter
Upplupna löner,semesterlöneskuld,komptid inkl soc.avg*
Pensionspremie avgiftsbestämdavtalspension
Personalens källskatt
Upplupna sociala avgifter
övrigakortfi'istiga skulder

Summa
* Varav jämförelsestörandekostnad;
Återståendeskuld av avgångsersättning
inklusive sociala avgifter.

7415,7
l 156,6

231,8
31417,1

4 204,6
3613,5
l 665,7
l 604,0

315,8
Sl 624,8

l 476,4

7 258,0
l 817,8
214,6

30 995,8
2 469,3
3 130,1
l 605,9
l 574,8
333,8

49 400,0

0,0
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Avdelningarnas verksamhet och ekonomi

Förbundsledningen

Den verksamhet som genomförts inom ramen for förbundsledningenärdeltagande i centrala
mötenmed MSB, SKL/Pacta och SOS. Vidare har en projektgrupp besökt räddningstjänsten
Syd i samband med deras redovisning av erfarenheter och resultat fråndetjämställdhetsprojekt
de genomfört. Förbundschefen har genomfört en kurs i samhällets krisberedskap och
totalförsvar. Räddningschefen har från l aug övertagit ansvaret för förbundsledningens
verksamhet. I forbundsledningens driftresultatet under verksamhetens kostnader ingår vid
bokslutet hela kostnaden förkvarvarande avgångsersättningtill föregåendeförbundschefmed
ca 1,5 mnkr vilket ärförklaringentill den negativa budgetavvikelsen.

Driftiitfall Förbiiiidslediiiiig

(Tkr)

Utfall Biidget-

Jan - Dec Budget 2016 avvikelse

Intäkter
Verksamhetens intäkter
S:a intäkter

Kostnader
Tjänstekö]^ 129 20
Löneersättniiigar 1915 1901
Verksamhetens kostnader
Varav:

2056 782

Utbildning/konferenser 187 235
Övrigapersonalkostnader 1693 516
Avgifter & material 175 32

S:a kostnader 4101 2703

S:a drift resulta t 4101 2703 -1397
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Direktionen

Direktionen har genomförtsju sammanträden varav tvåextra insatta sammanträden under året
varav tvåmötengenomfördes i Krokom och i Strömsunds station. Ävenpresidiet har träffats
vid sex tillfällen. Ordföranden har deltagit i en politikerkonferens rörandejämställdhetinom
räddningstjänster.

Driftiitfull Direkfioiieii

(Tkr)
Utfall

Jan - Dec Budget 2016
Buclget-

avvikelse

Intäkter
Verksamhetens intäkter
S:a intakter

Kostnader
Tjänsteköp
Löneersättningar 383 443
Verksamhetens kostnader 11 82
S:a kostnader 394 525

S:a driftbudeet 394 525 +131
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Ledningsstab

Operativ ledning

Polisens ledningscentral har under året lämnatTrygghetens hus vilket har krävt att nya rutiner
församverkan har och skall fortsättningsvis utvecklas. I förstasteg har våra inre befäl besökt
den nya regionsledningscentralen i Umeå därifrån all operativ ledning skall ske gällande
polisen. Syftet med besöket var att få kunskap om hur polisen arbetssätt är nu och hur
samverkan skall ske. Besöket genomfördes tillsammans med personal från Luleå- och
Medelpads räddningstjänstersom ocksåupprätthållertjänstermed inre befäl. Ett arbete med att
skapa någonform av visuell samverkan har inletts därävenLänsstyrelsendeltar föratt utveckla
tekniken.

Kunskap om arbetsmiljöreglerförRäddningsledarehar planerats under 2016 föratt genomföras
under 2017.

Inre befälen har ävengenomfort utbyte med regionens tjänsteman i beredskap och planerat för
samma utbyte med regionens motsvarighet.

Föratt ytterligare säkerhetsställahögberedskap med en förmågaanpassad mot de risker som
finns inom förbundet har ett samarbete inletts med Medelpads räddningstjänstförbund. Det
samarbete som rör operativ ledning omfattar operativt samarbete i gränsnärauppdrag, stöd
mellan respektive förbundsinre befäl, samt att kunna stödjavarandra vid stabsarbete

Störrelarm Itiindelser

Branden i Odensala i maj månad var en av de större bränder som drabbade förbundet under
2016. Vid denna brand omkom en person och vid andra bränder, i Östersundoch Hammerdal,
har ytterligare tvåpersoner omkommit genom brand.

Den tragiska händelsen som skedde i Ragunda kommun därett litet barn blev nedkastat vid ett
kraftverk har uppmärksammatsoch påverkat förbundetpåolika sätt. Ett äratt insatsen belönats
med det sk. 112 priset som uppmärksammar aktörer inom alarmeringstjänsten och synliggör
specifika händelser/insatser där samverkan inom alarmeringstjänsten har varit avgörande för
insatsens utfall. Personal från Bispgårdens räddningskårföreträderförbundetvid ceremonin.
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Laniishifistik

Totala antalet larm förförbundetmed hjälpande insatser utanförförbundetsgränseruppgårför

2016 till 2 398 larm, vilket ären ökningmed 369 larm jämförtmed 2015. Inom lannkategorin

olyckor har antalet brand i byggnad ökatmed 30 st. Att antalet brand ej i byggnad också har

ökatärett resultat påen torr sommar därantalet brändervarit fler men inga störreskogsbränder

har inträffat. Trafikolyckor i förbundet är den larmkategori som ökat mest i förhållandetill

motsvande period ifjol. Generellt har trafikolyckorna ökati samtliga medlemskommuner men

ökiiingenhar varit störsti ICrokoms kommun. Inom larm utan tillbud har störstalarmökningen

varit inom automatlarm, förmodad brand och förmodad räddning. Inom övrigaärenden ärdet

främst ökade larm for annat uppdrag och IVPA, där samråd med Regionen skall ske for att

utvärderaökningen.

Händelsetyp 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Brand i byggnad 170 140 138 147 134 178

Brand ej i byggnad 168 128 220 172 92 175

Trafikolycka 355 275 228 216 233 255

Utsläpp av farligt ämne 36 52 39 36 39 52

10Drunknmg/dninkningstillbud 13

Nödställdperson 14 19 11 10 9

7

9

l

4

5

20

Nödställtdjur

Stormskada

Bergras/Jordskred

Annat ras

Vattenskada 11 15

Annan olycka 35 14 29 19

Automatlarm, ej brand 554 526 346 328 317 387

Fönnodadbrand 137 108 117 56 55 73

Falsklami brand

Fönnodadräddning 57 29 23

Falsklami räddning

I väntanpåambulans 674 539 516 419 280 317

Sjukvårdunder delegation

Hiss, ej nödläge 11

H|alp till ainbiilans 62 59 25 11 25 37

Hjälp till polis 10

Vattentransport

Annat uppdrag 101 69 80 57 87 128

Antal larm inom förbundet 2 345 2 008 1 805 1 496 1340 1312

Totalt antal larm förförbundet 2398 2029 1967 1512 1361 1359
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Lediiiiigssltib

För Ledningsstab är kostnaderna for utryckningsinsatser högre än budgeterat, vilket även
avspeglas påintäktssidan, dåflesta händelser debiteras. Exempel pådebiteringsbara händelser
ärautomatiska brandlarm som ej utlöstspga brand, i väntanpåambulans därsärskiltavtal finns
tecknat med Regionen samt övrig försäljningav verksamhet som exempelvis lyfthjälp eller
hämtning i terräng. Föråret redovisar Ledningsstab ett budgetöverskottmed 263 tkr.

Driftiitfall 2016

(Tkr)
Utfall

Jan - Dec Budget 2016
Biidget-

avvikelse
Intäkter
Verksamhetens intäkter
Varav:
Automatiska brandlarm
Restvärde & vägsanering
1VPA
Försäljningav verksamhet
S:a intäkter

Kostnader
Tjänsteköp
Löneersättningar
Verksamhetens kostnader
S:a kostnader

3702

2307
365
804
225

3702

119
5501

29
5649

2530

1600
300
600

30
2530

4580
160

4740

S:a driftutfall 1947 2210 +263
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Optimalt nyttjade av
samhällets resurser

Vid såvälsmåsom stora
olyckshändelser ska samhällets
samlade resurser nyttjas
optimalt.

" Minst tvåårliga stabsövningarska ge-
nomföras i samverkan med övrigaak-
tärer i Trygghetens Hus och Jämtlands
län.

" Bredda JRF uppdrag med fler åtagan-
den åtmedlemskommunerna.

" Måletuppfyllt, två
samövningarhar ge-
nomförts.

" Målet uppfyllt, ett av-
tal finns upprättatmed
Härjedalen och fler
avtal förbereds.



Förbundskansli

Atliniitistratioii

Förkansliavdelningen har störstautmaningen under 2016 varit övergångenoch anpassningen
till Östersundskommuns nya webbaserade ekonomisystem Aditro Windows och som skedde i
juni månad. I övrigthar kansliet utarbetat en ny ersättningsblankett förräddningschefi bered-
skåpoch anpassat arvodesbestämmelser till förtroendevalda. Kansliet har ävenarbetat med att
förbättraförbundetsarkiv med städningav lokal och framtagande av en ny en arkivförteckning.
Ävenutbildning om E-arkivinformation har genomgåtts. En ny parkeringsordning har genom-
förtsi parkeringsgaraget påTrygghetens hus med byten av parkeringsplatser samt nya riktlinjer
och avtal. Kansliet har också upphandlat en e-learningsutbildning förprogrammen i Office-
paketet m.m. till all heltidsanställdpersonal. Arbetet med förbundetsarbetsordning fortgårmed
att kontrollera och komplettera med underlag. Kansliet fick under åretett uppdrag av förbundets
medlemskommuner att ta fram underlag förvad varje medlemskommun kostat 2015 jämfört
med inbetalda medlemsbidrag.

Kommumkatioit och information

Dåkommunikatörstjänstenpå20 % som tidigare köptesav Östersundskommun sades upp från
årsskiftet har kansliet fått anpassa sin verksamhet föratt kunna fortsätta tillhandahålla större
delen av de uppgifter som genomfördesav kommunikatören. Personaltidningarna brandposten
och förbundsnytt liksom byte av informationskampanjer påhemsidan ärexempel på informa-
tiva uppgifter som nu skötsav avdelningens personal. Utbildning rörandeuppdatering och all-
mänsupport av förbundetsexterna hemsida och personalsida har därförgenomförts.

Öppethus tillsammans med övrigaaktörergenomfördes under en dag på hösten med många
nöjda besökare. Tillfället som gavs till allmänheten var oerhörtuppskattat av både barn och
vuxna. Mångaaktiviteter genomfördessom exempel prova påatt görahjärt- och lungräddning,
uppvisning av polishundar samt åkaupp i luften med räddningstjänstenshöjdfordon.

Föratt enklare och tydligare kunna synliggöraförbundetsstörreoch återkommande aktiviteter
under året har kansliet tillsammans med metod- och taktikavdelningen arbetat med att vidare-
utveckla förbundetsdigitala aktivitetskalender. Kalendern finns nu tillgänglig förall personal
påförbundetspersonalsida.

Införandetav en plattform som gördet möjligtatt via bild och dubbelriktad talkommunikation
sprida information till samtliga brandstationer i förbundetsamtidigt finns nu installerat påalla
stationer. Detta gördet möjligt föross att informera, utbilda och mötapersonalen i förbundet
påett kostnadseffektivt och miljövänligtsätt.

Miljö

Påmiljösidanhar miljöhandlingsplanenför2016 tagits fram och information om planens inne-
håll har presenterats i personaltidningen brandposten. En kontroll har genomförtsom vart kon-
taminerat vatten tar vägen påTrygghetens hus. Ävenprover påvattnet har tagits med hjälp av
Östersundkommun och resultatet av proverna ärunder slutberedning. En utredning pågårom
vattenförsörjningoch avlopp förFurulunds övningsområde.Studiebesöktill Södertörns,Väs-
lervik och Faluns räddningstjänsterföratt studera smarta miljölösningaroch arbetsmiljö på
övningsområdensamt brandstationer har genomförts i maj. Goda exempel i miljöhänseende
noterades frånVästervik och Södertörnsbrandstationer och övningsanläggningarkring solcell-
ler, egna reningsverk, miljövänligaövningshusförbrandsläckning.
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Utbildningen Grönräddningstjänstförall operativ personal är slutförd i och med att Härjeda-
lens brandmän fick utbildning under 2015 och 2016. Ett aktivt miljöarbetepågåräven genom
att följaupp energiförbrukningenpåstationer med egna abonnemang. Målsättningenäratt till-
sammans med fastighetsägarna kunna vidta åtgärderföratt minska förbrukningen. I tabellen
framgårpåbörjadeeller utfördaenergieffektiviseringsåtgärderunder perioden.

Station Energieffektiviseringsåtgärder2016
BrunfEo Utredning pågårom borttagning av oljepanna.
Kälame Justering av värmeanläggningoch lagat ett fel.
Gallo Bortkoppling av el till förrådoch separat mätningav elförbrukningpågår.
Krokom Sänkttemperatur i vagnhall.
Sveg Ombyggt luftflödefrånomklädningsrumtill vagnhall och sänkttemperatur i yagnhall.
Trygghetens hus Samtal har förtsmed Kungsleden om solpaneler påtaket.
Stugun Omtagning av förrättningsförhandlingpågår.

Arbelsmiljöåtglirder

Fastighetsstatusen bland förbundets brandstationer är genomgående god men några stationer
har sämre standard. Detta gäller framförallt Hede station som ur arbetsmiljösynpunkt inte är
bra. Att arbeta med en förbättrad lokallösning for Hede brandstation tillsammans med
utvecklingen av Furulund etapp två har varit prioriterade uppgifter föråret. FörHede station
har en utredning pågått om alternativa lokallösningar där huvudinriktningen varit en ny
lokalisering. Utredningen har dock visat att nyproduktion blir alltförkostsam och att en mindre
ombyggnation i befintliga lokaler ska fortsättaatt utredas under 2017.1 etapp tvåav Furulunds
utveckling vill förbundetbygga ett nytt skolhus i syfte att förbättraarbetsmiljönförinstruktörer
och föralla som övasoch utbildas. Projektering pågårmed Östersundskommun och samtal förs
om anslutning till det kommunala Va-nätet.

Närdet gäller lokalanpassningar har arbeten pågåttpå flera håll. I Sveg ärombyggnationerna
färdiga med ett nytt kontor och ett nytt damomklädningsrum förlarmställ med egen entrédörr
samt ny och bättre ventilation. Den hyrda ytan for Svegs station ärävenrejält förminskad. För
stationen i Vemdalen förförbundetsamtal med Härjegårdarom att hitta en lösningföratt kunna
bygga omklädningsrummen större och separera larmställen från vagnhall. Regionen har
anpassat sina lokaler med ett till vilorum åtambulanspersonalen. I Funäsdalenhar samtal inletts
med stationens personal och en enklare idéskiss finns framtagen om att bl a kunna separera
larmställ frånvagnhall.

Förbundet for också samtal om att få inrymma fler blåljusverksamheter i förbundets
brandstationer, detta i syfte att kunna sänka förbundets hyreskostnader men även föratt öka
samarbetet med dessa verksamheter. För stationen i Gäddede är förhandlingarna med
Strömsundskommun, ambulansen och Polisen genomfördaoch en ombyggnation av stationen
är näst intill klar. Samtal har även förts med Regionen och Polisen om samlokalisering i
Hammarstrand och därbeslut nu inväntas frånregionen om samlokalisering ärmöjlig.

I november inträffade en stor vattenskada i Brunflo station. En vattenledning sprang läck och
vatten trycktes upp i vagnhallens betongplatta. Skadan kunde åtgärdassnabbt med provisorisk
lagning av Östersundskommun och stationen används som vanligt. Förbundet förnu samtal
med Östersundskommun om hur stor omfattningen av återställningen av betong-plattan
förväntasbli.
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På stationen i Östersundhar Commodia genomfört en ergonomigenomgång för all kontors-

personal. Tillsammans med fastighetsägaren har en luftmätning genomförts i kontorsmiljön.

I tabellen framgår flertalet av de arbetsmiljöåtgärdersom pågår eller genomförts under

perioden.

Station Arbetsmiljöåtgärder2016
Östersund
Furulund

Bytt duschblandare i dam.omkl.rum, monterat kontorsväggoch stationsskylt
En vikport och byggmaterial till byggnation av spolhall, verkstad och förrådi stora plåt-
förrådet.

Krokom Dörrkodlåsinsatt. Glasruta till innerdörrmot vagnhall monterad.
Bispgården Bytt portar. Åtgärdatmmdre vattenläckage i dusch och toalett, grovstädninghar skett av

stationen och regelbunden månadsstädningärbeställd. Ny kompressor i vagnhall.
Sveg Nytt kontor och omklädningdam förlarmställ samt avdelad yta. Urkoppling av

larmhögtalarefrån lämnadyta.
Bräcke Bytt trösklartill gångdörrartill portar samt lagat flera portar.
Strömsund Bytt batterier till stationens reservkraft och radiomast.
Backe Inkoppling av ny kompressor.
Myrviken Väggfärgtill vagnhall och diverse el jobb.
Gallo Hyllor till förrådsamt målningav tvårum. Diskussion pågårmed kommunen om

separat omklädningoch dusch samt flytt av larmställ frånvagnhall.
Bmnflo Installation av ny driftlösningförkompressorer som i huvudsak slåspåvid larm

Diskussion pågårmed kommunen om allmänrenovering och separat omklädningoch
dusch samt flytt av larmställ fränyagnhall samt ny lektionssal.

Hammerdal Diskussion pågårmed kommunen om separat omklädningoch dusch samt flytt av
larmställ fränvagnhall och flytt av kompressor fi-än vagnhall.

Gäddede Flytt av utalarmeringsutrustning. Ombyggnation pågårom samnyttjande av lokaler med
Ambulansen och Polisen. Klart i februari 2017.

Till förbundetssamtliga stationer har larmknappsskyltar monterats upp och stationsskyltar med
tillhörandebelysning har införskaffatstill Härjedalens sju stationer.

36 Årsredovisning2016



Uppföljiiiiig (iv iiiriktiiiiigsmiil och effektmål

Årsredovisning2016 37

IM Inriktningsmål Effektmål Uppföljning2016

Attraktiv arbetsplats

- Förbundetska uppfattas som
en jämställdoch attraktiv ar-
betsgivare med arbetsplatser
som erbjuder goda arbets- och
anstälhiingsförhållanden.

" Ingen ska drabbas av en allvarlig olycka
eller allvarligt tillbud.

" Ingen ska bli kränkt, mobbad, trakasserad
eller hotad av anställdakollegor eller
chefer.

" All heltidsanställd personal ska ha en
fastställd individuell kompetensutveckl-
ingsplan.

" Målet uppfyllt. Inget
allvarligt ärrapporte-
rät i RIA.

" Måletuppfyllt, av-
stämtvid medarbetar-
samtal.

" Måletuppfyllt, frarnta-
get vid medarbetar-
samtal.

En sund, balanserad och fi-
nansierad ekonomi

- Verksainheten i räddnings-
tjänstförbundetska genomföras
inoin ramen fören sund, balan-
serad och finansierad ekonomi
därgod ekonomisk hushållning
och rationellt organiserad verk-
samhet utgörledord.

" Beslutad budget inom givna handlingsra-
mar ska hållas.

" Ett fungerande fmansieringssystem för
re investeringar ska skapas och tas i drift
senast verksamhetsåret2017.

" Målet ej uppfyllt.
Resultat avviker nega-
tivt med -1,8 mnkr
mot budgeterat noll-
resultat.

" Målet delvis uppfyllt,
fråganom mer inve-
steringsmedel har be-
viljats av ägarkonimu-
nerna i 2017 årsra-
mar.

Ekologisk hållbarutveckling
och smarta miljölösningar

- Förbundetska i all sin verk-
samhetsutövningverka fören
ekologiskt hållbarutveckling
och smarta miljölösningar.

" Energiförbrukningen i förbundets hyrda
lokaler ska minska med 5 % jämförtmed
2015.

" I all verksamhetsutövning ska en värde-
ring av åtgärdens miljöpåverkan utgöra
en naturlig del och att metoder som mins-
kar miljöbelastningeneftersträvas.

" Mäletuppfyllt. Elför-
bruknmgen har mins-
kat med 9 % jämfört
med 2015.

" PåTrygghetens Hus
har liiftmätningskett i
kontorsmiljönoch
vattenprover har ta-
gits påkontaminerat
vatten.



Driftiitfall Förbiiiidskaiisliet

Förbundskanslietsresultat föråretvisar en positiv avvikelse mot budget med +748 tkr. Utfallet
förklarasfrämstav lägrelönekostnaderdåen person påavdelningen och gåttövertill förbundets
Teknikavdelning. På fastighetssidan finns lägre kostnader för lokalhyror och driftkostnader,
däremotärkostnaderna förfastighetsunderhåll högreav främstkostnader förombyggnation av

plåtförrådetpåFurulund och av akuta underhållsåtgärderpåförbundetsstationer.

(Tkil

Utfall
Jan - Dec Budget 2016

Budget-
avvikelse

Intäkter
Verksamhetens intäkter 279 190
S:a intäkter

Kostnader
Tjänsteköp

279

3 150

190

3076
Löneersättnmgar 2340 2706

Revisionen 120 120
Verksamhetens kostnader
Varav:
Utbildning/konferenser

14 157

46

14525

75
Övrigapersonalkostnader 59 83
Lokalhyror stationer & värn 11 103 II 190
El, uppvärnmingoch vatten l 884 2084
Övrigafastighetskostnader 758 815
Avgifter & material

S:a kostnader

307

19768

279

20427

S:a tlriftutfall 19489 20237 +748

38 Årsredovisning2016



Förebyggandeavdelningen

Avdelningen hade högarbetsbelastning beroende påvakanser, foräldraledigheter och ärenden
från föregåendeår. Den ökadebelastningen med anledning av flyktingströmmenvar störstvid
årets början. För att avlasta ordinarie personal visstidsanställdes två brandmän under två
respektive tre månader. Deras arbetsuppgifter bestod i att genomföra utbildningar vid
flyktingboenden, handläggaautomatlarmsärenden och genomförainformationsinsatser.

Under året fanns inte längre tillgång till någon kommunikatör, detta märktes genom att vi fick
lösadet arbete som den tjänsten tidigare kunde hjälpa till med t.ex. vid framtagande av layout
förannonser och broschyrer samt arbete med hemsidan.

Antal registrerade ärendeni CORE gällandeförebyggande

2500

2000 -l

1500 -l

1000

500 -\

213S

2013

1607

1282

1136

835

413
468

545

283 284

l

1819

"

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

OBS! År2004-2008 innefattas Krokom, Strömsundoch Östersund.År2009-2012 innefattas Berg,
Bräcke, Krokom, Ragunda, Strömsundoch Östersund.År2014-2016 innefattas Berg, Bracke,
Härjedalen,Krokom, Ragunda, Strömsundoch Östersund.

Information/utbildning
Ett flertal aktiviteter har genomförts,den enskilt störstaaktiviteten ärden informationskampanj
som genomförtsute påflyktingboenden runt om i förbundet. 27 flyktingboenden besöktesoch
sammanlagt har över520 personer informerats. Under mars genomfördes informationsträffar
om brandsäkerhet dels för bostadsrättsföreningar och dels för pensionärsgrupper. Träffar
genomfördespåett flertal ställen runt om i förbundet.Under tvådagar i april deltog vi med en
monter samt föredragpåmässanÖstersundSenior påGamla teatern i Östersund.Ett bra tillfälle
att nå den viktiga målgruppen som seniorer utgör. Förbundet har skickat ut
informationsbroschyrer om hur man börelda till satarna i förbundet. Satarna delar i sin tur ut
dessa när de är ute hos sina kunder. Informationsmaterial om brandskydd på campingar
skickades ut under maj månad. Annons i Natur- och miljöboken(lärobokföråk4-6). Dessutom
har ett informationsblad om brandsäkerhet kopplat till mobilladdare har tagits fram.
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Tillstånd
Räddningstjänstenhandlägger tillståndsärendenenligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor (LBE) samt enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) beträffande
egensotning.

TillståndLBE
Införåretsplanering görsen bedömningav det antalet ansökningargällande tillstånd LBE som
kan förväntasunder åretutifrån de uppgifter som finns gällandevilka tillstånd som kommer att
löpa ut. Antalet förväntadeansökning, hur många ansökningar som kommit in, hur många
beslut som fattats samt hur många ärenden som avslutats utan att räddningstjänstengått till
beslut redovisas i tabellen nedan.

Inkomna ansökningarsamt beslut gällandehantering av brandfarliga och explosiva varor för20J6.

Som framgår av tabellen har antalet ansökningar som kommit in varit över 100 % fler än de
förväntade.Antalet beslut är i paritet med antalet inkomna ansökningar. Dock innebärju inte
detta att det fattats beslut gällande alla ansökningarfrån 2016 utan här finns ju även ärenden
från tidigare år med likväl som att ärenden från 2016 ännu inte gått till beslut. Förutom att
arbetsbelastningen varit högp.g.a. fler inkomna ärenden än förväntatså finns också ett stort
antal ärenden som inkommit framförallt2015 och tidigare som ännu inte gått till beslut därmer
arbetstid skulle behövaavsättas föratt åtgärdadessa ärenden.

Förutom att handlägga inkomma ansökningar har det funnits två aktiviteter som skulle
genomföras,den första"Omarbeta befintlig rutin förhandläggning av tillståndtill hantering av
brandfarliga varor till en verksamhetsrutin." har inte blivit utfördmedans den andra "Inarbeta

begreppet "användning" i stället för "förvärv"
(gällande hantering av explosiv vara) i

räddningstjänstensinformation, blanketter, mallar och system." har gjorts klar så till vida att
det ändåsom återståratt uppdatera ärpresentationen av taxan och där saknas ännu beslut från
en av ägarkommunerna.

Sotning, brandskyddskontroll och s.k. egensotning
Vid två tillfällen under året har räddningstjänstenträffat de entreprenörer som sköter sotning
och brandskyddskontrollen för kommunens räkning. Syftet med träffarna är att se till att
entreprenörerna uppfyller avtalet samt främja samverkan mellan distrikten. För Härjedalens
sotningsdistrikt har ny upphandling av entreprenörgenomförts.

Beträffande den s.k. egensotningen som en fastighetsägare kan fåmedgivande till enligt LSO
så handlägger räddningstjänstende ansökningar som kommer in. Under året har det skett en
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Beslut LBE

Inkomna ansökningarunder året Antal beslut under
året

Antal avsluta
att gå till bes)
under året

utan

Förväntat Antal
It

Brand Exp Totalt Brand Exp Totalt Brand Exp Totalt Brand Exp Totalt
Berg 4 2 6 7 l 8 4 l 5 o o o
Bräcke 4 5 9 8 4 12 9 2 11 o o o
Härjedalen 2 2 4 7 5 12 9 7 16 2 o 2
BCrokom 2 3 5 3 8 11 4 7 11 o o o
Ragunda 2 2 4 6 4 10 10 4 14 o o o
Strömsund 5 2 7 3 3 6 5 l 6 o o o
Östersund 2 10 12 20 18 38 17 18 35 3 l 4

Totalt 21 26 47 54 43 97 58 40 98 5 l 6



revidering av informationsmaterial, ansökningsblankettersamt beslutsmallar fördetta vilket har
känts som väl investerad tid då hanteringen av ärendena har underlättats. Åretsinkomna
ansökningaroch antalet avslutade ärenden gällande egensotning redovisas nedan.

Antalet inkomna ansökningarsamt antalet beslut gällandes.k. egensotningför 2016.

Tillsyner
Arbete med att kvalitetssäkra tillsynsverksamheten pågåri samarbete med projektgruppen for
tillsyn Jämtland/Västernorrland. Ett nytt informationsmaterial om systematiskt
brandskyddsarbete (SBA) är framtaget. Det återstår nu att lägga ut informationen på vår
hemsida. Gruppen har påbörjatarbetet med att ta fram standardtexter för anmärkningar i
samband med tillsyn. På grund av arbetsbelastningen genomfördes endast ca 60 % av de
planerade tillsynerna.

Automatiska brandlarm
Förbundet hade vid årets böljan 575 objekt inkopplade men endast 182 av dessa hade giltigt
avtal. Arbetet med att kvalitetssäkra rutinerna med automatiska brandlarm är mycket
tidskrävande, inför 2016 har flera aktiviteter planerats for att underlätta detta arbete. Under
vårengenomfördestre aktiviteter.

Utbildning/information till skiften i Östersundi syftet att de ska kunna hjälpa till med
enklare hantering av automatiska brandlarm med avseende på felande nycklar,
komplettering av objektskort samt felaktig positionssättning.
En handläggare i Sveg har introducerats och ska kunna arbeta med detta ca l O % av sin
tid. Det återstårdock lite arbetet med att lösaproblem med datorer och CORE i Sveg.
En administratörintroduceras inom automatlarmshandläggning.

Kommunerna ärde objektsägaresom har flest brandlarm inkopplade. Räddningstjänstenträffar
varje kommun årligen för att stämma av rutiner och skriva avtal på de anläggningar som
uppfyller kraven. Under året har tre möten hållits med Bergs kommun och ett möte med
Härjedalens kommun.

Samtliga nya ansökningar om inkoppling av automatiska brandlarm har handlagts. Vi har
dessutom tecknat avtal med ett fåtal redan inkopplade anläggningar.
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Egensotning
Antal inkomna
ansökningar
under året

Antal avslutade
ärendenunder
året

Berg 5 5

Bräcke 8 8

Härjedalen 19 19

Krokom 8 8

Ragunda o o
Strömsund l o
Östersund 7 7

Totalt 48 47



Riskhantering
Fokus har varit beredskapsplanering förvårafyra reglerade älvar. Förbundetsträvarefter att ha
en gemensam plan oavsett vilken älv som drabbas. Vid ett dammbrott kommer stora områden
att behövavarnas och evakueras, for detta krävs tydlig struktur och samordning mellan alla
inblandade aktörer. Länsstyrelserna ansvarar förden övergripandesamordningen, de kallar till
mötenoch samordnar aktörernasolika planer.

Alvgruppsmöten har genomförts för älvarna, här deltog berörda länsstyrelser, kommuner,
räddningstjänster, Polisen, dammägare, SMHI, Försvarsmakten, Svenska kraftnät och
Vattenregleringsföretagen.En samverkansövninggenomfördesunder vecka 20 i år.

Vppföljiiiiigav iiiriktiiiiigsmåloch effektmål
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IM Inriktningsmål Effektmål Uppföljt!ing 2016

l Antalet bränderska minska
- Förbundetsverksamhet ska
bidra till att antalet bränderoch
antalet omkomna/skadade i
bränderständigtminskar samt
att egendomsskador och miljö-
påverkanreduceras.

" Antalet utvecklade bränder i byggnader
ska minska.

" Antalet eldstadsrelaterade bränderska
minska till år2019.

" Tre kommuner mins-
kade, två oförändrat
och tvåökade

" Minskning firån 33 till
27 (genomsnitt påtre

Attraktiv arbetsplats
- Förbundetska uppfattas som
en jämställdoch attraktiv ar-
betsgivare med arbetsplatser
som erbjuder goda arbets- och
anställningsförhållanden.'

" Ingen ska drabbas av en allvarlig olycka
eller allvarligt tillbud.

" Ingen ska bli kränkt, mobbad, trakasse-
rad eller hotad av anställdakollegor eller
chefer.

" All heltidsanställdpersonal ska ha en
fastställd individuell kompetensutveckl-
ingsplan.

" Uppfyllt, inget rap-
porterati RIA.

" Uppfyllt, avstämtvid
arbetsplatsträff.

" Uppfyllt, avstämt vid
arbetsplatsträff.

Ekologisk hållbarutveckling
och smarta miljölösningnr
- Förbundetska i all sin verk-
samhetsutövningverka for en
ekologiskt hållbarutveckling
och smarta miljölösningar.

" I all verksamhetsutövningska en värde-
ring av åtgärdensmiljöpåverkanutgöra
en naturlig del och att metoder som
minskar miljöbelastningeneftersträvas.

" Förbundetspersonal-'
cyklar används ofta
till möten.



Driftiitfall Förebyggundeavdeliiingen

Avdelningen redovisar for 2016 ett överskott mot budget med +72 tkr. Största budget-
avvikelsen finns främstinom tillsyn och tillstånddär intäkternaförtillsyner endast når25 % av
budgeterat. Intäktsbortfallet förtillsyn kompenseras dock av något högre intäkter förtillstånd
LBE. För avtal automatlarm är intäkterna högre än budget av fler nytecknade avtal. På
kostnadssidan ärutfallet förlöneersättningarlägreänbudget däavdelningen haft flera personer
som tagit ut föräldraledighet.

(Tkii

Utfall
Jan - Dec Budget 2016

Budget-
avvikelse

Intäkter
Verksamhetens intäkter 1394 l 600
Varav:
Tillsyn och tillstånd 487 806
Avtal automatlann 845 794
Bidrag & försäljningav verksamhet

S:a intäkter

Kostnader
Tjänsteköp

62

1394

26

1600

21
Löneersättningår 4318 4434
Verksamhetens kostnader 222 390
Varav:
Utbildning/konferenser 101 263
Övrigapersonalkostnader 20 23
Avgifter & material 102

S:a kostnader 4567

104

4845

S:a driftutfall 3173 3245 +72
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Beredskapsavdelningen

Insatsleclning

Bemanningen av funktionen som yttre befäl har övertagits av teamcheferna som gördetta i
beredskapsform. Syftet med det var att skapa möjlighettill att uppfylla handlingsprogrammets
intentioner om att Räddningschef i beredskap (RCB) skall finnas tillgänglig och tre
avdelningschefer och räddningschefen kunde dåanpassa sin beredskap mot RCB.

I början på verksamhetsåret inrättades tre kombitjänster som var en anpassning utifrån vårt
utbildnings- ochjourbehov. Tjänsternabesattes av personal utifrån vikariepoolen som uppnått,
genom allmän visstids anställning och vikarietjänstgöring,kriterierna for företrädesrättunder
ett flertal år. Tjänsterna är självfinansierade genom minskat vikariebehov. Utöver dessa tre
kombibrandmän har ytterligare fem brandmän vikarierat under semesterperioden. Två
brandmänpåheltid har avslutat sin tjänstgöringgenom pensionering.

För att anpassa rekryteringarna mot ett mer jämställt- och mångfaldsperspektiv har nya
riktlinjer tagits fram genom samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Dessa har nyttjats
under höstensrekryteringar av sommarvikarier inför2017.

Ett aktivt arbete har som vanligt pågåttvid ett flertal tillfällen och stationer för att främja
rekryteringen till vårastationer i förbundet.Utöverdessa åtgärderhar sociala medier, typ Face-
Book, börjatatt användas for att fäen störrespridning av vårtbudskap.

Inom avdelningen har 10 nya arbetsledare utbildats internt. Dessa utbildas förbackup till de
stationer som saknar utbildade räddningsledare i fullt antal. En arbetsledare fåraldrig agera som
räddningsledare, men som arbetsledare fårdu starta upp en insats ute påolycksplatsen med stöd
av Inre Befäl som ärräddningsledare i dessa fall.

Under 2016 genomfördeföljandeantal personer MSB utbildningar: RiB utbildning - 14 st,
Tillsyn A - l st, Räddningsledare A - 9 st, Räddningsledare B - 2 st, samtliga ärfardigutbildade
med godkäntresultat.

Vakansläget inom RiB-kåren ärfortsatt oroande påvissa stationer. Tvåmedarbetare från hel-
tidsbrandmännen har fått som uppdrag att vid behov stötta i detta arbete. Stort fokus 2017 är
fortsatt rekrytering av RiB-personal. Trenden ärdock tydlig - det blir svårare och svårare att
attrahera medborgare att ta anställning som RiB-personal. En av orsakerna äratt personer bo-
ende ute pålandsbygden i vårt länarbetspendlar mer och mer, vilket givetvis försvårarett åta-
gande med beredskap inom räddningstjänsten,samtidigt såär risken att fler arbetsgivare med
en allt mer minskad personalstyrka ser beredskapen som ett problem for det egna företaget. Ett
värdegrunds-arbete kommer att startas upp under våren 2017.
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Vppföljiiiitgtiv iiiriktiiiitgsinäloch effektmål
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IM Inriktningsmål Effektmål Uppföljning2016

T' Snabb och rätthjälp

- Räddningstjänstenska -
anpassad efter vår lokala
riskbild - med rättkompetens
samt modernare teknik ge
snabbare och rätthjälp till
förbundetsmedborgare samt
besökaresom drabbas av
olyckor såatt skador på
mÉiiiniskor,egendom och miljö
minimeras.

" För RiB personal ska beslutad bered-
skåp och fömiåga upprätthållas med
rätt kompetens och befattning under
minst 99,5 % av åretstotala antal bered-
skapst immar.

" >85 % av dom RiB-anställda ska ha ge-
nomgått den skolbundna RiB-utbild-
ningen till 2019.

" Samtliga som blk uttagna till befälsut-
bildning ska genomföra utbildningen
med slutbetyg godkänt via erhållet
kursintyg.

" Måletärinte uppfyllt på
grund av att det fortfa-
rande saknas personal på
vissa RiB stationer.

" Målet uppfyllt, 87%.

" Måletäruppfyllt dom
som gåttutbildningen
2016 har fått slutbetyget
godkänt.

J.

Attraktiv arbetsplats

- Förbundetska uppfattas som
en jämställdocb attraktiv
arbetsgivare med arbetsplatser
som erbjuder goda arbets- och
anställningsförhållanden.

" Ingen ska drabbas av en allvarlig olycka
eller allvarligt tillbud.

" Ingen ska bli kränkt, mobbad, trakasse-
rad eller hotad av anställdakollegor el-
ler chefer.

" All heltidsanställd personal ska ha en
fastställd individuell kompetensut-
vecklingsplan.

" Tre allvarliga händelser
har inträffatunder året.

" Målet äruppfyllt.

" K.ompetensutvecklings-
planer för heltidsperso-
nål ärframtagen.

Ekologisk hållbarutveckling
och smarta niiljölösiiingar

- Förbundetska i all sin
verksamhetsutövningverka för
en ekologiskt hållbar
utveckling och smarta
miljölösningar.

" I all verksamhetsutövningska en vär-
dering av åtgärdensmiljöpåverkanut-
göraen naturlig del och att metoder
som minskar miljöbelastningenefter-
strävas.

" FörhålIn ingsregler for
T^gghetens hus som rör
räddniiigstjänstoch am-
bulans ärreviderade.

" Träffmed regions-
skyddsombud frånKom-
munal ärgenomfördi
j un i.



Driftiitfall Beredskapsdvdeliiiiigeii

Avdelningen redovisar ett negativt utfall mot årsbudgetpå-65 tkr. Avvikelsen beror främst av
lägre intäkter då MSB betalar ut bidrag efter genomförda utbildningar och av högre
månadslönekostnaderdåavdelningen utökatsmed tre nya brandmän i kombitjänst med avsikt
att få ned vikariekostnaden. Högre kostnader finns även för semesterskadestånd och
bilersättningarvid resor till och frånövningar,utbildningar och fystester. Lägre kostnader finns
for räddningschefi beredskap som trädde i kraft först i mars, lägre ersättningar for utbildning
pga. ej fullt tillsatta budgeterade platser, samt lägre beredskapskostnader förRiB-personal då
förbundetinte klarat uppfylla numerärenpåvissa stationer under året.

(Tkr)

Utfall

Jan - Dec Budset 2016
Budget-

avvikelse

Intäkter
Verksamhetens intäkter 280 653
Varav:
Bidras MSB 182 606
Försäljningav verksamhet 98 47

S:a intäkter 280 653

Kostnader
Tjänsteköp o o
Löneersättningar 66186 66185
Varav:
Löneersättniiigarheltid 18517 16686
Ersättning timanställdvik 508 l 254

Befälstillägg l 806 l 950
Arvode station- och vämansvarig 838 778
Timlön,övning,utb & materialvård 8293 809
Beredskap 34334 34563
RCB i beredskap o 579
Semesterskadestånd 1219 081
Ovr löneersättningar

Verksamhetens kostnader
Varav:
Utbildning/konferenser

771

1703

571

485

2012

765
Övrigapersonalkostnader 994 l 152
Avgifter & material

S:a kostnader

138

67889

95

68197

S:a driftiitfall 67609 67544 -65
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Metod- och taktikavdelningen

Ovniiig/iitbildniiig

Avdelningen har under åretgenomfört34 heldagsövningaroch tre kvällsövningarförvåraRiB-
anställda på Furulunds övningsfältmed taksäkring som övningstema samt fem preparandut-
bildningar med. Vi har genomförtteoriutbildning for våra RiB-stationer i teknik och metoder
förövertrycksventilering med PPV fläkt . Vattenlivräddningsgruppen har genomfört en fort-
bildningsdag förvårainstruktörerute i förbundet.Vi har intern utbildat tvåinstruktörerpåvarje
station i att framföra och manövrera tunga fordon. Vår mobila container för varma rökdyk-
ningsövningarhar varit runt till förbundetsstationer. I Åsarna-Svenstavikhar vi implementerat
en ny förmågamed förstainsatsperson . I Bräcke har införtsförmåganförstainsatsbefäl . För
att utveckla våra metoder i brandsläckning fick vi möjlighetatt elda hus i Ringsta Lit under en
dag. Dagen var lärorikoch gav möjlighetertill verklighetsnärainsatser under kontrollerade for-
mer. Övrigövningsverksamhet i förbundetgenomförsenligt varje brandstations egna övnings-
planering föråret, därsex prioriterade övningaroch stationernas egna behovs övningaringår.

Fyra medarbetare har deltagit vid brandbefälsmöteti Helsingborg, som är en konferens for
brandbefäl från hela Sverige. En projektgrupp bestående av tre personer har satts ihop föratt
arbeta fram en långsiktig utbildning och övningsplan förvåra åtta värn. Vi har genomfört en
endagsutbildning i skogsbrand föralla inre och yttre befäl. En styrkeledare och en brandmän
har genomgått en instruktörsutbildningförrökdykarledare i Revinge. Våra två Huvudinstruk-
täreri säkringpåtak har utbildat instruktörerinförRiB-övningarnapåFurulund. Dessa huvud-
instruktörerhar även deltagit vid en fortbildningskonferens i Uppsala under två dagar och ge-
nomförtsamövningmed alpina gruppen i Snasahögarnaunder tvådagar. Förtillsyn och under-
håll av höghöjdsutrustning har vi utbildat fem stycken materialtekniker. En telefon samverkans
övning"Hubbe" därandra aktörermedverkade har genomförtsvid fyra tillfällen förinre befäl
och RCB (Räddningschef i beredskap). En utbildningsdag förhuvudinstruktörer i kommuni-
kationsolyckor har genomförtsmed en extern föreläsare.Våra tvåhuvudinstruktörerförhöjd-
fordon har deltagit vid en konferens/fortbildningsdag. Vi har genomförten intern vvebb utbild-
ning i nya händelserapporten förvårastyrkeledare ute i förbundet.

Extern iitbildii ing

Vi har genomförtsen instruktörsutbildning i nya utbildningsmaterialet gnindläggande brand.
Vi har skickat ut ett avtalsförslagpå nya utbildningsmaterialet som innehåller både lärarledd
och interaktiv utbildning till kommunerna. Gensvaret på detta förslag har hittills varit svagt.
Under årethar vi körtutbildning mot kommunerna enligt tidigare avtal i allmänbrand kunskap,
HLR och skolutbildning.

5 Preparand ären grundutbildning föratt kunna ingå i en beredskapsstyrka. Däreftergenomgårman MSB
utbildning till räddningsman, räddningsinsats.

6 PPV står förPositive Pressure Ventilation - övertrycksventilation med motordriven fläkt.

3 Förstainsatsperson ären brandmän som åker i eu specialanpassat fordon tlirekt till skadeplatsen och påbörjar

skadeavhjälpandeåtgärder

Förstainsatsbefal äratt befälet har ett mindre fordon som åkerdirekt till skadeplats föratt förberedainsatsen
föranländandeenheter.
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Utöverkommunutbildningarna har vi utbildat personal från Region Jämtland-Härjedalenoch
någraföretag.

48 Årsredovisning2016

Kommun HLR
(antal

personer)

Allmän brandkunskap/
systematiskt brandskydds-

arbete
(antal personer)

Övrigutbildning
brand+HLR, B-HLR, Heta
arbeten, utrymningsövning

Totalt an-
tal perso-

ner

Östersund 242 l 073 99 1414

Krokom 18 16 o 34

Strömsund o o o o
Ragunda o o o o
Berg 10 39 22 71

Bräcke o 50 130 180

Härjedalen 12 65 o 77

Totalt l 776

Företag/organisation Allmän brandkunskap Övrigutbildning Brand+
HLR, Utrymningsövning.

Antal per-
söner

Regioneii (JLL) 102 102
Åklagarmyndigheten 20 20
Trångsvikensbygg 32 32
VFM Nord 34 34
Övriga 24 24

Totalt 212



Uppföljningav iiiriktiiiiigsmåloch effeklmål
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IM Inriktningsmål Effektmål Uppföljning2016

l Antalet bränderska minska
- Förbundetsverksamhet ska bidra till
att antalet bränderoch antalet om-
komna/skadade i bränderständigt
minskar samt att egendomsskador och
miljöpåverkanreduceras.

" Antalet utvecklade bränder i ska
vara lägre än 0,7 per 1000 invånare i
samtliga medlemskommuner.

Arbetar aktivt med extern
utbildning mot kommu-
nema och övrigaföreta-
gare föratt förebygga
brand.

Snabb och rätthjälp
- Räddningstjänstenska - anpassad ef-
ter vår lokala riskbild - med rätt kom-
petens samt modernare teknik ge
snabbare och rätt hjälp till förbundets
medborgare samt besökare som drab-
bas av olyckor såatt skador på männi-
skor, egendom och miljöminimeras.

* 90 % av alla RiB ska genomföra 8
timmar övningsverksamhetpåFuru-
lund.

" All RiB-personal ska genomföra42
timmar lokal övningsverksamhet.

Måletdelvis uppfyllt. Vi
har utb. 75%.

Måletdelvis uppfyllt

Attraktiv arbetsplats
- Förbundetska uppfattas som en
jämställdoch attraktiv arbetsgivare
med arbetsplatser som erbjuder goda
arbets- och anställningsförhållanden.

" Ingen ska drabbas av en allvarlig
olycka eller allvarligt tillbud.

" Ingen ska bli kränkt, mobbad, tra-
kasserad eller hotad av anställda
kollegor eller chefer.

" All heltidsanställdpersonal ska ha
en fastställd individuell kompetens-
utvecklingsplan.

Mäletuppfyllt.

Måletuppfyllt.

Personalen påavdel-
ningen har en upprättad
utvecklingsplan.

Ekologisk hållbarutveckling och
smarta miljölösningar
- Förbundetska i all sin verksaniliets-
utövningverka fören ekologiskt håll-
bar utveckling och smarta miljölös-
nmgar.

" I all verksamhetsutövningska en vär-
dering av åtgärdens miljöpåverkan
utgöraen naturlig del och att metoder
som minskar miljöbelastningen ef-
tersträvas.

All personal i förbundet
ärutbildad i miljörädd-
ning. Beslut att inte an-
vändaB-skum from 17-
01-01 har tagits.



Driftiitfall Metod- och tuktikuvdeliiingen

Avdelningen redovisar ett resultat på+653 tkr föråret. Förklaringentill det positiva utfallet är
främst att avdelningen haft en vakant tjänst fram till september och lägre kostnader för
timvikarier och inköpav utbildningsmaterial, samt högreintäkterfor utbildning.

_(Tkr)

Utfall
Jsin - Dec Budget 2016

Budget-
avvikelse

Intäkter
Verksamhetens intäkter 907 686
Varav:
Försäljningutbildning 766 565
Övrigaintäkter

S:a intakter

141

907

121

686

Kostnader
Tjänsteköp o
Löneersättningar 2463 2802
Verksamhetens kostnader
Varav:
Utbildning/konferenser

601

312

694

125
Övrigapersonalkostnader 76 343

Avgifter & material

S:a kostnader

213

3064

226

3496

S:a driftutfall 2157 2810 +653
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Teknikavdelningen

Under årethar det skett mycket arbete med fordons- och utrustningsinvesteringar och inom IT-
området. Förbundet har anslutit fler deltidsstationer med fiber och kommer köpa kapacitets-
tjänster av leverantörer föratt görauppkopplingarna mer stabila. Under senare delen av året
påbörjadesövergångentill Office 365 med hjälp av IT-stöd från Östersundskommun. Office
365 förbättrar både programmens tillgänglighet och lagringskapacitet för den anställde.
Övergångenförväntasvara slutfört till sommaren 2017. Avdelningens materialinventerings-
system har genomgått årets första finslipning för att passa förbundets behov. Andra
utvecklingsprojekt har fått flyttas fram till 2017 dåavdelningen inte varit fullbemannad kvartal
ett pågrund av föräldraledigtoch sjukdomar.

Under året har upphandlingen av höjdfordontill Östersundframskridit enligt plan. Upphand-
lingen ären samordnad upphandling mellan fyra räddningstjänsteri mitten av Sverige (Medel-
pads räddningstjänstförbund,Höga kusten räddningstjänstforbund,Ornsköldsviks räddnings-
tjänst och oss). Totalt föralla förbundenkommer fyra stycken fordon med option påtvåtill att
upphandlas. Det är förbundet som är den drivande parten i denna upphandling och kontrakt
kommer skrivas med en leverantörunder 2017.

Material
På materialsidan har underhållet blivit dyrare än normalt på grund av ökade kontroller på
utrustning och av äldre utrustning som krävermer underhåll. Mycket av förbundetsutrustning
har även köps in vid samma tillfälle och i olika satsningar som innebär att mycket utrustning
måste bytas samtidigt. I Ange station har vi bytt båt till en störreoch deras gamla placerades i
Östersund.Utbildning och utplaceringen av den nya fallskyddsutrustningen genomfördes i
samband med den ordinarie övningsdagen förRiB på övningsområdetFurulund. Nu har alla
stationer i förbundeten släckgranat på sina förstabilar. På grund av ökadeolyckor i samband
med trafikolyckor har det även införskaffats vägbulor till alla brandstationer föratt användas
vid trafikolyckor. Värmekameroma är till för yttre skanning och kommer placeras ut på
stationer i samråd med Metod- och Taktik avdelningen.

Underhäll fordon
Förbundetsåldrandefordonspark har synliggjorts under 2016 med mångareparationer. Ett antal
småreparationer har med forarmisstag att göraoch som tidigare täcktesav fordonsförsäkringen,
dåförbundetsnya försäkringhar en högresjälvrisk. Den ökadekostnaden beror framföralltpå
det höga antalet reparationer men även av flera fordonsanpassningar. Ett antal fordon i
förbundethar ävenunder årethaft reparations-kostnader påöver50 tkr.

Furulund
Under årethar det skett flera satsningar påförbundetsövningsområdeFurulund föratt anpassa
mot kommande utbildning- och övningsverksamhet. Det stora plåtforrådethar försettsmed en
varmbonad spolhall for material och fordonsunderhåll samt verkstad och ett litet varmförråd.
Byggnationerna i plåtförrådethar skett i samarbete med JGY;s byggvux-program som haft
projektet i utbildningssyfte försina elever. Mitt på övningsområdethar även ett torn byggts
för extrabelysning till området samt radiolänkutrustning för kommunikation mellan
Trygghetens hus och Furulund. Ett arbete har även påbörjatsmed att försehela området med
ett omgärdande staket.
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Uppföljniiigav iiiriktniiigsmåloch effektmål

52 Årsredovisning2016

IM | Inriktningsniål Effektmål Uppföljning2016

Snabbare och ratt hjälp

- Räddningstjänstenska - an-
passad efter vår lokala riskbild
- med rättkompetens samt mo-
demare teknik ge snabbare och
rätthjälp till förbundetsmed-
borgare samt besökaresom
drabbas av olyckor så att ska-
dörpåmänniskor, egendom
och miljöminimeras.

" Förbundetsutrustning skall vara anpassad
till fastställtnivåsystem och uppfylla
ställdakrav.

" Utbytesplanerna följer
plan och kommer att
slutförasunder 2016.

Attraktiv arbetsplats

- Förbundetska uppfattas som
en jämställdoch attraktiv ar-
betsgivare med arbetsplatser
som erbjuder goda arbets- och
anställningsförhållanden.

" Ingen ska drabbas av en allvarlig olycka
eller allvarligt tillbud.

" Ingen ska bli kränkt, mobbad, trakasse-
rad eller hotad av anställdakollegor eller
chefer.

" All heltidsanställd personal ska ha en
fastställd individuell kompetensutveckl-
ingsplan.

" Medarbetarsamtal ar
utförtmed samtlig
personal.

" Lönesamtalärutfört
med samtlig perso-

nål.

" Ett uppstartsmötehar
genomförtmed avdel-
ning under tvådagar
har genomförts.

EBI Ekologisk hållbarutveckling
och smarta miljölösningar

- Förbundetska i all sin verk-
samhetsutövningverka fören
ekologiskt hållbarutveckling
och smarta miljölösningar.

" I all verksainhetsutövningska en värde-
ring av åtgärdensmiljöpåverkanutgöra
en naturlig del och att metoder som
minskar miljöbelastningeneftersträvas.

" All överflödigskum-
vätskahar skickats till
destruktion och det
har skett en minsk-
ning av mängdenmil-
jöfarligaskumvätskor
ute i förbundet.



Driftiilfull Tekiiikfiviieliiiiigeii

Verksamheten redovisar ett underskott mot budget med -l 732 tkr. Orsaken är främst lägre
intäkterfrånförsäljningarav uttjäntafordon, maskiner och inventarier samt av högre lönekost-
nåder, fordon- och räddningsmaterialkostnader. På lönesidan har avdelningen fått tillbaka en
medarbetare dvs övningsområdesansvarigefrän kansliavdelningen. Inom fordon finns högre
kostnader for fordonsreparationer och fordonsanpassningar. Högrekostnader finns ävenfor un-
derhålloch service av material, kommunikation. Under posterna övningsområdeoch räddnings-
material finns genomförda vidareanpassningar mot handlingsprogrammet bokförda motsva-
rande ca l mnkr. och räddningsmaterial.

(Tkr)

Utfall
Jan - Dec Budget 2016

Budget-
avvikelse

Intäkter
Verksamhetens intäkter 165 302
S:a intäkter 165 302

Kostnader
Tjänsteköp 546 460
Löneersättninsår 2747 2665
Verksamhetens kostnader
Varav:
Utbildnmg/konferenser

12815

159

11 388

125
Övrigapersonalkostnader 19 13
Övningsområde 663 300
Fordon 3645 3 158
Data/it l 534 l 566
Kommunikation 2471 2410
Räddningsmaterial 3156 2841
Underhållmaterial 760 505
Övrigförbrukningsmaterial

S:a kostnader

406

16108

469

14513

S:n driftutfall 15943 14211 -l 732
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Uppföljning av internkontrollplan 2016 
 
Systematiskt arbetsmiljöarbete och tillbudsrapportering - RIA. 
Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet har genomförts genom avdelningsvisa 
redovisningar av statusen inom respektive avdelning samt deltagande vid förbundets arbetsmiljö-
kommittés möten.  
 
Även uppföljning och analys av inkomna ärenden i RIA ligger till grund för den interna 
kontrollen av förbundets systematiska arbetsmiljöarbete. RIA kommer även att nyttjas som 
verktyg vid skyddsronder. Under 2016 har en planering påbörjats för en arbetsmiljöutbildning 
anpassad mot genomförande av räddningsinsats och övningsverksamhet. Under våren 2017 
kommer den att genomföras för alla befälskategorier på heltidsstationen för att under hösten 
utbilda övriga befäl i förbundet. 
 
Mot bakgrund av det ökade inflödet av ärenden i RIA är förbundets bedömning att systematiken 
i arbetsmiljöarbetet när det gäller skador, tillbud och riskobservationer utvecklas i en positiv 
riktning. Fortsatt arbete med att informera och utbilda i användning av RIA kommer ändå att ske 
kontinuerligt. 
 
En arbetsmiljörevision har genomförts av HR-konsult från Östersunds kommun som främst visat 
på tre förbättringsområden gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter, kunskaper i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet och skyddsronder.  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att arbetsmiljöarbetet i förbundet har utvecklats positivt 
men det finns behov av fortsatt utveckling. Utvecklingen av arbetsmiljöarbetet inom förbundet 
kommer fortsätta under 2017. 
 
Verksamhetsstyrning- funktionsansvar och ansvarsområden 
Uppföljning av funktionsansvar följer i stort det arbete som harmonierar mot handlings-
programmets olika nivåer på förmågorna. Arbetet i funktionsansvaren fungerar väl men 
uppföljning kommer att ske även under 2017. Beträffande ansvarsområden kvarstår oklarheterna 
i detta och det har inte justerats till under 2016. Även detta kontrollmoment kommer att 
överföras till 2017:års internkontrollplan för vidare uppföljning.  



Revisorerna i Jämtlands Räddningstjänstförblind

Till
Kommunfullmäktige i:
Östersundskommun
Krokoms kommun
Strömsundskommun
Bergs kommun
Bräcke kommun
Ragunda kommun
Härjedalens konimun

Revisionsberättelse for är2016

Vi, av fiillmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamliet som bedrivits i kommunalförbundet

(organisationsnummer 222000-1560) av dess direktion.

Direktionen ansvarar föratt verksainheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de
föreskriftersom gäller förverksamlieten. De ansvarar också föratt det finns en tillräcklig intern
kontroll.
Revisorernas ansvar äratt granska verksaniliet, inteni koiitroll och räkenskaperoch prövaom
verksamlieten bedrivits enligt de uppdrag, inål ocli föreskriftersoin gällerförverksamlieten.

Granskningeii har utförtsenligt kommunallagen, god revisionssed i koinniiinal verksamhet,
forbundsordningen och revisionsreglemeiitet. Granskningen liar genomförts med den inriktniiig och
onifattiiing SOID beliovs föratt ge rimlig grund förbedömningoch aiisvarsprövning.

Vi bedöniersainmantaget att direktionen Jämtlands Räddniiigstjänstförbundi allt väsentligt har
bedrivit verksamlieteii på ett ändamålsenligtoch från ekoiiomisk synpliiikt tillfredsställaiide sätt trots
redovisat underskott.

Vi bedömeratt räkenskapenia i allt väsentligtärrättvisande.

Vi bedömeratt direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedönieratt resiiltatet ärförenligtmed de verksamhetsinål som direktioneii iippställt men att det
ekoiioiniska målet i ägardirektivet för2016 om en ekoiioini i balans inte uppfyllts i och med att
förbuiidetredovisar ett underskott med ca 1,8 miikr.

Vi tillstyrker alt respektive fiilliiiäktige beviljar iiiisviirsfrihel for tlirektipiieii saiiil (le enskilila
SedamöieriKt i ({eiisanunn.

Vi åberopar bifogade rapporter.

Östersund2017-03-27

7WJo ^(jtjiv^S^Ji.
elfcr KjetigrCTr'

Til! revisionsberättelsen hörbilagonia:
- Gransknaig av årsredovisinng 20i6 - Granskning civ inköpsriitiaer

- Granskning av cie/årsrapporl 20!6'08~31



Deloitte

Revisionsrapport
Granskning av Årsredovisning2016

Jämtlands Räddningstjänstförbund
Östersund2017-03-14



Inneha

Sammanfattning

l. Inledning

2. Resultat

2

3

5

01



Sammanfattning
Revisorerna ska enligt Kommunallagen pröva om
räkenskapernaärrättvisandesamt bedömaom resultatet
årsbokslutetärförenligtde mal fullmäktigebeslutat.

Pä uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Jämtlands
räddningstjänstförbundhar Deloitte granskat förbundets
årsredovisningförräkenskapsåret2016.

Efter genomfördgranskning ärvar sammanfattande
bedömning att årsredovisningen redogörförutfallet av
verksamheten, verksamhetens finansiering och den
ekonomiska ställningen vid räkenskapsåretsslut.

Vi bedömerävenatt räkenskaperna i allt väsentligtär
rättvisande.

" Resultatet i årsredovisningenärinte förenligtmed det
ekonomiska måletom minst ett nollresultat för2016
som förbundetsägarebeslutat om eftersom förbundet
uppvisar ett minusresultat med -1,8 mnkr. Enligt
kommunallagen (KL) ska ett negativt resultat regleras
senast tre ärefter det att underskottet uppståttom
inte synnerliga skäl finns.

" Mal och måluppfyllelse, beslutade av direktionen, följs
upp och redovisas i årsredovisningen med varierande
måluppfyllelse.

Ost&rsunfl d^n 14 mars 2017

.sjön, Certifierad kommunal revisor

Projektledare och uppdragsansvarig



l. Inledning
1.1 Uppdrag och bakgrund

Enligt Lag om kommunal redovisning (KRL)ska
årsredovisningen redogöraförutfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen
vid räkenskapsåretsslut.

Rådetförkommunal redovisning, vars huvuduppgift äratt
främjaoch utveckla god redovisningssed i kommuner och
landsting i enlighet med KRL, har gett ut rekommendationer
färdenkommunala redovisningen.

I tillämpligadelar ska även normering fränRedovisningsrådet
och Bokföringsnämndenanvändas.

Enligt KRL och Kommunallagen (KL) ärdet direktionen som
ansvarar förårsredovisningensupprättande.

Pä uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Jämtlands
räddningstjänstförbundhar Deloitte granskat förbundets
årsredovisningförräkenskapsåret2016. Förbundetomfattas
av lagstiftning förkommuner.

1.2 Revisionsfrägaoch kontrollmäl

Revisorerna ska enligt KL pröva om räkenskapernaär
rättvisandesamt bedöma om resultatet i årsbokslutetär
förenligtmed de mal fullmäktigebeslutat.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i
Sverige. Det innebäratt vi planerat och genomförtrevisionen
föratt med hög men inte absolut säkerhetförsäkraoss om att
årsredovisningen inte innehållerväsentliga felaktigheter. En
revision innefattar att granska ett urval av underlagen för
belopp och annan information i räkenskaps-handlingarna.

I en revision ingårocksåatt pröva redovisningsprinciperna
och direktionens tillämpningav dem samt att bedöma de
betydelsefulla uppskattningar som direktionen gjort närde
upprättatårsredovisningen samt att utvärdera den samlade
informationen i årsredovisningen.

Granskningen har skett utifrånföljandekontrollmäl:

" Redogörårsredovisningförutfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska
ställningen vid räkenskapsåretsslut?

" Ar räkenskaperna i allt väsentligträttvisande?
" Ar redovisat resultat förenligtmed de mal som

fullmäktige/direktionen beslutat?
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1.3 Avgränsning

Granskningen har skett utifrånväsentlighetoch risk. Vi har
därförgranskat ett urval av underlagen utifråndenna
bedömning.

1.4 Metod och revisionskriterier

I årsredovisningen har följandedelar granskats:

" Förvaltningsberättelse(inklusive drift- och
investeringsredovisning)

" Resultat- och balansräkning
" Finansieringsanalys

Granskning har skett av bilagor och specifikationer till
årsredovisningen samt intervjuer och genomgångarmed
bland annat ekonomiansvarig och räddningschef

Föratt granska att räkenskaperna i allt väsentligtär
rättvisande, har ett stickprovsmässigturval av underlag
granskats avseende: existens, periodisering, värdering,
ägande rättoch förpliktelsersamt huvudsakligt innehall.
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2 Resultat

2.1 Förvaltningsberättelse

Enligt KRL 4 kapitlet ska förvaltningsberättelseninnehålla en
översiktöverutvecklingen av förbundetsverksamhet (KRL
4:1). Upplysningar ska även lämnasom:

" Sådana förhållandensom inte ska redovisas i balans-
eller resultaträkningarna, men som ärviktiga för
bedömningenav förbundets resultat och ställning (KRL
4:1 lp).

" Händelserav väsentlig betydelse som inträffatunder
räkenskapsåreteller efter dess slut (KRL 4:1 2p).

" Förbundetsförväntadeutveckling (KRL 4:1 3p).
" Väsentliga personalförhällanden(KRL 4:1 4p) och

uppgift om sjukfrånvaro (KRL 4:la).
" Förbundets investeringsverksamhet (KRL 4:2).
" Redovisning av hur utfallet förhållersig till den budget

som fastställtsförden löpandeverksamheten (KRL
4:3).

" Hur ett eventuellt negativt resultat ska regleras (KRL
4:4).

" Hur målenförgod ekonomisk hushållning uppnatts

(KRL4:5).

Kommentarer;
Vi bedömeratt ovan förhållandenredovisats i stort päett
korrekt sätt. Resultatet i årsredovisningenärinte förenligt
med det finansiella mal som respektive fullmäktigebeslutat
om i ägardirektiven, det vill säga ett noll-resultat. Mal och
måluppfyllelsebeslutade av direktionen följsupp och
redovisas i årsredovisningen.

2.2 Investeringsredovisning

Vi har granskat att:

" Investeringsredovisningen visar förbundetstotala
investeringsverksamhet

" Investeringsredovisningen äruppställd enligt god
redovisningssed

" Beloppen i investeringsredovisningen överensstämmer
med bokföring

" Posterna i investeringsredovisningen äröverfördatill
balansräkning och finansieringsanalys

" Jämförelsemed tidigare ärgörs
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" Avvikelser i förhållandetill budget och
investeringskalkyler har analyserats och kommenterats

Kom;" .ttirur;
Vi bedömeratt investeringsredovisningen ärrättvisande.
Nettoinvesteringarna under 2016 uppgårtill strax under 5,5
mnkr, vilket äri stort som budgeterat (ca 30 kkr lägreän
budget).

2.3 Driftredovisning

Vi har granskat att:

" Budgeterade och redovisade intäkteroch kostnader
redovisats i sammanfattning

" Redovisade intäkteroch kostnader överförtsriktigt frän
bokföringen

" Samma periodiserings principer gällerförbäde budget
och redovisning

" Jämförelsehar gjorts med tidigare är
" Driftredovisningen äranalyserad i förhållandetill

ekonomi och fastställda mal

Kommentarc
Kravet pädriftredovisning utgårfränen kommuns
förhållandendärnämnderoch styrelser äransvariga försin
ekonomi. I räddningstjänstförbundetgörsen uppdelning pä
verksamhetsområden, exempelvis direktion och
förbundskansli med flera. Vi bedömeratt driftredovisningen är
rättredovisad och redogörförutfallet under aret.

2.4 Balanskrav

Vi har granskat att:

" Förbundetuppfyller balanskravet
" Vid eventuellt negativt resultat framgårnäroch pä

vilket sättman avser att reglera detta
" Det framgårhur eventuellt tidigare ars negativa

resultat har reglerats
" Det framgårskälen till att inte reglera ett eventuellt

negativt resultat, i de fall fullmäktigebeslutat om att
sådan reglering inte ska ske

Kommentarer
Räddningstjänstförbundetredovisar ett resultat pä - 1,8 mnkr
och klarar inte balanskravet enligt kommunallagen (KL).
Resultatet ska återställasinom tre är,vilket planeras enligt
budget 2017. I budget 2017 budgeteras + 1,7 mnkr.
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2.5 God ekonomisk hushållning

Vi har granskat att:

" Förbundet uppfyllt de av fullmäktigefattade
verksamhetsmålsom ärav betydelse förgod
ekonomisk hushållning

" Förbundetuppfyllt de av fullmäktigefattade
ekonomiska mal som ärav betydelse förgod
ekonomisk hushållning

Kommentarer
Respektive fullmäktigehar i ägardirektivantagit följandetvä
ekonomiska mal: Inga överskridanden accepteras och att
förbundetska finansiera utvecklingsområdetFurulund genom
rationalisering i befintlig verksamhet. Det ekonomiska målet
om minst ett nollresultat uppfylls inte i och med att förbundet
uppvisar ett minusresultat med -1,8 mnkr. Återställandeav
arets förlustoch det egna kapitalet beräknasgörasunder
2017, enligt budget 2017. Enligt KL ska ett underskott
återställassenast 3 ärefter det att det negativa resultatet
uppståttom inte synnerliga skälfinns.

Ingen samlad redovisning finns kring redovisning av
ägardirektiven utan återfinnsunder olika avsnitt i
årsredovisningen. Föratt tydliggöra redovisningen av
ägardirektiven rekommenderar vi en särskild rubrik omkring
dessa i förvaltningsberättelsen.

Direktionen har en verksamhetsplan för2016 därmal och
måluppfyllelse redovisas. Enligt redovisningen bestar
modellen av 5 mälomräden,6 inriktningsmäl och 18
effektmål. I sammanfattningen anses målen helt eller delvis
uppnådda och några inte uppnådda. Vi bedömeratt förbundet
kan fortsättaarbetet med att utveckla verksamhetsmål av
betydelse förgod ekonomisk hushållning och att begränsa
antalet effektmål.

2.6 Resultaträkning

Enligt KRL 5:1 ska resultaträkningen redovisa samtliga
intäkteroch kostnader samt hur det egna kapitalet förändrats
under aret.

Vi har granskat att:

" Resultaträkningenäruppställd enligt KRL
" Resultaträkningen i allt väsentligtredovisar arets

samtliga externa intäkteroch kostnader
" Noter finns i tillräcklig omfattning och utgör

specifikationer av resultaträkningensposter samt
möjliggöravstämning mot balanskravet

" Resultaträkningens innehall ärrättperiodiserat
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Kommentarr
Vi bedömeratt resultaträkningen i allt väsentligtär
rättvisande. Förbundet redovisar ett resultat pä- 1,8 mnkr. I
resultatet ingäravgångsersättningtill förbundschefmed ca
1,5 mnkr. I årsredovisningensavsnitt "Driftredovisning"

redovisas hur avvikelser förintäkteroch kostnader gentemot
budget påverkatresultatet.

2.7 Balansräkning

Enligt KRL 5:2 ska balansräkningen redovisa förbundets
samtliga tillgångar,avsättningaroch skulder samt eget
kapital pädagen förräkenskapsåretsutgång (balansdagen).
Ställda panter och ansvarsförbindelserska tas upp inom
linjen.

Vi har granskat att:

" Balansräkningenäruppställdenligt KRL
" Noter finns i tillräckligomfattning
" Upptagna tillgångar, avsättningaroch skulder existerar,

tillhörförbundetoch ärfullständigt redovisade och rätt

periodiserade
" Tillgångar, avsättningaroch skulder har värderats

enligt principerna i KRL
" Specifikationer och underlag till utgående balanser

finns i tillräckligomfattning
" Åretsresultat enligt balansräkning överensstämmer

med resultaträkningen

Kommentarer
Vi bedömeratt balansräkningen i allt väsentligtvisar
förbundetsekonomiska ställning och att arets resultat
överensstämmermed förändringenav eget kapital (-1,8
mnkr).

2.8 Finansieringsanalys

I finansieringsanalysen ska, enligt KRL 7:1, förbundets
finansiering och investeringar under räkenskapsåret
redovisas.

Vi har granskat att:

" Finansieringsanalysen uppfyller kraven i KRL
" Noter finns i tillräckligomfattning
" Finansieringsanalysens innehall överensstämmermed

motsvarande uppgifter i övrigadelar av
årsredovisningen

Kommentarer
Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt KRL och visar
förändringenav likvida medel under aret.
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2.9Tillämpningav gällanderedovisningsprinciper

En granskning har skett att rekommendationer fränRådet
fränkommunal redovisning och god redovisningssed i övrigt
tillämpasoch tilläggsupplysningaroch noter finns i tillräcklig
utsträckning. Om avvikelser sker frännormering och god
redovisningssed ska dessa anges och motiveras.

Koiiinientcirer
Vi bedömeratt årsredovisningen i huvudsak lämnar
information om tillämpade redovisningsprinciper och lämnar
tilläggsupplysningar i tillräckligomfattning. Förbundet
redovisar att de inte följerrekommendationen kring
redovisning av hyra/leasingavtal.
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