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Kallelse och ärendelista till 

Kommunfullmäktiges sammanträde 
 
Tid: Torsdagen den 23 maj 2019, kl 18.30  
Plats: Lilla Park, Kulturkvarteret 
 
Mötet inleds kl 18.00 med demokraticafé. 
 
Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet ska snarast kontakta kontaktcenter (0503-350 00 
eller vaxeln@hjo.se) som kallar ersättare för tjänstgöring. 
 
Hjo 2019-05-15 
 
Michael Kihlström Thomas Lindberg 
Ordförande Sekreterare 

Ärendelista 
 
Ärende Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Upprop  

2. Val av protokollsjusterare och 
fastställande av tid för justering 

Anders Beckman (M) och Johan Eriksson (V) utses att tillsam-
mans med ordföranden justera protokollet. 
Ersättare: Anette Klang (M) och Hasse Nörgård (Sd). 
Justeringstid: Måndag 27 maj 2019, kl 16.00. 

3. Fastställande av dagordning  

4. Allmänhetens frågestund  

5. Frågestund  

Information: 

Miljösamverkan Östra Skaraborg 
Föredragande: Förbundschef Pelle Holmström 

Revisionen, om årets granskningar 
Föredragande: Revisionens ordförande Per-Olof Ekholm (S) 

Byggnadsnämnden 
Föredragande: Byggnadsnämndens ordförande Björn Bröne (L) 

 
6. Interpellation till kommunstyrel-

sens barn- och ungdomsutskottets 
ordförande angående målsätt-
ningen för Promise Hjos verksam-
het  
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Kommunfullmäktiges sammanträde 
 

Ärendelista (forts) 
 

 

7. Idrottshall nya skolan vid 
Lundbyområdet 
Föredragande: Kommunstyrelsens 
ordförande Catrin Hulmarker (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att den 
idrottshall som skall byggas i anslutning till den nya skolan ska 
vara en mindre idrottshall med fyra omklädningsrum. 

8. Samordningsförbundet Östra Ska-
raborg: Årsredovisning 2018 
Föredragande: Ägarsamrådets repre-
sentant Catrin Hulmarker (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att god-
känna årsredovisning 2018 för Samordningsförbundet Östra 
Skaraborg. 

9. Samordningsförbundet Östra Ska-
raborg: Revisionsberättelse 2018 
och fråga om ansvarsfrihet 

Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med revisorernas 
förslag bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för år 
2018. 

10. Räddningstjänsten Östra Skara-
borg: Årsredovisning 2018 
Föredragande: Direktionsersättare 
Lars Glad (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att god-
känna årsredovisning 2018 för Räddningstjänsten Östra Skara-
borg. 

11. Räddningstjänsten Östra Skara-
borg: Revisionsberättelse 2018 
och fråga om ansvarsfrihet 

Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med revisorernas 
förslag bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna an-
svarsfrihet för år 2018. 

12. Valärenden 
 

Entledigande från kommunala uppdrag, Malin Eriksson (V). 

13. Nya motioner att anmäla - Motion om att återvändande IS-krigare inte är önskvärda i 
Hjo kommun 

- Motion om att införa förbud mot tiggeri i kommunens lo-
kala ordningsföreskrifter 

14. Anmälningsärenden  
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Ställd till Barn- och ungdomsutskottets ordförande Ann-Christin Fredriksson--------' 

Det står så här i målsättningen för Promise Hjos verksamhet som riktar sig till de som står 

långt ifrån arbetsmarknaden: 

"Hos oss har du möjlighet att få en meningsfull vardag med stöd och motivation att stärka din 

självkänsla, uppnå en bättre hälsa och få öka livskvalite. Att du ska motiveras/aktiveras att ta 

egna initiativ till att förändra din livssituation". 

Detta ska ske genom att man ska jobba med det som är läkande för kroppen, både fysiskt och 

psykiskt hälsa. Efter att träffat personer som befinner sig i denna verksan1.het har jag fått till 

mig att målsättningen inte överensstämmer med verkligheten som beskrivs ovan. Man saknar 

struktur, regler, motiverande samtal, meningsfullhet, anpassade aktiviteter etcetera. Utan 

upplevelsen är snarare som en lekskola för vuxna. 

Kvalitet måste alltid stå i focus och det är tråkigt om Hjo kommun saknar ambitioner för de 

som redan befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. 

1. Har man gj01i någon uppföljning av hur verksamheten fungerar och i såfall hur/vad?

2. Vad är tanken bakom en uppföljning när den avslutas i juni?

Me1ja Wester 

Socialdemokraterna Hjo 

Hjo 2019-05-07 
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Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 75 2019-133 

Idrottshall nya skolan vid Lundbyområdet

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att den idrottshall som skall byggas i an-
slutning till den nya skolan ska vara en mindre idrottshall med fyra omklädningsrum. 

Yrkanden
Ann-Christine Fredriksson (M), Petter Jönsson (L) och Eva-Lott Gram (Kd) yrkar bifall till för-
valtningens förslag till beslut. 

Pierre Robert Rydén (S) yrkar avslag på förvaltningens förslag till förmån för eget förslag om att 
kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att besluta att den idrottshall som ska byggas i 
området till den nya skolan ska vara en fullstor hall. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag till beslut och 
Pierre Robert Rydéns förslag och ställer dem mot varandra. Ordförande finner att kommunsty-
relsens beslutat i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

Votering begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
JA:  
Bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
NEJ:  
Bifall till Pierre Robert Rydéns förslag till beslut. 

Omröstningen utfaller med: 
JA: 8 
NEJ: 7 
Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla förvaltningens förslag till beslut. 
Följande röstar JA: Siba Nasser (M), Ann-Christine Fredriksson (M) Ewa F Thorstenson (M), Lars 
Glad (M), Christer Klang (M), Britt-Marie Sjöberg (C), Petter Jönsson (L), Eva-Lott Gram (Kd). 
Följande röstar NEJ: Pierre Robert Rydén (S), Sandra Lind (S), Jörgen Fransson (S), Lars-Göran 
Svensson (S), Kjell-Arne Green (S), Hasse Nörgård (Sd), Christina Milton (Sd). 

Reservation
Pierre Robert Rydén (S), Sandra Lind (S), Jörgen Fransson (S), Lars-Göran Svensson (S)
och Kjell-Arne Green (S) reserverar sig mot beslut och avser lämna in en skriftlig reservation, 
bilaga 1. 

Hasse Nörgård (Sd) och Christina Milton (Sd) reserverar sig mot beslut och avser lämna in en 
skriftlig reservation, bilaga 2. 
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Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

forts Ks § 75 2019-133 

Sammanfattning 
I den rapport, ”Idrottshall nya skolan vid Lundbyområdet”, som utgör underlag för ovanstående 
förslag till beslut redovisar förvaltningen nuläget kring nyttjande av befintliga idrottshallar och en 
bedömning av framtida behov. Rapporten innehåller också en beskrivning av de ekonomiska 
konsekvenserna av byggnation av mindre kontra fullstor hall. Sammanfattningsvis bedömer för-
valtningen att: 

- Befintliga idrottshallar är väl nyttjade under säsongen mitten av september till mitten av
april. Övriga delar av året är nyttjandet lågt.

- Det finns möjligheter att fördela tider mer anpassat efter träningsmoment och ålder för att
frigöra mer tid i de fullstora hallarna. Smarta bokningar i samverkan med föreningslivet
skulle kunna öka antalet tillgängliga tider.

- Skolverksamheten ser inget behov av fullstor idrottshall i anslutning till skolan.

- Kultur, turism och fritid ser inget tydligt behov av ytterligare fullstor hall i nuläget men be-
hovet på lite längre sikt är svårbedömt.

- Föreningslivet har önskemål om ytterligare en fullstor hall.

- Den årliga kostnaden för en fullstor idrottshall beräknas bli 900 tkr högre jämfört en
mindre idrottshall. I denna summa ingår drift, avskrivning och extern ränta.

- Om behov av ytterligare en fullstor idrottshall skulle uppstå i framtiden vore det naturligt
att se över möjligheterna att utveckla Guldkroksområdet som är vårt huvudsakliga idrotts-
område.

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadschefens skrivelse 2019-04-23 samt ”Underlag för beslut om byggnation av id-
rottshall”. 
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Enhet 

Kommunledningskontoret 

Datum 

2019-04-23 

Dnr 

2019-133 

Handläggare 

Maria Berg 

Mottagare 

Kommunfullmäktige 

Hjo kommun, 544 81 Hjo, Telefon 0503-350 00, Telefax 0503-351 01, www.hjo.se 

Idrottshall nya skolan vid Lundbyområdet 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att den idrottshall som skall byggas i 
anslutning till den nya skolan ska vara en mindre idrottshall med fyra omklädningsrum. 

Sammanfattning 
I den rapport, ”Idrottshall nya skolan vid Lundbyområdet”, som utgör underlag för ovanstående 
förslag till beslut redovisar förvaltningen nuläget kring nyttjande av befintliga idrottshallar och en 
bedömning av framtida behov. Rapporten innehåller också en beskrivning av de ekonomiska 
konsekvenserna av byggnation av mindre kontra fullstor hall. Sammanfattningsvis bedömer 
förvaltningen att: 

• Befintliga idrottshallar är väl nyttjade under säsongen mitten av september till mitten av
april. Övriga delar av året är nyttjandet lågt.

• Det finns möjligheter att fördela tider mer anpassat efter träningsmoment och ålder för att
frigöra mer tid i de fullstora hallarna. Smarta bokningar i samverkan med föreningslivet
skulle kunna öka antalet tillgängliga tider.

• Skolverksamheten ser inget behov av fullstor idrottshall i anslutning till skolan.
• Kultur, turism och fritid ser inget tydligt behov av ytterligare fullstor hall i nuläget men

behovet på lite längre sikt är svårbedömt.
• Föreningslivet har önskemål om ytterligare en fullstor hall.
• Den årliga kostnaden för en fullstor idrottshall beräknas bli 900 tkr högre jämfört en

mindre idrottshall. I denna summa ingår drift, avskrivning och extern ränta.
• Om behov av ytterligare en fullstor idrottshall skulle uppstå i framtiden vore det naturligt

att se över möjligheterna att utveckla Guldkroksområdet som är vårt huvudsakliga
idrottsområde.

Beslutsunderlag 

Ledningsgruppens rapport 2019-04-23 ”Idrottshall nya skolan vid Lundbyområdet. Underlag för 
beslut om byggnation av idrottshall” 
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Skickas till 
Samhällsbyggnad 

Kultur, turism och fritid 



Idrottshall nya skolan vid 
Lundbyområdet 

Underlag för beslut om byggnation av 
idrottshall 
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Idrottshall nya skolan 

Dokumenttyp Rapport 

Fastställd/upprättad 2019-04-23 av Kommunens ledningsgrupp 

Senast reviderad 

Detta dokument gäller för 

Giltighetstid 

Dokumentansvarig 

Dnr 2019–133 
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Innehållsförteckning 

Innehållsförteckning ......................................................................................................................................... 3 

Inledning .............................................................................................................................................................. 4 

Beskrivning av genomförandet .................................................................................................................. 4 

Nulägesbeskrivning........................................................................................................................................... 5 

Beskrivning av nuvarande idrottshallar och gymnastiksalar ............................................................... 5 

Beläggning och nyttjandegrad ........................................................................................................................ 6 

Nyttjandegrad ............................................................................................................................................... 7 

Beläggning per hall ........................................................................................................................................ 8 

Fritidsverksamhetens bedömning av behovet ..................................................................................... 10 

Skolverksamhetens bedömning av behov ............................................................................................. 10 

Föreningslivets behov och önskemål- återrapportering av dialog .................................................. 10 

Analys, slutsats och förvaltningens förslag................................................................................................ 11 

Slutsats .......................................................................................................................................................... 11 

Ekonomiska perspektiv ............................................................................................................................. 11 

Förvaltningens förslag ................................................................................................................................ 12 
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Inledning 

I juni 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om att en ny skola med plats för cirka 200 elever 
skulle byggas på markområdet del av söder 3:43 norr om Falköpingsvägen.  

Beslutad budget för hela skolprojektet uppgår till 120 mnkr. I den tidiga kalkyl som låg till grund 
för beslutet ryms en fullstor träningshall inom denna summa. Förutsättningarna är en 
renodlad träningshall utan läktare. Det var inte aktuellt med extra ytor för foajé, cafeteria 
och kansliutrymmen för föreningar. Merkostnaden för en fullstor idrottshall jämfört med en 
liten var uppskattat till 10 mnkr.  

Projektet kring den nya skolan är i skrivande stund på väg in en intensiv fas där ett antal 
beslutspunkter kommer att bli aktuella. Arkitekter med uppdrag att ta fram ett komplett 
underlag inför upphandling av byggnation har påbörjat sitt arbete. På det inledande mötet med 
arkitekterna konstaterades att ett beslut om idrottshallens storlek måste fattas snarast. 
Anledningen är att tomtens beskaffenhet med relativt stora nivåskillnader, kommer att påverka 
kostnaderna för markberedning vid byggnation av idrottshallen. Storlek på idrottshall har 
betydelse för var på tomten denna placeras vilket i sin tur påverkar placering av skolbyggnad 
och planering av utemiljön. Från skolverksamheten finns önskemål om att idrottshallen ska vara 
sammanbyggd med skolbyggnaden vilket också har betydelse för placering av byggnaderna. 

Att i detta skede arbeta vidare med två alternativ, liten respektive stor idrottshall, skulle både 
bli kostsamt och tidsödande.  

I samband med beslut om budget för Hjo kommun 2019–2021 i november 2018 fick 
förvaltningen i uppdrag att i dialog med föreningslivet, utreda vilken typ av idrottshall som bör 
byggas vid den nya skolan. Kommunens-, föreningslivets- och enskilda gruppers behov av 
tränings- och tävlingsytor ska belysas för att säkerställa att den hall som byggs också är en hall 
som bidrar till utökad aktivitet, bättre tillgänglighet och i förlängningen också till bättre hälsa 
och ännu bättre livskvalitet för invånarna i Hjo. I denna rapport presenteras resultatet av den 
dialogen tillsammans med förvaltningens egna analys av behov inom Barn och Utbildning, samt 
Kultur, turism och fritid. 

Syftet med denna rapport är den ska utgöra ett underlag för beslut om storlek på den 
idrottshall som skall byggas i anslutning till den nya skolan. Detaljerna i utformningen av 
idrottshallen, antingen det gäller en stor eller liten, kommer att klarna under den fortsatta 
processen. I detta arbete kommer såväl skolverksamheten, kommunens fritidsverksamhet och 
föreningslivet vara viktiga medspelare. 

Beskrivning av genomförandet 

Tf. chef för kultur, turism och fritid och fritidssamordnare har genomlyst nuvarande och 
framtida behov av ytterligare en idrottshall. Skolverksamhetens önskemål kring idrottshallen har 
tagits fram av skolledningen och den referensgrupp som arbetat med planeringen av nya skolan. 
Denna grupp består av nio pedagoger med olika ämnesbehörighet, rektor för Hammarnskolan, 
verksamhetsutvecklare och kommunens projektingenjör. Förvaltningen har analyserat behovet 
av idrottshall utifrån timplaner i idrott för årskurs F-6 och schemaläggning. I november 2018 
genomfördes en dialog med föreningslivets i samband med ett möte i idrottsrådet. På 
idrottsrådet i mars 2019 fortsatte dialogen kring den nya idrottshallen. En redovisning av 
föreningarnas synpunkter och önskemål finns längre fram i denna utredning. 

Förvaltningen har varit i kontakt med Skara stifts folkhögskola för av stämma av deras intresse 
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av att samnyttja idrottshall vid nya skolan. I nuläget är de inte intresserade av ett renodlat 
samnyttjande men de kan tänka sig att hyra strötimmar i en mindre eller fullstor idrottshall. 

Rapporten är uppdelad i tre delar: 

Nulägesbeskrivning och nyttjande grad 

• Beskrivning av nuvarande idrottshallar
• Beskrivning av vilka och i vilken omfattning idrottshallarna nyttjas

Bedömning av behov 

• Fritidsverksamhetens bedömning av behovet
• Skolverksamhetens bedömning av behovet
• Föreningslivets behov och önskemål- återrapportering av dialog

Slutsats, ekonomiska konsekvenser och förvaltningens förslag 

• Slutsats
• Ekonomiska konsekvenser
• Förvaltningens förslag

Nulägesbeskrivning 

Hjo kommun ska vara en attraktiv boendekommun där människor vill leva, bo och verka. 
Kultur, turism och fritidsverksamheten har stor betydelse för både vår attraktivitet och 
människors välbefinnande. En del i detta är att erbjuda anläggningar och miljöer som ger 
förutsättningar för ett aktivt liv. I Hjo tätort finns två fullstora idrottshallar varav en har läktare, 
en tennishall med två spelplaner samt två mindre idrottshallar i anslutning till Hammarnsskolan 
och Guldkroksskolan. I Korsberga finns en mindre gymnastiksal i anslutning till Korsberga skola 
och i Gate finns en samlingssal som används för undervisning i idrott och hälsa och för idrotts/ 
fritidsaktiviteter kvällstid.  

Guldkroksområdet är kommunens huvudsakliga idrottsområde. Här finns båda de två fullstora 
idrottshallarna och tennishall med två spelplaner. Förutom hallarna finns konstgräsplan, 
gräsplan, beachhandbollsplan och actionpark. I anslutning till området ligger IFK Hjo’s 
fotbollsanläggning med ett flertal gräsplaner och friidrottsbanor.  

Nedan följer en kort beskrivning av de idrottshallar och gymnastiksalar som finns Hjo kommun. 

Beskrivning av nuvarande idrottshallar och gymnastiksalar 

A-hallen

A-hallen på Guldkroksområdet är en fullmåttshall med läktare med sittplats för 350 personer.
Takhöjden är inte tillräcklig för att uppfylla de officiella måtten för badminton som kräver 7 m
höjd. Hallen byggdes 1969 men är väl underhållen. Det finns fyra omklädningsrum i direkt
anslutning till hallen. För att nå omklädning och läktare måste besökare gå i trappor vilket gör
att tillgängligheten är låg.

B-hallen

B-hallen på Guldkroksområdet är en fullmåttshall med takhöjd som är godkänd för badminton.
Det saknas läktare och möjligheten till arrangemang med större publik är relativt begränsad.
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Hallen byggdes 1987 och är väl underhållen. Det finns fyra omklädningsrum i direkt anslutning 
till hallen. I denna hall finns inga trappor och här är tillgängligheten bättre. 

Tennishallen 

Tennishallen har två tennisplaner i fullmått men saknar läktare. Golvet i tennishallen medger 
även andra aktiviteter men föreningslivet upplever att det inte är optimalt för andra idrotter 
eftersom det har en grov struktur på ytan. Hallen byggdes 1990 och har två omklädningsrum. 
Tillgängligheten är relativt god. 

Hammarnsskolans idrottshall 

Hammarnsskolans gymnastiksal, som byggdes samtidigt som skolan 1980, är en mindre hall med 
innermåtten 12*18 m utan läktare. Det finns två omklädningsrum. Tillgängligheten är relativt 
god. 

Guldkroksskolans gymnastiksal 

Guldkroksskolans gymnastiksal som byggdes 1954 är en mindre hall med innermått om cirka 
10*18 m. Det finns två omklädningsrum. Tillgängligheten är låg eftersom det är trappor till både 
hallen och ner till omklädningsrummen som är belägna i källarplan. 

Korsberga skolas gymnastiksal 

Gymnastiksalen som byggdes 1960 är en mindre hall med innermåtten 8*12 m. Det finns två 
omklädningsrum. Tillgängligheten är relativt låg.  

Gate samlingssal 

Gate samlingssal är ingen idrottshall utan en samlingssal som används av skolan och de boende 
för såväl idrotts- som föreningsaktiviteter. Salen är gammal och byggdes på 1800-talet 

Beläggning och nyttjandegrad 

Idrottshallarna används dagtid av skolorna och kvällstid av olika föreningar samt allmänhet. 
Kultur och fritid sköter bokningen av idrottshallar och gymnastiksalar. Nyttjandegraden är hög 
på vardagar men det finns utrymme framför allt i de mindre hallarna. På helgerna är 
beläggningen lägre än på vardagarna vilket delvis beror på att föreningar då är på bortaplan och 
spelar matcher. Förutom träningsverksamhet bedrivs matchverksamhet, olika arrangemang 
samt att de används för övernattning vid lägerverksamhet och idrotts- och kulturevenemang. 
Verksamheterna i hallarna är till stor del traditionsbunden och utgår från de aktiva föreningarna 
i närområdet. Samtliga hallar är öppna för säsongsbokning och ströbokning under perioden från 
mitten av september till mitten av april. Övriga delar av året är det fullt möjligt att boka hallarna 
men nyttjandet är lågt. Under säsongen september till april är hallarna bokningsbara alla 
vardagar mellan kl. 16 och 22 utom fredagar då de är bokningsbara mellan kl.16 -21. På helger 
är hallarna bokningsbara mellan kl. 9-16, men i de fall önskemål finns om senare tider finns 
möjlighet att boka även då. Mest attraktiva är tiderna mellan kl. 17 och 21 på vardagarna. 
Föreningarnas möjligheter att förlägga aktiviteter begränsas i viss mån av människors arbetstider 
och särskilt av att en stor del av våra innevånare pendlar till arbetet på annan ort. 

Det finns möjlighet att boka hallarna även utanför den ordinarie perioden, mitten av september 
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till mitten av april, men de flesta idrottsföreningar tränar utomhus under vår och sommar. Den 
personal som under höst, vinter och tidig vår arbetar med att serva föreningar och allmänhet i 
våra hallar övergår under vår och sommar till att sköta utomhusanläggningar där 
Guldkroksbadet är den största.  

Nyttjandegrad 

För att åskådliggöra nyttjandegraden i våra idrottshallar redovisas beläggningen under v. 45 i 
november månad. Vid denna tid på året är samtliga föreningar och klubbar i full gång med sina 
aktiviteter. Inledningsvis redovisas en sammanfattande bild av beläggningen där det framgår vilka 
idrotter och klubbar som nyttjade våra hallar under v. 45 år 2018. 

Ovanstående sammanställning visar att den totala beläggningen i våra hallar är cirka 50 %. 
Beläggningen varierar kraftigt mellan de olika hallarna. De mindre hallarna har lägre beläggning 
än de fullstora. Högst beläggning har B-hallen och lägst är beläggningen i Guldkroksskolans 
gymnastiksal. HK Guldkroken, som är en av de största föreningarna i Hjo, har mest tid och 
använder uteslutande A- och B-hallen. IFK Hjo’s innebandy har näst högst antal timmar följda av 
Korsberga idrottsförening. 

Längst ner i sammanställningen finns en post under benämningen övriga. Detta är timmar som 
bokas av privatpersoner och sammanslutningar utanför det ordinarie föreningslivet. Dessa 
bokningar återfinns uteslutande i hallarna på Guldkroksskolan och Hammarnskolan. 
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Beläggning per hall 

Nedan följer en redovisning över beläggning i de fyra hallarna och i tennishallen i Hjo tätort. Denna 
redovisning visar schematiskt beläggningen under v.45 under åren 2016–2018 för de fyra idrottshallarna. 
För tennishallen redovisas beläggningen under 2018. 

A-Hall B-hall

Hammarnskolans idrottshall Guldkroksskolans gymnastiksal 
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Ovanstående redovisning av beläggningen i respektive hall/ gymnastiksal tydliggör att 
beläggningen är hög på de attraktiva tiderna mellan kl. 17 och 21 på vardagarna. I nuläget är 
signalerna från föreningslivet att de kan boka och få det antal timmar som de önskar men att 
möjligheten att få bokningar på de tider som önskas är begränsade. Beläggningen på helger 
varierar mellan årets veckor beroende på när våra föreningar spelar matcher borta eller på 
hemmaplan. 

Tennishallen 

Tennishallens är öppen för bokningar året om. På dagtid har skolan möjlighet att använda hallen. 
För föreningsliv och allmänhet finns det tillgänglig året runt. I hallen finns två spelplaner för 
tennis med golvbeläggning som medger andra idrotter än tennis men det kommer signaler från 
föreningslivet om att golvet inte är optimalt för andra aktiviteter eftersom ytan är grov. Av 
bilden nedan framgår att hallen är väl utnyttjad samtliga månader utom vår och 
sommarmånaderna då tennisen flyttar utomhus till banorna i Stadsparken. I genomsnitt nyttjas 
hallen strax under 200 timmar i månaden vilket motsvarar mellan 6 och 7 timmar per dag sju 
dagar i veckan men under flertalet månader är nyttjandet långt större, cirka 10 timmar per dag. 
De orange och blå staplarna i diagrammet nedan visar tider som är bokade för seniorspel och 
träning för tennisklubben. Samtliga dessa bokningar omfattar båda de spelplaner som finns i 
hallen. 
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Fritidsverksamhetens bedömning av behovet 

Ytterligare en fullstor idrottshall i Hjo skulle öka antalet tillgängliga tider för föreningslivet. 
Hallen bör vara en renodlad träningshall utan läktare. Guldkroksområdet är vårt huvudsakliga 
idrottsområde och det kan finnas nackdelar med att placera ytterligare en fullstor hall utanför 
detta område. En fullstor hall skulle underlätta om befintliga föreningar växer och utvecklar sin 
verksamhet. I dagsläget fördelas tider efter föreningarnas önskemål i dialog med föreningarna. 
Vi har möjlighet att tilldela det antal timmar som efterfrågas men inte alltid på de tidpunkter 
som önskas. Bedömningen är att föreningarna är nöjda med tilldelningen. Det skulle det vara en 
utmaning att bereda eventuellt nya föreningar tider, framförallt i de fullstora hallarna. Det finns 
möjlighet att öka nyttjandet på fredagskvällar och öppethållande kvällstid under helger kan öka 
tillgängliga tider. Bedömningen i dagsläget är att tillgängligheten är relativt god och 
möjligheterna att tänka ”smart och logistiskt” när tider fördelas i de fullstora hallarna används 
inte. Förutsättningarna för att fördela tider mer anpassat efter träningsmoment och ålder för 
att frigöra mer tid i de fullstora hallarna bör utredas. Smarta bokningar i samverkan med 
föreningslivet skulle kunna öka antalet tillgängliga tider. I större städer och andra kommuner är 
det vanligt att man bedriver träning som normalt behöver hel hall på halv hall yta beroende på 
träningsmoment. Man kan också tänka sig att barn som spelar 5- och 7-mannafotboll hänvisas 
till inomhusträning i våra mindre hallar, för att frigöra tider i A- och B-hall. 

Skolverksamhetens bedömning av behov 

Den referensgrupp som arbetat med den nya skolan ser fördelar med en fullstor idrottshall 
eftersom detta ger möjlighet att dela av hallen och genomföra undervisning både i halvklass och 
individanpassat. Förvaltningens och skolledningens bedömning är dock att det inte finns behov 
av en fullstor idrottshall i anslutning till den nya skolan. Skolan kommer att ha 7 klasser i en 
parallell årskurs F-6 samt särskola för mellan 10 - 15 elever. I den nya timplanen för idrott och 
hälsa för mellanstadiet och särskolan ökar antalet timmar men det är fullt möjligt att lägga ut 
dessa timmar i en mindre idrottshall. För att underlätta schemaläggning är det dock viktigt att 
det byggs fyra omklädningsrum. Bedömningen är att schemaläggningen av idrott och hälsa 
fungerar i en lite hall även om skolan skulle växa med ytterligare en parallell. 

Föreningslivets behov och önskemål- återrapportering av dialog 

I den dialog som förvaltningen haft med föreningslivet var samtliga föreningar överens om att en 
fullstor idrottshall bör byggas. Nedan redovisas de inspel som kom på dialogen i punktform: 

• Badmintonspel kräver särskilt bra takhöjd på 7 meter. Detta begränsar idag
badmintonklubbens verksamhet till B-hallen, Guldkrokshallen.

• Badminton- Ej för ljusa färger på väggar och tak för att inte bli bländade vid spel.

• Eftersom badminton endast kan spelas i B-hallen saknas en läktare där vid matcher.

• Förslag om att badminton samt basket flyttar sin verksamhet till nya anläggningen vid
Lundby. Detta frigör träningstider för övriga bollsporter (innebandy, fotboll, handboll)
vilket i sin tur öppnar upp för att de föreningarna kan växa i medlemsantal. Detta
möjliggör även utökad tillgänglighet till de idag begränsade föreningslokaler/utrymmena i
Guldkrokshallen.
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• BAIK (Blikstorps AIK) vänder sig gärna till grannkommunen Tidaholm för matchspel 

pga. dålig tillgänglighet av tid i Guldkrokshallen. 
 

• NFIF- vad ligger kostanden på drift av en fullmåttshall/gymnastiksal? 
 

• Fortsätter innebandyn att växa kommer de vara i behov av fler tider i Guldkrokshallen. 
 

• Får det plats en innebandysarg i en gymnastiksal? Nej- officiella mått 20*40m. 
 

• Bejaka parasporten!  

Analys, slutsats och förvaltningens bedömning 

Slutsats 

Genomlysningen av nuläget när det gäller befintliga idrottshallar och beläggningen i dessa visar 
att våra anläggningar är välutnyttjade. Från samtliga intressenter, skolan, fritidsverksamheten 
och föreningslivet lyfts fördelar med och önskemål om byggnation av ytterligare en fullstor 
idrottshall. För skolans del finns inget behov av fullstor hall i nuläget och om den nya skolan 
skulle växa med ytterligare en parallell klarar verksamheten sig med en mindre hall.  

Det är en fördel att det finns tillgängliga och attraktiva anläggningar där det är enkelt att boka 
tider för idrotts- och fritidsaktiviteter. Bedömningen i dagsläget är dock att tillgängligheten är 
relativt god och i nuläget använder vi inte möjligheten att tänka ”smart och logistiskt” när tider 
fördelas, främst i de fullstora hallarna. Det finns möjlighet att öka nyttjandet på fredagskvällar 
och öppethållande kvällstid under helger skulle öka tillgängliga tider. Möjligheterna att fördela 
tider mer anpassat efter träningsmoment och ålder för att frigöra mer tid i de fullstora hallarna 
bör belysas. Smarta bokningar i samverkan med föreningslivet skulle kunna öka antalet 
tillgängliga tider.  

Det är svårt att på lite längre sikt bedöma det framtida behovet av ytterligare fullstor idrottshall 
i Hjo kommun. I dagsläget används våra hallar av traditionella idrottsföreningar där en relativt 
stor andel utgörs av bollsporter som handboll, innebandy, fotboll, basket och racketsporter. I 
Sverige och vår närmaste omvärld finns en trend där den föreningsdrivna idrottsverksamheten 
tappar utövare och medlemmar eftersom den konkurrerar med nya typer av idrottsutövning 
och träningsformer som gym, yoga, dans, kampsport mm. Ytterligare en svårighet för de 
traditionella föreningarna ligger i att attrahera och behålla ideella krafter som tränare och 
övriga funktioner som är viktiga för en ideell förening. Under de senaste åren har förvaltningen 
fått ett antal förfrågningar och önskemål om lokaler från föreningar som inte efterfrågar just 
idrottshallar för sin verksamhet. Det hart rört sig om mindre lokaler för kampsport, dans mm.  

Guldkroksområdet är vårt huvudsakliga idrottsområde med ett relativt brett utbud av 
anläggningar. Förvaltningens utgångspunkt är att området ska värnas och utvecklas. I nuläget 
bedömer inte förvaltningen att det finns behov av ytterligare fullstor idrottshall vare sig för 
skolverksamheten eller för fritidsverksamheten. Om ett sådant behov skulle bli tydligt i 
framtiden vore det naturligt att se över möjligheterna att utveckla Guldkroksområdet.  

Ekonomiska perspektiv 

Förvaltningen har beställt en kalkyl över kostnaden för byggnation av fullstor hall och mindre 
hall från ett kalkyltjänstföretag. Kalkylen ger en indikation men är naturligtvis ingen absolut 
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sanning. Det är först när anbuden på byggnation kommer in som vi med säkerhet vet 
kostnaden. I kalkylen bedöms kostnaden för att bygga en fullstor hall till cirka 30 mnkr och 
kostnaden för en mindre hall till cirka 15 mnkr. Detta innebär en mellanskillnad om 15 mnkr i 
investeringskostnad. Detta motsvarar 500 tkr årlig avskrivning med en avskrivningstid om 30 år. 
I dagsläget är de räntor som kommunen betalar på sina lån mycket låga men investering om 15 
mnkr innebär en årlig räntekostnad om 150 tkr vid en räntenivå på 1%. Även den årliga 
driftskostnaden skiljer sig åt mellan en liten och en stor idrottshall. Förvaltningen uppskattar att 
den årliga driftskostnaden för en stor hall är cirka 250 tkr högre jämfört med en mindre. 

Sammanfattningsvis innebär byggnation av en fullstor hall i anslutning till den nya skolan en 
investeringsutgift som är 15 mnkr högre och ytterligare årlig kostnad för avskrivning, ränta och 
drift om cirka 900 tkr jämfört byggnation av en mindre hall. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningens samlade bedömning är att det inte finns ett tydligt behov av ytterligare en 
fullstor idrottshall. Investeringen i en ny skola är en ekonomisk utmaning, inte i minst på längre 
sikt genom ökade årliga driftskostnader, och det är viktigt att projektet ryms inom tilldelad 
budget. Förvaltningen föreslår att det byggs en mindre idrottshall med fyra omklädningsrum i 
anslutning till nya skolan. För att öka antalet tillgängliga tider i framförallt A- och B-hallen på 
Guldkroksområdet bör möjligheterna att fördela tider mer anpassat efter träningsmoment och 
ålder utredas. Smarta bokningar i samverkan med föreningslivet skulle kunna öka antalet 
tillgängliga tider i de fullstora hallarna. Om behov av ytterligare en fullstor idrottshall skulle 
uppstå i framtiden vore det naturligt att se över möjligheterna att utveckla Guldkroksområdet. 
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Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 76 2019-116 

Samordningsförbundet Östra Skaraborg: Årsredovisning 2018 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2018 för 
Samordningsförbundet Östra Skaraborg. 

Yrkande 
Ann-Christine Fredriksson (M) yrkar bifall till liggande förslag till beslut.

Sammanfattning
Samordningsförbundet Östra Skaraborg har upprättat årsredovisning för 2018. 

Beslutsunderlag 
Samordningsförbundet Östra Skaraborgs § 6.2/19 samt årsredovisning. 
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Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 77 2019-128 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Årsredovisning 2018

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2018 för 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg.  

Sammanfattning 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg har upprättat årsredovisning för 2018.

Beslutsunderlag
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, direktionens § 5/19 samt årsredovisning 2018. 

10, 11
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Sammanfattning 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg är ett kom-
munalförbund som ansvarar för den kommunala 
räddningstjänsten i medlemskommunerna Mari-
estad, Skövde, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Töre-
boda och Tibro. Ansvaret omfattar räddnings-
tjänst som enligt lagen om skydd mot olyckor 
(LSO) vidta åtgärder så att bränder och skador 
till följd av bränder förebyggs. Ansvarar för sot-
ningsverksamhet och även annan olycks- och 
skadeförebyggande verksamhet. RÖS ska även 
tillhandahålla utbildning för medlemskommu-
nernas personal inom ramen för LSO. 

Händelser under året 2018 

Personalrörelse är inte ovanligt och heller inte 
inom räddningstjänsten numer. Rekrytering av 
deltidsbrandmän har blivit svårare med sjun-
kande antal sökande. En nog så viktig funktion för 
kommunernas trygghet och säkerhet. Brandin-
spektör och brandingenjör är rekryteringar, i en 
trång sektor, som RÖS har anställt inom, med 
gott resultat vad gäller kompetenta och bra per-
soner. Brandmän har också rekryterats under 
2018, vilket ger en positiv injektion i Räddnings-
tjänsten Östra Skaraborg. 

Branden på äldreboendet Allégården i Tibro, har 
påverkat många och vi har dragit lärdom gemen-
samt med alla inblandade. Det positiva i det tra-
giska är att det var en bra insats av alla, personal, 
kommun, räddningstjänst m.fl.  

Annan stor händelse var skogsbränderna dit vi 
skickade personal för räddningstjänsthjälp. Att 
stötta andra räddningstjänster vid större hän-
delse är viktigt och självklart ur ett nationellt per-
spektiv. Det som också händer är att Räddnings-
tjänsten Östra Skaraborgs resurser påverkas och 
skapar lite lägre uthållighet för förbundet, men 
att det omhändertogs med hjälp av en bra plane-
ring och att det tänket hela tiden fanns med är 
viktigt.  

Att planera för och sätta saker i ett perspektiv uti-
från olika scenarion är Räddningstjänsten Östra 
Skaraborgs styrka. Bra ledning och stabsarbete 
vid större händelse och utdragen räddningstjänst 
ÄR viktigt för en TRYGG, SÄKER och i tiden bra 
räddningstjänst. Även att ha personalresurser för 

att klara en större händelse, som t.ex. de klimat-
påverkande, så som skogsbränder, översväm-
ningar och skyfall är viktigt. 

Resultat 

Resultatet för 2018 blev -1 644 tkr vilket är något 
sämre än budget och prognos. Prognosen för 
helåret låg på -234 tkr och budgeten var satt till   
-733 tkr. En av orsakerna till det försämrade
resultatet beror bl.a. på förändringar av pensions-
skulden och påverkar resultatet negativt med ca
950 tkr. Soliditeten uppgår till 25 %.

Sommarens skogsbränder påverkade 
kostnaderna och intäkterna under 2018. Även det 
faktum att räddnigsutrustning och drivmedel 
blivit dyrare under året har påverkat. Avtalet för 
deltidsanställda det s.k. RiB 17, som trädde i kraft 
maj 2017, har gett ökade lönekostnader som ej 
var med i budget för 2018. 

Investeringar 

Under 2018 har bland annat två nya tankbilar 
köpts in, en till Skövde och en till Mariestad , en 
lastväxlarbil och två personbilar. Investeringar 
har även gjorts på Räddningstjänstens Östra 
Skaraborgs stationer, bland annat nytt värme- 
och ventilationesystem i Hjo. 

Verksamhetsåret 2018 

(tkr) Utfall 2018 Budget 2018 

Verksamhetens intäkter 9 600 5 512 

Verksamhetens kostnader - 101 053 - 95 829 

Avskrivningar - 5 327 - 5 443 

Verksamhetens nettokostnader - 96 780 - 95 760 

Medlemsbidrag 95 943 95 943 

Finansiella intäkter 2 30 

Finansiella kostnader -810 - 946 

Värdepapper resultat 0 0 

Resultat före extraordinära poster - 1 644 - 733 

Årets resultat - 1 644 - 733 
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Organisation och politik  

Kommunalförbundet  

Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) består 
av sju kommuner. I RÖS medlemskommuner bor 
ungefär 121 000 invånare på en landyta av ca 
3 100 km2 

 

Kartbild över RÖS medlemskommuner 

Uppdrag 

RÖS ska hålla en för medlemskommunerna ge-
mensam räddningstjänst som, enligt lagen om 
skydd mot olyckor (LSO), annars åvilar var och en 
av medlemskommunerna.  

Ansvaret omfattar också att åtgärder vidtas så att 
bränder och skador till följd av bränder förebyggs, 
utan att andras ansvar inskränks. Ansvara också 
för sotning och brandskyddskontroll.  

Lokal tillstånds- och tillsynsmyndighet enligt lagen 
om brandfarlig och explosiv vara (LBE). Förebygga 
och begränsa skador som kan uppkomma genom 
brand eller explosion orsakad av brandfarliga och 
explosiva varor.  

RÖS ska också medverka vid samverkan inom det 
civila försvaret beträffande räddningstjänst under 
höjd beredskap. 

Politisk ledning 

Kommunalförbundet leds av en direktion och 
varje medlemskommun representeras av två leda-
möter och två ersättare. Skövde kommun innehar 
ordförandeposten och posten som 1:a och 2:a vice 
ordförande alternerar årligen mellan övriga med-
lemskommuner. Ordförande har för 2015-2018 
varit Göte Carling (KD) och vice ordförande har för 
2018 varit Jan Hassel (S) Gullspång och Mikael 
Faleke (M) Töreboda. Direktionen har 9 samman-
träden per år i dagsläget. 

Revisorer 

Medlemskommunerna utser växelvis två revisorer 
och för mandatperioden 2015-2018 har Birgitta 
Swenson (Hjo) och Åke Karlsson (Karlsborg) ut-
setts. 

Verksamhetsområden 

Skadeavhjälpande verksamhet 

Den skadeavhjälpande verksamheten syftar till 
att minska skadorna på liv, hälsa och miljö vid 
oönskade händelser. Detta skall kunna utföras så-
väl under svåra omständigheter, exempelvis be-
svärliga oväder och höjd beredskap, som i nor-
malfallet. För att kunna ha en effektiv beredskap 
för sådana händelser skall det finnas en anpassad 
organisation, rätt bemannad, med rätt utrustning 
och som över tid har rätt kompetens och för-
måga. I det dagliga betyder detta att fokus är att 
öva och träna inför förväntade och icke förvän-
tade oönskade händelser. Stor vikt läggs också vid 
att analysera framtida utmaningar och behov. 

Skadeförebyggande verksamhet 

Det bästa för samhället och våra invånare är om 
olyckor inte sker och att olyckor som tyvärr ändå 
sker får så små konsekvenser som möjligt. Genom 
myndighetsutövning säkerställer räddningstjäns-
ten att byggnader och verksamheter har en lämp-
lig nivå på brandskyddet så att de som vistas i 
verksamhetens lokaler kan vara trygga. Rädd-
ningstjänsten bedriver också olika typer av in-
formationsverksamhet med målet att du som en-
skild medborgare ska få bättre förutsättningar att 
själv kunna förebygga och hantera olyckor. Vi 
finns för att minska skadorna på människor, 
egendom och miljö.  
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Drift- och underhållsverksamhet 

För att den skadeavhjälpande verksamheten 
inom räddningstjänsten skall kunna fullgöra sina 
uppgifter krävs ett väl fungerande system för drift 
och underhåll. Det dagliga arbetet för driftavdel-
ningen innebär till stor del att göra kontroller och 
reparationer på fordon, materiel och brandstat-
ioner samt att sköta logistiken av materiel inom 
förbundet.  

Samverkan, säkerhet och beredskap 

Samverkan sker mellan räddningstjänsterna i Ska-
raborg och med Polismyndigheten och akutsjuk-
vården. Andra aktörer som krishanteringsråd, för-
måga under höjd beredskap och Länsstyrelsen 
sker samverkan med genom regelbundna möten. 
RÖS ingår också i ett nätverk och samarbete mel-
lan räddningstjänsterna i Västra Götaland, 
Räddsam VG. 

Förebyggande   LSO  Kris 

RÖS uppdrag går ifrån att förebygga brand och olyckor i samhället, planera, genomföra och följa upp in-
sats till att förbereda och samverka för sällanhändelser. 

Samhällskyddande 
åtgärder 

Kriminalitet 
Terror 
Klimat 

Krig 

Vanliga Vanliga olyckor 

Stora olyckor 

Kriser 

Krig 

Ovanliga 

Sällsynta 

Individer Grupper Samhället 

Frekvens 

Konsekvens

Lag om skydd mot olyckor 

Lag om kommuners och landstings åt-
gärder inför och vid extraordinära hän-
delser i fredstid och höjd beredskap 
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Vision 

RÖS vision beskriver vad förbundet eftersträvar 
att uppnå i framtiden. Det är en utmanande vision 
och vi arbetar med att möta utvecklingen i sam-
hället och dess behov av räddningstjänst. 

 

 

Verksamhetsidé 

Verksamhetsidén är en övergripande beskrivning 
av det uppdrag RÖS har, vilka vi är till för och vad 
som kännetecknar inriktningen på vårt arbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 RÖS vision 
 

Genom vårt arbete ska ingen omkomma  
eller skadas svårt till följd av brand eller 

andra olyckor. 

RÖS verksamhetsidé 
 

Vi svarar för räddningstjänst och förebyg-
gande brandskydd enligt lagen om skydd 

mot olyckor, inom RÖS geografiska område. 
 

Genom att verka för att förhindra och be-
gränsa olyckor skapa Trygghet, Säkerhet och 

Omtanke för allmänheten. 
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Verksamhet 

Verksamhetsperspektivet innebär att vi bedriver 
rätt efterfrågad verksamhet genom att vi följer de 
krav medlemskommunerna har på förbundet. Vi 
strävar efter att ligga i framkant och ständigt för-
bättra vår verksamhet genom att utvärdera, ut-
bilda och sprida kunskap med utgångspunkt ifrån 
LSO. 

Mål och måluppfyllelse 2018 

Slutsats 

Två av målen anses uppfyllda då tillsättning av resurser gjorts och en metod och organisation har skapts för 
att inte tappa värdefulla slutsatser och utvecklingsmöjligheter för Räddningstjänsten Östra Skaraborg. När 
det gäller den operativa förmågan finns det utrymme för förbättringar innan målet anses uppfyllt. 

Med-
arbetare

Ekonomi

Verksamhet

Samhälle

Mål 2018 Måluppfyllelse 

Räddningstjänsten ska lära från 
egna genomförda insatser i syfte 
att effektivisera den operativa 
verksamheten 

Ta del av insatser och händelser 
via omvärldsbevakning och imple-
mentera kunskap i egen organi-
sation. 

Via omvärldsbevakning hantera 
och vid behov justera egen opera-
tiv organisation utifrån uppfattad 
riskbild. 

Det senaste året har verksam-
heten med att analysera ge-
nomförda insatser utvecklats 
betydligt. Förbundet tillförts 
mer kompetens på den före-
byggande avdelningen varför 
analys av olyckor och insatser 
överförts till densamma. 

Nya tester och forskningsresul-
tat görs alltså till ny kunskap, 
vilken sprids inom organisat-
ionen. Denna leder i sig till säk-
rare räddningsinsatser. Det 
finns en fungerande organisat-
ion och metod för detta inom 
RÖS. 

Målet är ej uppfyllt. Ej tillräck-
liga resurser för: 
In- och utvändig livräddning 
samtidigt i flerbostadshus. 
Ökad befolkning ger ökad risk 
för samtidiga larm.  
Trafikolycka vid större väg för 
att säkra arbetsplats och om-
händerta drabbade. 

Erfarenheter från inträffade händelser ska 
tillvaratas.

Effektmål
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Slutsats 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg uppfyller samtliga tre mål som ligger på den förebyggande avdelningen. 
Konstateras kan att målen måste i fortsättningen vara mätbara för bättre uppföljning och kvalitet på verk-
samhetens mål. 

 

 

Mål 2018 Måluppfyllelse 

 
Genom systematiskt och regel-
bundet underhållsarbete säker-
ställa hög funktionssäkerhet hos 
fordon och materiel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genom egen personals medver-
kan i drift och underhållsverk-
samheten minimera utgifter för 
externt upphandlade underhålls-
tjänster. 
 

 
Kontroll och uppföljning av 
funktionssäkerheten sker i hu-
vudsak genom regelbundna 
vecko-, månads- och årskon-
troller med funktionsprover 
och besiktningar, och i vissa 
fall särskilt riktade kontroller. 
Arbetet sker i huvudsak i egen 
regi med egen personal, men i 
vissa fall där krav på annan 
kompetens gäller, anlitas auk-
toriserade företag enligt gäl-
lande tidsintervaller och nor-
mer.  
 
Kontinuerligt underhåll av 
våra fastigheter genomförs i 
huvudsak med egen personal, 
undantaget större projekt där 
tid, kompetens eller behörig-
heter saknas. 
 

Mål 2018 Måluppfyllelse 

 
De som verkar och bor i förbun-
dets medlemskommuner ska ges 
ökade möjligheter och kunskap 
för att skydda sig mot brand. 
 
 
 
 
Allmänheten ska ha möjlighet att 
utföra en livräddande insats vid 
badplatser, kajer och bryggor. 
 
 
 
Antalet bränder och skador av 
dessa ska minska i skolor, försko-
lor och fritids.  
 

 
RÖS behöver göra en översyn 
av hur brandutbildning och in-
formation till allmänheten han-
teras. Information till allmän-
heten är ett lagkrav, vilket in-
nebär att verksamheten måste 
bedrivas.  
 
Tillsyn av livräddningsutrust-
ning har skett under maj och 
juni på 54 badplatser och 
hamnområden runt om i med-
lemskommunerna.  
 
Räddningstjänsten har genom-
fört informationsinsatser om 
brand och anlagd brand för 
barn och ungdomar. Ca 76 % av 
de som nåtts av RÖS informat-
ionsverksamhet är barn och 
ungdomar. 
 

Bedriva en bra förebyggande verksamhet 
genom utbilding och ökad kunskap för 
allmänheten.

Effektmål

Lokalt tillse att vår utrustning så som lokaler 
och fordon och materiel är i bästa möjliga 
skick för insatsverksamheten. 

Effektmål
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Händelser under året 2018 

Branden vid Allégården i Tibro 

Strax före klockan 02:00 på natten mot fredag 
den 26 januari 2018 inkommer ett automatlarm, 
från Allégårdens äldreboende i Tibro, till Rädd-
ningstjänsten Östra Skaraborg. Inom några minu-
ter kan nattpersonalen på boendet konstatera att 
det brinner kraftigt i en lokal nära huvudentrén. 
Personalen förbereder ett släckförsök, men 
tvingas utrymma byggnaden, på grund av bran-
dens storlek och den omfattande rökspridningen. 

När räddningstjänsten kommer till platsen är 
stora delar av gemensamhetsutrymmen och kor-
ridorer vid huvudentrén rökfyllda och fem lägen-
heter, som utgör trygghetsboende, hotas av 
brand- och rökspridning. Räddningstjänsten, till-
sammans med nattpersonalen, påbörjar en ut-
rymning av trygghetsboendet. Totalt utryms fem 
personer, varav en är kraftigt rökskadad och 
medvetslös, efter att brandrök har läckt in i lä-
genheten. 

Bilden visar branden på Allégården i Tibro. 

I nästa skede av branden hotas även tre närbe-
lägna boendedelar av brandgasspridningen. Per-
sonalen på boendet, tillsammans med polis och 
ambulans, utrymmer ett äldreboende i fyra plan, 
två korttidsavdelningar och fyra avdelningar på 
ett demensboende. De flesta av de boende kan 
inte gå, varför personalen tvingas bära och släpa 
boende på madrasser, ned för trapporna i äldre-
boendet. Totalt utryms 63 boende inom loppet av 
en timme.  

Fyra personer fick vård för rökskador, av ambu-
lanspersonal på plats, och tre av dessa fick av-
transporternas till sjukhus för vidare vård. En var 
den boende på trygghetsboendet och de andra 
två tillhörde nattpersonalen. Branden kunde be-
gränsas till den byggnadskropp där branden star-
tat, men stora delar av byggnaden är kraftigt rök-
skadade.  

Branden har konstaterats vara anlagd. 
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Olycksundersökning Allégården i Tibro 

Räddningstjänsten har genomfört en större 
olycksundersökning efter branden på äldreboen-
det Allégården i Tibro i januari. Olycksundersök-
ningen har genomförts enligt nytt arbetssätt vil-
ket har gett positivt resultat. Rapporten från 
olycksundersökningen har väckt stort intresse hos 
media och andra intressenter.  

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap) har meddelat att de har för avsikt att skicka 
rapporten till Boverket för att försöka påverka 
byggreglernas utformning. Det är positivt att rap-
porten fått så stor uppmärksamhet. Rapporten 
har begärts ut av media, försäkringsbolag, myn-
digheter, kommuner med flera. 

Feedbacken som återkommit visar också att rädd-
ningstjänsten har tänkt rätt när arbetssättet för 
hur vi arbetar med olycksundersökningar gjorts 
om. Flera av räddningstjänstens medlemskom-
muner har nu dragit igång egna projekt med att 
gå igenom brandskyddet på äldreboenden med 
syfte att kunna vidta nödvändiga åtgärder för att 
förbättra brandskyddet. 

Brand Katrinefors i Mariestad 

En större brand inträffade på Katrinefors kraft-
värme i Mariestad. Det var den gamla delen som 
eldhärjades. Branden startade vid en flismaskin 
och transportbandet av flis. Branden kunde be-
gränsas och undvika spridning till övriga byggna-
der. 

 

 

Brand i kemisk industri Älgarås 

 

Vid lunchtid lördagen den 4 augusti inkommer 
larm om brand i kemisk industri i Älgarås. Vid Ho-
vastyrkans framkomst är det fullt utbruten brand 
i lagerdelen. Styrkan får inrikta sig på att skydda 
intilliggande byggnader. Styrkor från Hova, Töre-
boda, Mariestad, Moholm samt Skövde var in-
satta i händelsen. Produktionshall samt två tält 
som extralager kunde räddas från lågorna. Västra 
stambanan fick stängas av under flera timmar då 
industrin angränsar till den. Även terrängen runt 
industrin antändes i samband med branden.  
 
Vid en analys av insatsen framkommer att den får 
anses vara lyckad. Flera faktorer har naturligtvis 
spelat in med några som kan nämnas är snabb 
skadebegränsande effekt, klokt uppsatta mål och 
tidig resursuppbyggnad. 
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Insatsstatistik 

När verksamhetsåret 2018 summerats kvantita-
tivt inses att den tidigare påvisade trenden att 
antalet räddningsinsatser över tid ökar verkar stå 
sig. Sammantaget utfördes 1618 uppdrag under 
året. Denna slutsats skall vara ett av ingångsvär-
dena i den fortsatta planeringen för förbundets 
verksamhet. 

Personskador 

Av nedanstående tabell framgår att det samman-
lagda antalet skadade som avtransporterats från 
olycksplats med ambulans minskat något jämfört 
de två tidigare åren. Tyvärr har dock antalet män-
niskor som avlidit till följd av olyckor uppgått till 
hela 13 stycken. Vid räddningstjänstens utredning 
av dessa olyckor antas att minst fyra av dessa är 
suicid. Bedömningen är att antalet suicid och sui-
cidförsök över tid ökar. 

Av de omkomna fördelar sig dessa enligt nedan-
stående tabell. Vanligast förekommande orsak till 
att man avlider till följd av olycka har varit trafiko-
lycka, detta följt av troliga suicid 

Speciellt för 2018 var att ett antal större insatser 
genomförts, dessutom med generellt gott resul-
tat. Vissa av de är redovisade under rubriken 
Händelser året 2018. Den största och mest kom-
plicerade insatsen var vid äldreboendet Allégår-
den i Tibro under slutet av januari 2018.  
. 

Olyckstyper 2014 2015 2016 2017 2018 

Brand i byggnad 118 150 134 125 127 

Brand, ej i byggnad 127 135 176 207 179 

Trafikolycka 195 249 259 261 258 

Utsläpp, farligt ämne 40 51 26 29 31 

Drunkning/Tillbud 3 0 11 7 7 

Automatiskt brandlarm 603 629 704 691 639 

IVPAlarm 122 158 127 121 185 

Övriga olyckstyper 184 226 98 152 192 

Totalt 1392 1598 1535 1593 1618 

Fördelning person-
skador 

2014 2015 2016 2017 2018 

Avtransporterade 198 182 125 

Omkomna 7 11 7 8 13 

Datum Adress Händelse Antal 

30/1 Forsvik Drunkning 1 

6/3 Tidan Järnväg (suicid) 1 

8/3 Väg 49 Tibro Trafikolycka 1 

16/5 Väg 200 Hova Trafikolycka 1 

29/6 Väg 49 Tibro Trafikolycka 1 

25/8 Väg 49 Skövde Trafikolycka 1 

26/8 Skövde Järnväg (suicid) 1 

27/8 Flistad/ Tidan Trafikolycka 1 

14/9 Töreboda Järnväg (suicid) 1 

26/9 Timmersdala Trafikolycka 1 

4/10 Gårdsjö Trafikolycka 1 

26/10 Tidavad Drunkning/sjukdom 1 

18/12 Skövde Järnväg (suicid) 1 
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Tillsyn 

Resultatet gällande tillsyn fortsätter att vara lågt 
under 2018. Orsaken till resultatet är som tidi-
gare att det tar längre tid att bedriva myndighets-
utövning som uppfyller gällande lagstiftning, ex. 
förvaltningslagen. Under året har avdelningen re-
kryterat nya medarbetare efter pensionsavgång 
och till vakant tjänst samt haft föräldraledig med-
arbetare. Detta har också bidragit till det låga re-
sultatet. Med nuvarande antal medarbetare är 
detta avdelningens kapacitet och avdelningens 
kapacitet påverkas starkt om medarbetare är 

t.ex. föräldralediga eller liknande.

Brandutbildning 

Resultatet gällande brandutbildning och inform-
ation till allmänheten är lågt för året. Det är fram-
förallt en stor nedgång både i antalet informat-
ionstillfällen som genomförts samt totalt antal 
personer som nåtts av informationen. Orsaken till 
det låga resultatet är att samma medarbetare 
inom Räddningstjänsten Östra Skaraborg, som i 
huvudsak bedriver och planerar den verksam-
heten, används även till internutbildning m.m. på 
övningsfältet Hasslum. Organisationens samlade 
personalresurs har inte använts i tillräcklig ut-
sträckning på grund av svårigheter att planera 
verksamheten.  

Förfrågningarna från medlemskommunerna om 

att erhålla brandutbildningar är låga i förhållande 
till totalt antal anställda inom kommunerna.  

Räddningstjänsten ska ha en kapacitet att utbilda 
en tredjedel av medlemskommunernas anställda 
årligen, vilket inte är fallet idag. Även information 
till allmänheten är ett lagkrav, vilket innebär att 
verksamheten måste bedrivas. Räddningstjänsten 
Östra Skaraborg behöver göra en översyn av hur 
brandutbildning och information till allmänheten 
hanteras. Målen behöver revideras i kommande 
handlingsprogram så att de ställer krav på hur 
mycket verksamhet som ska bedrivas, dvs. de 
måste vara mätbara.  

Information till allmänheten 

Räddningstjänsten har under året haft funktion 
och kapacitet för att hantera utbildning samt in-
formation och rådgivning. Kapaciteten för att 
hantera uppgiften har minskat under året. Rädd-
ningstjänsten förmedlar kontinuerligt information 
till allmänheten via olika typer av media, framför 
allt via hemsida och sociala medier. Tillsyn av liv-
räddningsutrustning har skett under maj och juni 
på 54 badplatser och hamnområden runt om i 
medlemskommunerna. Räddningstjänsten har 
under året haft funktion och kapacitet för att 
hantera riktade informationsinsatser gällande an-
lagd brand. Räddningstjänsten har också genom-
fört informationsinsatser om brand och anlagd 
brand för barn och ungdomar. 
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Statistiskt underlag 

Arbetsmoment 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tillsyn enligt LSO 2 kap. 2 § 264 266 255 298 210 76 85 

Varav verksamheter 42 42 42 42 42 0 31 

Andel brister vid tillsyn 75% 

Varav badplatser och gästhamnar 40 40 40 40 40 0 54 

Varav samordnad med tillsyn enligt LBE 22 10 6 

Tillsyn enligt LSO 2 kap. 4 § 0 3 4 0 3 0 0 

Tillsyn enligt LBE 80 99 99 91 54 6 6 

Varav samordnad med tillsyn enligt LSO 36 6 6 

Andel brister vid tillsyn 

Tillstånd enligt LBE 52 38 66 46 53 50 27 

Varav tillstånd brandfarlig vara 47 31 53 34 36 39 22 

Varav tillstånd explosiv vara 5 7 13 12 17 11 5 

Brandutbildningar 50 90 124 63 90 72 89 

Antal deltagare på kurser 843 1565 2368 1046 1558 1171 1728 

Egensotning 32 27 20 20 17 28 15 

Beviljade 32 24 17 12 16 25 14 

Avslagna 4 3 3 8 3 7 1 

Informationstillfällen till allmänheten 11 113 175 158 139 119 73 

Antal informerade personer 3174 3453 4527 5336 4151 2295 

Antal informerade personer * 1600 5564 6721 3020 5140 867 1100 

Totalt antal informerade personer 1600 8738 10174 7547 10476 5018 3395 

Varav förskolebarn (0-6 år) 195 

Varav Skolbarn  (6-12 år) 1053 

Varav ungdomar (12-18 år) 1026 

Varav vuxna 1022 

Hembesök 49 44 310 

Antal informerade personer 1397 1067 471 

Inventering, brandskydd i flerbostadshus 74 53 0 

Yttranden 244 483 567 481 590 623 631 

Yttrande gällande planprocessen 46 44 43 62 66 53 

Yttrande gällande byggprocessen 80 112 113 191 223 210 

Yttrande gällande miljöbalken 3 1 4 

Yttrande gällande polistillstånd 221 208 178 246 279 298 

Yttrande gällande serveringstillstånd 35 38 32 43 41 50 

Övriga remisser 22 5 2 

Olycksundersökning 14 3 2 

Sakkunnighetsutlåtande 9 5 12 

*Värdet bygger på uppskattningar
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Drift- och underhåll  

För att den skadeavhjälpande verksamheten 
inom räddningstjänsten skall kunna fullgöra sina 
uppgifter krävs ett väl fungerande system för drift 
och underhåll. 

Räddningstjänstförbundet har för närvarande tolv 
brandstationer geografiskt placerade inom för-
bundets medlemskommuner samt ett åttiotal for-
don varav många specialfordon och ett stort antal 
efterfordon samt båtar för uppdrag i vatten, och 
en mängd av olika typer av räddningsutrust-
ningar. Utrustning för utalarmering samt för 
radiokommunikation med samtliga enheter. Öv-
ningsanläggningar och förråd mm. 

Verksamheten består av drift och underhåll enligt 
upprättat handlingsprogram. Från förebyggande 
underhåll till akuta reparationer av fastigheter, 
räddningsfordon, skyddsutrustningar, räddnings-
materiel, kommunikationsutrustning, larmöverfö-
ringsutrustning, övningsanläggningar, förråd för 
RUHB materiel (räddningstjänst under höjd be-
redskap) larmaggregat för VMA larm (viktigt med-
delande till allmänheten) och räddningscentraler. 

Fastigheter 

I Mariestad har renoveringsarbetet på stationen 
fortsatt i dagrum och tv-rum på andra våning 
samt ett kontor på våning ett. Nytt golv har lagts 
in, nytt tak har monterats samt ny belysning in-
stallerats. Ytskikt på väggar har bytts ut och efter-
följande målningsarbeten har genomförts. Viss 
fast inredning samt möbler har ersatts med nya. 

 

Gymmet i källaren har utökats genom att ett par 
biutrymmen har öppnats upp och även de an-
vänds numera till träning. Ett antal dåliga fönster 
har bytts ut i gymdelen samt i kontorsdelen i fas-
tigheten.  

I Skövde har ny golvbeläggning lagts i vagnhallen. 
Denna åtgärd var nödvändig för att skapa en tät 
yta som inte släpper igenom vatten ner i be-
tongen. I samband med detta så lagades även de 
sprickor som dokumenterades i samband med 
den besiktning som genomfördes 2017.  
 
I Skövde har lokalanpassningen fortsatt med syfte 
att skapa fler kontor och större omklädningsrum 
för räddningstjänstens kvinnliga medarbetare. Ett 
helt nytt kontor har byggts i en del av det som ti-
digare var rökskyddsverkstad. Luftfyllningsutrust-
ning och kompressor har under hösten flyttats 
ner till Hasslum för att skapa möjlighet för den lo-
kalanpassning som genomförs. Andra delen av 
rökskyddsverkstaden kommer att bli nytt omkläd-
ningsrum för damer. Arbetet har pågått hela hös-
ten och beräknas var klart i mars 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Hjo har värme- och ventilationssystem bytts ut 
under hösten. Den utrustning som ersatts var 
från det år brandstationen byggdes och var i stort 
behov av upprustning. Syftet med denna investe-
ring är att skapa ett bättre inomhusklimat samt 
att få till en energioptimering och därigenom 
lägre energikostnader.  
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Utrustning 

Under året har omsättning av brandhjälmar skett. 
Den nya hjälmen har en bättre komfort och sitter 
fast bättre på huvudet vilket ökar brandmännens 
säkerhet.  

Förbundets ledningsfordon har under året utrus-
tats med ny teknik för att förbättra ledningsför-
mågan på olycksplats. Utrustningen innebär att 
räddningsledarna på ett helt nytt sätt kan få tag i 
kartor, bilder, insatskort och uppgifter om fastig-
heter på de objekt som insatsen avser. 

 Fordon 

Under året har räddningstjänsten upphandlat och 
fått levererat en nyare lastväxlar bil med place-
ring i Skövde. Bilen ersätter en av de äldre last-
växlarna som förbundet förfogat över. Lastväxla-
ren har en högre markfrigång och är sexhjulsdri-
ven vilket medför en ökad förmåga att ta sig fram 
i terräng. Den förmågan kan visa sig viktig vid 
eventuella framtida skogsbränder.  

Två av de tidigare beställda tankbilarna har leve-
rerats och har placerats i Mariestad och Skövde. 
Töreboda och Gullspång har efter dessa leveran-
ser fått ta över Skövdes och Mariestads tankbilar. 

Den sen tidigare beställda släckbilen till Skövde 
har levererats under 2018. Den är utrustad med 
skärsläckare och förhöjt lågtryck med centrumrul-
lar. Den har en speciell släckmedelspump som 
möjliggör att tillsätta någon typ av släckmedelme-
del direkt i pumpen. Gullspång kommer att ta 
över Skövdes nuvarande släckbil.  
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Projekt/uppdrag 

Under verksamhetsåret har 11 olika operativa 
projekt genomförts. Nedan redovisas rubrikerna 
på dessa och endast för ett projekt redovisas re-
sultatet, detta som ett exempel på hur arbetet 
med den operativa utvecklingen sker. 

• Utrustning ny släckbil

• Utveckling IVPA

• Värmekamera

• Pulverlans/pulverspik

• Insatser vid trafikolycka med e-fordon

• Uppdatering kemdykarinstruktion

• Materiel/utrustning trafikolycka

• Implementering av släckmedlet X-FOG

• Trafikolycka Vajerväg

• Kamratstödjare 2.0

• Ytlivräddning

För att exemplifiera hur projekt får en operativ 
effekt kan Insatser vid trafikolycka med e-fordon 
tas som exempel. Där har arbetet delats upp i 
olika delar. Dels en del där man har tittat på vilka 
beslutsstöd som finns och hur dessa nyttjas i be-
fintlig organisation. Detta har resulterat i inför-
skaffandet av ett system i vilket man kan få fram 
uppgifter om hur fordonet är konstruerat. Syste-
met heter Crash recovery system, CRS, och nytt-
jas så att man via bilens registreringsnummer kan 
få detaljerad information om hur fordonet är 
uppbyggt. Systemet hanteras via inre befäl. 

Vidare har det jobbats med att få med nyare for-
dons risker i den riskbedömning som alltid görs av 
räddningsledaren på respektive insats. För att 
kunna genomföra detta har utbildning om fordo-
nens konstruktion och riskbild gjorts. 

För att till slut kunna arbeta så säkert som möjligt 
har metod och teknik vid trafikolyckor utvecklats 
så riskerna ska minimeras. Detta har också gjorts i 
linje med de rekommendationer MSB ger inom 
ämnet. Det som nu skall arbetas vidare med är 
hur organisationen på ett ännu säkrare sätt ska 
arbeta med bränder i Litiumjonbatterier.  

Ovanstående projekt är ett bra exempel på hur 
organisationen systematiskt arbetar med utveckl-
ing av den operativa verksamheten. Vid utvärde-
ring av en insats identifierades en bristande för-
måga att genomföra en effektiv insats på ett sä-
kert sätt. Med anledning av detta startades ett 
projekt som efter redovisning resulterade i ett 
antal åtgärder. 
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Samha lle 

Samhällsperspektivet innebär att verksamheten 
kännetecknas av Trygghet, Säkerhet och Om-
tanke för allmänheten. 

Mål och måluppfyllelse 2018 

Med-
arbetare

Ekonomi

Verksamhet

Samhälle

Erfarenheter från inträffade händelser ska 
tillvaratas.

Effektmål

Genom samverkan med övriga 
samhällsaktörer ge medborgaren snabbt och 
effektivt samordnat stöd. 

Effektmål

Mål 2018 Måluppfyllelse 

Utifrån gjorda erfarenheter 
delge dessa till övriga intres-
senter i samhället 

Utredningen efter branden vid Al-
légården i Tibro har använts för 
erfarenhetsåtertagande för sam-
verkan i samhället vid större hän-
delse. Resultatet av denna har re-
dovisats i en rapport, vilken är en 
offentlig handling. Densamma har 
också skickats in till MSB. Vidare 
har ett inslag spelats in av filmse-
rien 90 sekunder i syfte att sprida 
de viktigaste slutsatserna från 
olyckan inom räddnings-
tjänstsverige. 

Mål 2018 Måluppfyllelse 

RÖS ska medverka i samver-
kansmöten med statliga, 
landsting- och kommunala ak-
törer. 

RÖS medverkar i flera samver-
kansforum både vad gäller krisbe-
redskap och höjd beredskap. 
Även i samverkan med andra 
räddningstjänster. 

Visste du att rädd-
ningstjänsten hyr ut 
platser i våra master 
till ett antal telefono-

peratörer så att mobil-
trafiken fungerar 

RÖS har skrivit 210 
yttranden inom bygg-
processen. Kommu-

nernas utveckling med 
mycket byggnationer 
påverkar antal ären-
den som har ökat de 

senaste åren. 

Räddningstjänsten kon-
trollerar all livräddnings-

utrustning på kommunala 
badplatser så att du kan 

vara trygg 

Visste du att… 



17

Samverkan, säkerhet och beredskap 

Räddningstjänstförbundet är en aktiv sam-
verkanspartner med flera olika aktörer. Inom 
Skaraborg sker ett kontinuerligt samarbete 
mellan organisationerna för räddningsjtänst. I det 
samarbetet är även ambulanssjukvården och 
Polismyndigheten delaktig. Inom länet sker 
samverkan genom nätverket Räddnings-
tjänstsamverkan Västra Götaland. Förbundet är 
representerat i såväl beredningsgrupp som i de 
till beredningsgruppen knutna olika arbets-
grupper. För samverkan i ett bredare kris-
perspektiv är förbundet representerat i läns-
styrelsens Regionala råd för krishantering samt 
som sammanhållande för delregionalt krishant-
eringsråd i östra Skaraborg. Samverkan sker 
genom regelbundna möten. Utom länet sker 
samverkansmöten med berörda räddnings-
tjänster. Med medlemskommunerna sker 
regelbunden samverkan inom området kris-
beredskap och planering för civilt försvar. 

Övningsfältet Hasslum, Skövde 

På övningsfältet Hasslum i Skövde, kan utbildning 
för upp till 300 dagselever genomföras, inom 
brand, räddning, farliga ämnen, krishantering, 
sjukvård, samhällsstörningar mm. 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg ha anställt en 
drifttekniker vars arbetsuppgift är att sköta ser-
vice för övningsverksamheten på övningsfältet. 
Med ökad övningsverksamhet har det också visat 
sig att det finns behov av ytterligare anställning 
av planerings- och utbildningsansvarig för öv-
ningsverksamheten. 

Räddningstjänsten tillsammans med polis och 
gymnasium finns på övningsfältet Hasslum. Den 
verksamhet som genomförs ryker, låter och hörs. 

Camp blåljus 

2018 års Camp Blåljus vanns av Vasaskolan 8 Alfta 
2, från Skövde. Detta var första gången en klass 
från räddningstjänstens medlemskommuner vann 
tävlingen. Camp blåljus är genomfört för sjunde 
året i rad. Syftet med denna aktivitet är att 
tydliggöra säkerhetsbegreppet i ett större 
perspektiv för samtliga elever i Skaraborg som 
går i åttonde klass. 

Brandmän på deltid 

RÖS vill rikta ett tack till de företag och 
organisationer som har en deltidsbrandman 
anställd. Det är en hjälte/hjältinna, som är 
nödvändig för att våra kommuninvånare ska 
känna Trygghet, Säkerhet och Omtanke.  

Under 2018 har dessa brandmän även utbildas i 
SBA (systematiskt brandskyddsarbete) för att 
kunna stötta arbetsgivarna med den kunskapen. 

Civilt Försvar 

Återtagande av förmåga till civilt försvar är en 
uppgift för hela samhället. 

Inledningsvis har förbundet valt att utgå från det 
som finns för att skapa en så bra organisation 
som möjligt. Viss materiel från den gamla 
organisationen finns alltjämt förrådsställd. 
Utrustning och förmåga till inbrytning i byggnader 
inklusive skyddsrum saknas, liksom utrustning 
och förmåga till röjning av farliga områden och ta 
hand om och sanera efter insatser med farliga 
ämnen. I huvudsak finns utrustning för 
brandsläckning och första hjälpen till skadade. 

Under året har krigsplacering av räddnings-
tjänstens personal skett och säkerhetsskyddet 
varit föremål för en översyn. En särskild riktlinje 
för räddningstjänst under höjd beredskap har 
utformats som komplement till Handlingspro-
grammet. 

Övning och träning 

Första halvårets största händelse var branden vid 
Allégården i Tibro. Vid denna sattes organisa-
tionens utförande- och ledningsförmåga på prov. 
Ett prov som visar att de senaste årens träning 
och övning gett resultat.Övning och träning i 
räddningstjänsten är en viktig komponent för att 
skapa Trygghet och Säkerhet i samhället vid 
brand eller olycka.

Enligt 2 kap. 2 § lagen 
(2003:778) om skydd mot 
olyckor skall ägare eller 
nyttjanderättshavare till 
byggnader eller andra 
anläggningar vidta de 
åtgärder som behövs för att 
förebygga brand och för att 
hindra eller begränsa skador 
till följd av brand. 
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Medarbetare 

Medarbetarperspektivet innebär att RÖS ska vara 
en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö där 
medarbetarna utvecklas i sina roller och känner 
trygghet i genomförandet av RÖS uppdrag. Med-
arbetarna ska vara en aktiv del av RÖS utveckling.  

Mål och måluppfyllelse 

Medarbetare

Ekonomi

Verksamhet 

Samhälle

Att försörja Räddningstjänsten med 
personal i den omfattning och med den 
kompetens som krävs utifrån beslutad 
ambitionsnivå.

Effektmål

Att öka mångfalden bland personalen.

Effektmål

Att minimera sjukfrånvaro, arbetsskador 
och allvarliga tillbud i verksamheten. 
Hälsofrämjande aktiviteter skall medverka 
till att sjukfrånvaron inte överstiger 3 % per 
år .

Effektmål

Mål 2018 Måluppfyllelse 

Fulltalig organisation. 

Utbildning 
RL A 2 st 
RL B 2-3 st 
Tillsyn A 4 st 
Tillsyn B 1-2 st 

Brandingenjör rekryterad, startar 
1 jan 2019. 
Vakanser i Karlsborg. 

RL A 3 st klara + 5 på RiB 
RL B 3 st klara 
Tillsyn A 3 st klara 
Tillsyn B avvakta till 2019. 

Mål 2018 Måluppfyllelse 

Att öka mångfalden inom hela 
RÖS organisation genom fler 
kvinnor och fler med annan et-
nisk bakgrund. 

Andelen kvinnor har ökat till 
12,1% på heltiden men minskat 
till 3,66% på RiB (2017: 10,0% 
resp 4,1%). Till RiB-organisationen 
har en medarbetare med annan 
etnisk bakgrund rekryterats. 

Mål 2018 Måluppfyllelse 

Sjukfrånvaro < 3% 
Minimera antal arbetsskador 
och allvarliga tillbud. 
Gå över till AFA:s digitala sy-
stem IA för rapportering av 
riskobservationer, tillbud och 
arbetsskador. 

Sjukfrånvaro 2,72% 
16 riskobservationer, 19 tillbud 
och 3 arbetsskador varav 2 föran-
ledde kortare frånvaro från arbe-
tet, är anmälda. 
AFA:s system IA började användas 
1 januari. Positivt är att antalet 
riskobservationer har ökat (från 
0) och att antalet arbetsskador 
har minskat (från 12). Antalet till-
bud har ökat från 6 till 19, vilket 
också tolkas som att det har blivit
lättare att göra anmälningar.
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Händelser under året 2018 

Ny Förbundsdirektör 

Hanna Regebro tillträdde som ny 
Förbundsdirektör 1 mars. Hanna är civilekonom 
och  kommer närmast från ett chefsjobb på 
Försvarets Materialverk.  

IA-systemet 

1 januari infördes AFA:s digitala IA-system för 
rapportering av riskobservationer, tillbud och 
arbetsskador. Medarbetare kan nu rapportera 
digitalt genom dator alternativt appen IA. 
Systemet är enkelt att använda och det har redan 
visat sig att fler rapporterar risker och tillbud än 
tidigare. Genom detta ökar möjligheterna att 
tidigt förebygga att olyckor inte sker.  

En räddningstjänst för alla 

Räddningstjänsten ska 
vara en arbetsplats där 
alla ska kunna arbeta och 
känna sig välkomna 
oavsett vilken bakgrund 
man har. RÖS har tagit 
fram en Likabehandlings-
plan som beskriver det 
fortsatta arbetet framåt.  

Under året har RÖS genomfört en enkät till 
medarbetarna på heltiden, ledningsgruppen har 
utbildats av en jämställdhetskonsult och pers-
onalutvecklingsdagarna i december hade ett 
mångfalds- och jämställdhetsperspektiv, men 
också tankar kring medarbetarskap och hur vi 
påverkar varandras arbetsmiljö genom vilka 
tillstånd vi signalerar ut.  

RÖS kommer att arbeta vidare med att få fler att 
känna igen sig och söka till räddningstjänsten. Av 
de som söker ska vi sen välja ut de som klarar av 
kraven som ställs på brandmannarollen. RÖS 
kommer också att arbeta vidare med att med-
vetandegöra normer internt med målsättningen 
att olikheter ska tas tillvara och att ingen ska för-
minskas av någon annan.  

 

 

 

Löneöversyn 

Löneöversynsprocessen har setts över och 
fortsatt arbete med detta kommer att ske under 
2019. Målsättningen är att tydliggöra mål och att 
varje individ ska förstå hur hen kan bidra till 
målen.   

Rekrytering 

För att locka en bredare målgrupp till 
räddningstjänsten har nya bilder tagits fram som 
visar att människor med olika bakgrund, kön och 
ålder kan arbeta inom räddningstjänsten. Alla 
som drivs av att hjälpa andra och som tycker om 
att träna är presumtiva medarbetare. 
Annonserna har också blivit mer attraherande 
och lyfter fram fördelarna med att arbeta inom 
räddningstjänsten.  
 
RÖS vill även uppmärksamma företagen på 
fördelarna med att ha medarbetare som är 
brandmän vid sidan av sitt ordinarie jobb. Dessa 
medarbetare är HLR-utbildade och vana att 
hantera stressade situationer. RÖS har även 
under hösten genomfört en SBA-utbildning så att 
brandmännen ska kunna hjälpa sin huvud-
arbetsgivare med brandskyddskontroll. RÖS 
skickade julkort till alla huvudarbetsgivare som 
har brandmän anställda hos sig för att tacka dem 
för att de därigenom hjälper oss att göra 
samhället tryggare. 
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Statistik 

Total sjukfrånvaro uppgår till 2,72 procent.  

Sjukskrivningar över 60 dagar uppgår till 39,02 procent av sjukfrånvaron.  

Sjukfrånvaron för män uppgår till 2,75 procent och för kvinnor 2,53 procent. 

Medarbetare Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Anställda 2018 2017 2016 2015 2014 

Heltid 91 90 88 88 84 

- Varav kvinnor 11 9 8 8 6 

Deltid 180 183 174 171 175 

- Varav kvinnor 3 4 3 1 1 

Räddningsvärn 85 86 85 87 103 

Tips vid omhändertagande på olycksplats 

Håll OM ex med en filt 
Häll I Ge något att dricka 

Håll TYST du behöver inte säga så 
mycket. Fråga inte om känslor eller 

lova inte att det kommer bli bra 
Håll UT att finnas där räcker långt 

1,38%

1,28%

6,57%

Sjukfrånvaro i olika åldersintervall

<29 år 30-49 år >50 år
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Ekonomi 

Ekonomiperspektivet innebär att vi tänker så 
kostnadseffektivt som möjligt och strävar efter 
att göra rätt uppgifter och utveckla vår verksam-
het. 

Kostnadstäckning 

Kostnaderna för RÖS verksamhet skall, i den mån 
de inte täcks på annat sätt, erhållas genom bidrag 
från respektive medlemskommun. Övningsfältet 
Hasslum ska bära sina egna kostnader och faktu-
reras kund, utöver den del som nyttjas för öv-
ningsverksamhet internt RÖS. 

Mål och måluppfyllelse 

Resultat 2018 

Resultatet för 2018 visar på ett underskott på 
1 644 tkr. Underskottet beror i huvudsak på för-
ändring i pensionsskulden, lönekostnader för RÖS 
deltidspersonal och ökade kostnader för t.ex. 
drivmedel och arbetarskydd.   

Intäkter 
I resultatet finns ökade intäkter i form av larmför-
medling medlemskommuner, räddningstjänst-
hjälp till sommarens skogsbränder, fordonsför-
säljning och ökade intäkter på övningsfältet 
Hasslum.  

Kostnader 
I resultatet finns ökade kostnader i form av per-
sonalkostnader för räddningstjänsthjälp till som-
marens skogsbränder och en ökning av semester-
löneskulden. Hyreskostnaden för övningsfältet 
Hasslum har ökat. Kostnaden för arbetarskyddet 
är högt då en satsning på arbetskläder har gjorts, 
bl.a. har nya larmställ anskaffats, som blivit dy-
rare i inköp. Räddningsmateriel är högre på grund 
av inköp av materiel till nya fordon.  

Avskrivningar är lägre på grund av senarelagda in-
vesteringar och leveranser, främst avseende for-
don. 

Kostnaden för pensionsavsättningen har ökat un-
der året enligt KPA beräkningar. 

Medarbetare

Ekonomi

Verksamhet 
och

Miljö

Kund

Ekonomi i balans.

Effektmål

Mål 2018 Måluppfyllelse 

Resultatmål är en budget i ba-
lans d.v.s nollbudget. För 2018 
var budgeten -733 tkr, där un-
derskottet hänförs mot öv-
ningsfältet Hasslum. 

Investeringar skall rymmas 
inom tilldelad investeringsram. 

Resultatmålet mot en budget på 
-733 tkr, är ej helt uppfyllt. Resul-
tatet blev – 1 644 tkr. Se nedan.

Målet anses vara uppfyllt genom 
att de gjorda investeringarna för 
2018 är inom tilldelad ram. 
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Investeringar 

 

Under 2018 har två tankbilar, en lastväxlarbil, en 
släckbil och två personbilar köpts in.  

Investering i inventarier till stationen i Mariestad 
efter de renoveringar som gjorts där har 
anskaffats. På brandstationen i Hjo har värme- 
och ventilationssystemet bytts ut, för bättre 
inomhusklimat. På brandstationen i Skövde har 
lokaler anpassats till kontor och omklädningsrum. 

 

Verksamhetsåret 2018 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Flerårsöversikt 

 

 

 

 Budget Utfall Avvikelse 

Fastigheter 500 1 217 -717 

Fordon 6 000 5 972 28 

Inventarier 800 487 313 

IT-stöd förebyggande 100  100 

Rakel 150  150 

RÖS-nätet 150  150 

Summa nettoinvesteringar 7 700 7 676 24 

(tkr) Utfall 2018 Budget 2018 

Verksamhetens intäkter 9 600 5 512 

Verksamhetens kostnader - 101 053 - 95 829 

Avskrivningar - 5 327 - 5 443 

Verksamhetens nettokostnader - 96 780 - 95 760 

Medlemsbidrag 95 943 95 943 

Finansiella intäkter 2 30 

Finansiella kostnader -810 - 946 

Värdepapper resultat 0 0 

Resultat före extraordinära poster - 1 644 - 733 

Årets resultat - 1 644 - 733 

 2018 2017 2016 2015 2014 

Allmänt 

Antal anställda 355 359 347 346 362 

Befolkning 121 934 120 
965 

118 
847 

115 
900 

115 
900 

 

Budgetomslutning, tkr 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-95 760 -91 
637 

-88 
064 

-85 
301 

-82 
591 

Personalkostna-
der 

-69 925 -67 
617 

-65 
345 

-63 
802 

-62 
523 

Nettoinveste-
ringar 

7 700 9 695 3 980 5 950 10 150 

 

Resultat, tkr 

Årets resultat -1 644 1 873 1 092 850 2 215 

Eget kapital 27 592 29 236 27 363 26 271 25 422 

 

Finansiering, tkr 

Medlemsbidrag 95 943 91 580 88 576 86 080 82 888 

Övriga intäkter 9 600 7 691 6 937 5 535 5 270 

 

Nyckeltal 

Soliditet % 25 27 27 27 25 

Likviditet % 143 148 144 145 141 
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Analys av ekonomi och sta llning 

Årets resultat enligt balanskravet i tkr 2018  2017  2016  2015  2014 
Resultat enligt resultaträkningen  - 1 644 1 873 1 092  850 2 215 
Realisationsvinster  
Synnerliga skäl  
Utgående balanskravsresultat  - 1 644 1 873 1 092  850 2 215 

Resultatet (det finansiella)  
Resultatet för året påvisar ett underskott på 1 644tkr. 

Kapacitet/långsiktig betalningsberedskap  
Soliditeten ligger på 25 %.  
Finansieringen för framtiden behöver överses med anledning av Räddningstjänstens behov av utveckling. 
Mot bakgrund av medlemskommunernas och samhällets utveckling så påverkas räddningstjänstens uppgif-
ter och förutsättningar att lösa tilldelade uppgifter.  

Riskförhållande  
Erforderligt överskott för säkrande av det egna kapitalet finns hos medlemskommunerna och tillförs genom 
medlemsavgifterna vid behov.  
Riskförhållandet bedöms som lågt.  

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

Finansfo rvaltning 

Placeringspolicy för Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) 

Syfte 
Denna placeringspolicy anger regler för förvaltningen av RÖS:s placerade medel utifrån de riktlinjer som 
fastställts 2013-04-25 .  

Placeringspolicyn anger regler inom följande områden: 

· Tillgångsslag
· Begränsningar för tillgångsslag
· Begränsning av ränterisk
· Begränsning av enhandsengagemang
· Etiska krav
· Uppföljning
· Fastställande av policy
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Placeringsregler 

Tillgångsslag 
Förvaltningens medel får placeras i följande tillgångsslag: 

· Korta räntebärande värdepapper/fonder.
· Långa räntebärande värdepapper/fonder.
· Utländska  räntebärande värdepapper/fonder.
· Utländska aktier/aktiefonder.
· Svenska aktier/aktiefonder.

 Begränsningar av placeringar i dessa tillgångsslag redovisas i kommande avsnitt. 

Begränsningar för tillgångsslagen 
Placeringar i de tillåtna tillgångsslagen skall normalt uppgå till följande andelar av de totala tillgångarna 
inom förvaltningen. Placeringarna får dock variera mellan angivna högsta och lägsta värden utifrån aktuell 
situation på finansmarknaden. 

Begränsning av ränterisk 
Förvaltningens innehav av ”korta räntebärande värdepapper/fonder” skall ha en genomsnittlig räntebind-
ningstid på högst 4 år, men riktvärdet är 2 år. Placeringar skall ske huvudsakligen i svenska räntebärande 
värdepapper såsom statsskuldväxlar och statsobligationer samt certifikat och  obligationer utgivna av bo-
stadsfinansieringsinstitut och företag med hög kreditvärdighet, dvs.  Investment Grade .  

”Långa räntebärande värdepapper/fonder” får ha en duration på högst  8  år och placeringar ska endast gö-
ras i värdepapper med hög kreditvärdighet dvs. Investment Grade, samt i banker med oktroj att bedriva 
verksamhet i Sverige .  Duration är ett mått på en tillgångs räntekänslighet och anger tillgångens effektiva 
återstående löptid.  

Utländska räntebärande värdepapper/fonder kan användas om dessa är valutasäkrade i svenska kronor, 
och  får endast göras i värdepapper med hög kreditvärdighet, dvs. Investment Grade.  Durationen avgör om 
de hamnar under kategorin ”korta” eller ”övriga”. 

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

Begränsning av enhandsengagemang  
Tillgångar som hänförs till en enskild emittent - eller emittenter inom samma koncern - får uppgå till högst 
10 % av de totala tillgångarna inom förvaltningen.  

Etiska krav 
Vid förvaltningen ska beaktas deklarationer och konventioner som har undertecknats av Sverige inom om-
rådena mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljö. Dessutom ska kriterier beaktas för bolag med verksam-
het inom kategorierna vapen, tobak, alkohol, spel och pornografi. 
För fondplaceringar gäller minimikravet att fonden måste förvaltas i linje med United Nations Principles for 
Responsible Investments (UNPRI), dvs. att ansvarig förvaltare har vedertagna riktlinjer för socialt ansvars-
fulla investeringar (SRI). 

Uppföljning  
RÖS  bör minst två gång per år se över förvaltningen, med syfte att se om förutsättningar har förändrats, 
eller om enskilda tillgångsslag driftat och därför avviker från angivna riktvärden (t ex på grund av finans-
marknadernas utveckling) och därför behöver rebalanseras. Förbundsdirektören ska minst två gånger per 
år redovisa utvecklingen av portföljen till direktionen samt att portföljen stämmer överens med fastställd 
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placeringspolicy. 
   
Fastställande av policy 
RÖS fastställer placeringspolicyn och beslutar om revidering av denna policy. 
 
Placeringar  
Förbundets placeringar uppgår per 181231 till 22 206tkr i bokföringen medan marknadsvärdet är 24 572tkr. 
Placeringarna finns som Räntefonder och Aktiefonder. 
 
 

Pensionsförvaltning (beloppen är i tkr) 
Förbundet har ingen försäkringslösning utan den förmånsbestämda ålderspensionen och den särskilda 
avtalspensionen för brandmännen ligger som avsättning i balansräkningen. 
För att säkra upp de framtida pensionsutbetalningarna så har förbundet upprättat en placeringspolicy som 
de sätter av pengar till vid behov enligt fastställd plan/fördelning. 
 
 
 2018 2017 
   
Avsättningar (inkl särskild löneskatt) för pensioner och 
liknande poster 34 933 31 945 
Totala pensionsförpliktelser 34 933 31 945 
   
Finansiella placeringar avsedda för att finansiera framtida 
pensionsutbetalningar; bokfört värde 22 206 22 206 
Finansiella placeringar avsedda för att finansiera framtida 
pensionsutbetalningar; marknads värde 24 572 25 053 
   
"Återlånade" medel (skillnad mellan totala pensioner och 
finansiella placeringars marknadsvärde enligt ovan) -10 361 -6 892 
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Resultatra kning 

Not  2018 Budget 
2018 

2017 

tkr 

Intäkter 
Verksamhetens intäkter 9 600 5 513 7 691 

Kostnader 
Övriga kostnader 2 -21 711 -25 906 -19 459

Personalkostnader 2 -79 343 -69 924 -72 179

Avskrivningar 3,4,5 -5 327 -5 443 -5 056

Summa verksamhetens nettokostnader -96 780 -95 760 -89 003 

Medlemsbidrag 6 95 943 95 943 91 580

Finansiella intäkter 7 2 30 5 

Finansiella kostnader 8 -810 -946 -665

Resultat värdepapper 0 -44

ÅRETS RESULTAT -1 644 -733 1 873 
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Balansra kning 
 

Not 2018 2017 

tkr 
 

  

TILLGÅNGAR 
 

  
  

  
Anläggningstillgångar 

 
  

Fastigheter och anläggningar 3 14 110 14 617 

Maskiner, inventarier och fordon 4,5 30 197 27 540 

Summa anläggningstillgångar 
 

44 307 42 157   
  

Omsättningstillgångar 
 

  

Skolmåltidskuponger   39 46 

Fordringar   9 32 253 25 299 

Kortfristiga placeringar 10 22 206 22 206 

Kassa och bank 11 11 367 17 286 

Summa omsättningstillgångar 
 

65 865 64 836   
  

SUMMA TILLGÅNGAR 
 

110 172 106 994   
  

SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 
 

    
  

Eget kapital 
 

  

Eget kapital 
 

29 236 27 363 

Årets resultat 
 

-1 644 1 873 

Summa eget kapital 
 

27 592 29 236   
  

Avsättningar     

Avsättning för pensioner 12 34 933 31 945 

    

Långfristiga skulder    

Investeringsbidrag RC i Skövde 13 1 739 1 950 

Summa långfristiga skulder  1 739 1 950 

    

Kortfristiga skulder 
 

  

Leverantörsskulder 14 3 639 4 308 

Övriga skulder 14 3 187 2 807 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 39 083 36 748 

Summa kortfristiga skulder 
 

45 909 43 863   
  

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER  

 
110 172 106 994 
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Kassaflo desanalys 

2018 2017 

Den löpande verksamheten 

Årets resultat -1 644 1 873 

Justering för av- och nedskrivningar 5 327 5 056 

Ianspråktagna avsättningar 2 989 462 

Övriga ej likviditetspåverkande poster -12 -192

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 6 659 7 199

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -6 955 -1 996

Ökning/minskning förråd och varulager 6 7

Ökning/minskning kortfristiga skulder 2 046 3 561

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 757 1 572

Investeringsverksamheten 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -7 676 -6 542

Ökning/minskning kortfristiga placeringar - 36 

Medel från investeringsverksamheten -7 676 -6 506

Finansieringsverksamheten 

Medel från finansieringsverksamheten 0 0 

ÅRETS KASSAFLÖDE -5 919 2 265 

Likvida medel vid årets början 17 286 15 022 

Likvida medel vid årets slut 11 367 17 286 
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Noter och tilla ggsupplysningar 

 

Redovisnings- och värderingsprinciper 

Not 1  

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från 
Rådet för kommunal redovisning. 
 
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogö-
ras kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  
 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.  
 
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.  
 
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3år klassificeras 
som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har 
satts till ett halvt prisbasbelopp och gäller som gräns för materiella tillgångar. Anläggningstillgångarna upp-
tages till anskaffningsvärdet minskat med eventuella investeringsbidrag och verkställda avskrivningar. 
 
Pensionsskulden redovisas så att pensionsförmån som intjänats från och med 1998 redovisas som en av-
sättning i balansräkningen. 
 
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.  
 
Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärdet. 
 
Komponentavskrivningar har införts från 2015. Det som fanns innan 2015 har gåtts igenom och utifrån vä-
sentlighet så låg anläggningarna rätt när det gäller komponenter och avskrivningstider, så någon justering 
på detta har inte gjorts. 
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Noter (tkr) 

Not 2 Verksamhetens kostnader 2018 2017 

Material, entreprenad, konsulter, bidrag och transfereringar 407 472 
Kostnader för arbetskraft 79 343 72 179 
Övriga verksamhetskostnader 21 304 18 987 
Summa 101 053 91 638 

Not 3 Mark och byggnader 2018 2017 

Ingående anskaffningsvärden 35 833 35 082 
Årets investering 1 217 751 
Summa utgående anskaffningsvärden 37 050 35 833 
Ingående ackumulerade avskrivningar -21 216 -19 507
Årets avskrivningar -1 724 -1 709
Summa utgående ackumulerade avskrivningar -22 940 -21 216

Summa utgående restvärde enligt plan 14 110 14 617

Not 4 Maskiner och inventarier 2018 2017 

Ingående anskaffningsvärden 17 279 14 802 
Årets investering 487 2 477 
Summa utgående anskaffningsvärden 17 766 17 279 
Ingående ackumulerade avskrivningar -12 737 -12 084
Årets avskrivningar -800 -652
Summa utgående ackumulerade avskrivningar -13 537 -12 737

Summa utgående restvärde enligt plan 4 229 4 542

Not 5 Bilar och transportmedel 2018 2017 

Övriga materiella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärden 47 104 43 583 
Årets förändringar 
- Årets aktiverade utgifter, Inköp 5 972 3 521 
Försäljningar och utrangeringar -212
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 52 863 47 104 

Ingående avskrivningar -24 106 -21 411
Årets förändringar 
- Avskrivningar -2 802 -2 694
Försäljningar och utrangeringar 12 
Utgående ackumulerade avskrivningar -26 895 -24 106

Utgående restvärde enligt plan 25 968 22 998
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Not 6 Medlemsbidrag 2018 2017 

Skövde 35 869 34 238 
Tibro 6 725 6 419 
Hjo 6 725 6 419 
Karlsborg 6 725 6 419 
Mariestad 25 200 24 055 
Töreboda 6 725 6 419 
Gullspång 7 974 7 611 
Summa 95 943 91 580 

Not 7 Finansiella intäkter 2018 2017 

Räntor 2 6 
Summa 2 6 

Not 8 Finansiella kostnader 2018 2017 

Räntekostnader 0 -0
Ränta på pensionskostnader -810 -665
Övriga finansiella kostnader -0 -0
Summa -810 -665

Not 9 Fordringar 2018 2017 

Kundfordringar 25 899 21 430 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 878 1 862 
Övriga kortfristiga fordringar 4 476 2 007 
Summa 32 253 25 299 

Not 10 Kortfristiga placeringar 2018 2017 

Ränte- och aktiefonder 22 206 22 206 
Summa 22 206 22 206 

tkr Anskaffnings 
värde 

Bokfört 
värde 

Marknadsvärde 
bokslutsdag 

Aktiefonder 3 248 3 248 4 634 

Räntefonder 18 958 18 958 19 938 
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Not 11 Kassa och bank 2018 2017 

Bank 11 367 17 286 
Summa 11 367 17 286 

Not 12 Avsättning för pensioner 2018 2017 

Ingående avsättning 31 945 31 483 
Pensionsutbetalningar -2 328 -2 097
Nyintjänad pension 3 936 578
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 810 665 
Förändring av löneskatt 583 90 
Övrigt -13 1 226 
Utgående avsättning 34 933 31 945 

Not 13 Långfristiga skulder 2018 2017 

Skuld investeringsbidrag 2 436 2 436 
Ackumulerade upplösta investeringsbidrag -697 -486

1 739 1 950
Summa 

Not 14 Kortfristiga skulder 2018 2017 

Leverantörsskulder 3 639 4 308 
Löneskulder inkl sem.löner 8 527 7 867 
Övriga kortfristiga skulder 3 187 2 807 
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 30 556 28 881 
Summa 45 909 43 863 
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