Lars reflekterar över 2019

Snabbfakta RSG 2019

År 2019 har varit ett bra år för RSG, både
verksamhetsmässigt och ekonomiskt.
En av de största händelserna är att RSG
under året tillsammans med de övriga
fyra räddningstjänstorganisationerna
inom Göteborgsregionen (GR) skapade
ett gemensamt operativt ledningssystem.
Samtliga styrkor leds från RSG:s larm- och
ledningscentral under en gemensam
räddningschef i beredskap. Tack vare hög
kompetens och stort engagemang från
deltagare, styrgrupp och projektledning
har projektet blivit en framgång inom GR.
Den största vinnaren med ett gemensamt
ledningssystem är givetvis den som är
skadedrabbad! Det är extra trevligt att ett
flertal andra räddningstjänster i landet följer och tar lärdom av vårt gemensamma
arbete med systemledning.

RSG är ett räddningstjänstförbund där Göteborg,
Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum
ingår. Det finns elva heltidsbrandstationer, åtta
RiB-brandstationer och sju räddningsvärn.

Antalet operativa händelser i jämförelse
med 2018 är något färre. Det är dock
bekymmersamt att antalet bränder i
och omkring skolor och förskolor har
ökat. Det är därför extra angeläget att vi
tillsammans med andra aktörer såsom

skolledningar, fastighetsförvaltningar och
försäkringsföretag under 2020 har fokus
på det socialt brandförebyggande arbetet. Även inom detta område har RSG:s
medarbetare under många år bedrivit ett
framgångsrikt arbete.
Utvecklingen i omvärlden går allt fortare
och en framgångsfaktor för att hantera
de snabba förändringarna är att ta tillvara
medarbetarnas verksamhetsnära kunskap
och engagemang. RSG har därför påbörjat ett införande av en ny målstyrning,
som ger en mer flexibel planering av
verksamheten. Det innebär ett ökat inflytande för RSG:s medarbetare och ansvar
för att forma RSG:s framtid. Arbetet sker i
nära samverkan med RSG:s styrelse.
Under året har det startats flera förbundsövergripande projekt som på olika sätt
kommer att påverka oss alla. Exempel är
”Framtidens arbetsplats”, införandet av
”Office 365” och en ökad digitalisering
som medför nya arbetssätt och ökad
flexibilitet. Digitaliseringen innebär även
nya risker och sårbarhet som måste hanteras. Under 2020 kommer därför RSG
att fokusera ännu mer på säkerhet.
Med det engagemang, viljan och modet
som Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs medarbetare visar prov på, så
är jag övertygad om att vi även i framtiden kommer att vara en av Nordens
främsta räddningstjänster!
Lars Klevensparr
Förbundsdirektör

Räddningstjänsten Storgöteborg
Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG)
är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner: Göteborg, Mölndal,
Kungsbacka, Härryda, Partille
och Lerum, sammanlagt drygt
850 000 invånare. I dessa
kommuner ansvarar RSG för
räddningstjänst och
förebyggande brandskydd.

Vårt uppdrag

Något siffror från 2019:
•

Vi genomförde 8 951 räddningsuppdrag. Antalet var lägre än 2018, framför allt när det gällde
bränder i terräng.

•

Vi tog emot 3 036 automatiska brandlarm. Cirka
9 procent av dessa var befogade.

•

Larmbehandlingstiden var i snitt 50 sekunder.

•

Vi har genomfört drygt 1 500 informationstillfällen.

•

Vi genomförde cirka 500 informationstillfällen
när det gäller brandskydd i bostad.

•

Vi har utbildat 13 000 personer inom ramen för
Kommunkonceptet.

•

Vi utbildade 74 procent av förbundets femteklassare i brandskydd och olyckshantering.

•

Vi har träffat 950 elever i konsekvenssamtal.

•

Vi genomförde 238 tillsyner. Det beslutades om
48 förelägganden och 14 förbud.

•

Vi utfärdade 219 tillståndsbevis för brandfarlig
och explosiv vara.

•

Vi genomförde 16 000 brandskyddskontroller.
Fristuppfyllnaden var 93 procent.

•

Drygt 6 000 elevdagar genomfördes på våra
utbildnings- och övningsenheten.

•

Vi hade cirka 237 000 träffar på vår hemsida.

Verksamhetsuppföljningen i sin helhet finns att
läsa på RSG:s hemsida, www.rsgbg.se
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Uppdraget innebär att
förhindra och begränsa
olyckor, förbereda och
genomföra räddningsinsatser,
vidta åtgärder efter olyckor
samt medverka i samhällets
krishantering. Resurserna är
anpassade efter samhällets riskoch hotbilder. RSG arbetar aktivt
med att identifiera risker och
förebygga olyckor genom samverkan lokalt, regionalt, nationellt
och internationellt.

Vi är 893 anställda som servar drygt 850 000 invånare med förebyggande brandskydd och räddningstjänst.

Räddningstjänsten
Storgöteborg 2019
365 dagar på 5 minuter

Verksamheten i korthet
Information och utbildning
RSG utbildar både målgruppsanpassat
och allmänt, bland annat genom
evenemang och aktiviteter i samhället,
återkopplingar efter brand och riktade
insatser till boende i ett valt område. RSG
har under året genomfört cirka 1 500
informationstillfällen.

Tillsyn
238 tillsyner genomfördes. Under året
beslutades om 48 förelägganden och
14 förbud. I drygt 100 fall rättades brister
innan föreläggande. För att öka brandskyddet har även andra metoder än
tillsyn, till exempel information och rådgivning, använts. Det är bristens karaktär
som avgör metoden.

Tillstånd enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
Under 2019 inkom 243 tillståndsansökningar och det utfärdades 219 tillståndsbevis. Ansökningarna har minskat på
grund av skärpt lagstiftning och minskat
intresse för fyrverkerier.

Remisser/samverkan
Totalt besvarades cirka 1 400 remisser
under 2019. RSG klarade i de flesta fall att
svara inom svarstiden 20 dagar, eftersom remisserna har varit något färre och
remisshanteringen har effektiviserats.
Arbetet med flera komplexa byggnationer i Göteborg har krävt mycket tid.

Brandskyddskontroll
RSG utför från och med 2016 brandskyddskontroll i egen regi. En uppbyggnad av Enheterna för brandskyddskontroll administrativt och operativt har skett
sedan dess. Under 2019 utfördes drygt
16 000 brandskyddskontroller, vilket är en
ökning med 3 300 kontroller jämfört med
2018. Fristerna uppnåddes till 93 %.

Sociala risker och anlagda
bränder
Sociala risker är en ständigt aktuell fråga
för samhället, för räddningstjänstuppdraget och för personalen. Under 2019
ökade återigen de anlagda bränderna i
skolmiljö. RSG erbjuder alla elever i
skolår 5 utbildningen Du behövs! i att
förebygga och hantera bränder och
olyckor. 2019 träffade RSG 74 % av
klasserna inom förbundsområdet. RSG
har också träffat 950 elever i konsekvenssamtal. Samverkan med andra aktörer
exempelvis polisen, stadsdelsförvaltningar, försäkringsbolag och fastighetsägare

är en framgångsfaktor. Tillitsskapande
aktiviteter under året har bland annat varit
utbildningen Människan bakom uniformen, projektet PAR (polis, ambulans,
räddningstjänst), Football Friday med
ungdomar och RSG Ungdom.

Regional samverkan
Under 2017 inleddes ett projekt angående gränslös räddningstjänst och ett
gemensamt operativt ledningssystem i
Göteborgsregionen (GR). Anslutning till
RSG:s larm- och ledningscentral har skett
successivt och omfattande utbildningsinsatser har genomförts. I oktober 2019
gick ledningssystemet i full drift.
I RäddSamVG har samverkan fortsatt i
rådsarbete gällande operativt arbete,
förebyggande, HR, utbildning och inre
ledning.

Larmbehandlingstid
Larmbehandlingstid är den tid det tar
från mottagandet av ett 112-samtal från
SOS Alarm till dess att larm aktiveras.
Målet är att tiden ska understiga 60 sek
vid larm om brand i byggnad. 2019 låg
tiden i snitt på 50 sek, då RSG ofta tillämpar förlarm.

Operativ utbildning och övning
Heltidsstyrkorna har bland annat genomfört konceptövningar inom brand för
strålförarteknik och skum samt etablering
höga hus. Nyttjandet av övningsplatserna
har ökat då varje lag har haft stationstäckningsdagar med möjlighet att boka in sig
på Färjenäs och Karholmen.
6 000 elevdagar har genomförts på
RSG:s övningsområden.
Ett utvecklingsarbete gällande Färjenäs
fastighet inleddes under året och en förstudie har påbörjats för att utreda utformning av en framtida övningsanläggning.
Uppbyggnaden och utvecklingen av
Färjenäs är ett långsiktigt projekt på fem
till tio år, men innefattar även att finna
lösningar på kort sikt.

Extern utbildning
RSG hade som mål för 2018 att nå
12 000 personer med extern utbildning
och övning. Gensvaret var större och
cirka 13 000 personer tog del av RSG:
utbildningspaket inom brandskydd. Det
kallas Kommunkonceptet och erbjuds
medlemskommunernas medarbetare.

Flexibela enheter - två projekt
Projektet Offensiv enhet, det vill säga ett
mindre fordon bemannat av en styrkeledare och två brandmän, har pågått under

året. Projektet Första Insatsperson (Fip)
inleddes i juni i Frillesås. Fip består av ett
mindre fordon bemannat av en styrkeledare. Efter utvärdering kommer det
2020 att fattas beslut om fortsättningen.

Ledning och styrning
RSG:s ledning och styrning utvecklas
ytterligare genom införandet av en ny
målstyrningsmodell som vilar på tillitsbaserad grund. Arbetet påbörjades under
året.
I målstyrningen är fokus de effekter
som RSG vill uppnå och inledningsvis
i införandeprojektet skedde ett beredningsarbete för att ta fram målbilder och
effektmål för RSG. I arbetsgrupperna
fanns representation från både politiker,
chefer, medarbetare och fack. Alla avdelningar deltar i utvecklingsarbetet.

Likabehandling
Inom RSG råder nolltolerans mot kränkningar och trakasserier. RSG har varit
värd för Nätverket för jämställd arbetsplats och drivit nationellt arbete i frågan.
Likabehandling har ingått som en del i
utbildningar och workshops på enheter.

Kompetensförsörjning
Hos RSG finns några yrkesgrupper som
är svårrekryterade. En kompetensförsörjningsplan är framtagen och konton på
LinkedIn och Instagram har startats med
primärt fokus på rekrytering

2019

2018

Intäkter

101,5

96,6

Entreprenad- och konsultkostnader

-27,8

-24,4

Personalkostnader

-508,0

-489,0

Övriga verksamhetskostnader

-107,2

-124,0

Avskrivningar

-30,3

-31,0

Medlemsavgifter

581,4

562,2

Finansiella poster

-13,0

-10,1

-3,4

-19,7

Budget

-0,0

-4,0

Ledarutveckling

Resultat jämfört med budget

-3,4

-15,7

Sedan 2018 pågår ett ledarutvecklingsprogram för alla chefer och operativa
befäl. Chefer med personalansvar går
utbildningen ”Utvecklande ledarskap”.

Balansomslutning

har fyra personer omkommit till följd av
brand. Skogsbränder var färre än 2018.
Däremot inträffade skyfall som skapade
problem för infrastruktur och fastigheter.
2019 genomfördes färre räddningsuppdrag i samband med trafikolyckor, en
minskning med 12 procent jämfört med
medelvärdet för de senaste fem åren.
Liksom tidigare år har andelen obefogade automatiska brand- och sprinklerlarm
uppgått till 91 procent, av årets 3 036
inkomna automatlarm. De vanligaste
kända orsakerna till obefogade larm var
matlagning och hantverksarbete.
Antalet larm till RSG i väntan på ambulans (IVPA) ökar fortsatt och låg 2019 på
865. Det är 250 fler än 2018.
Några större insatser under 2019 var
en kraftig brand med risk för spridning i
en industrifastighet på Exportgatan samt
en brand i Slottskogshallen, då det blåste
kraftigt.

Brandskydd i bostad
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Ett av RSG:s prioriterade områden är brandskydd i bostad.
En särskild strategi med metoder har skapats och funktioner utsetts.
Åtgärder riktas särskilt mot målgrupper
och geografiska områden som ofta drabbas av bostadsbränder. Kartläggning av
brandorsaker, drabbade målgrupper och
utsatta områden styr vilka olika åtgärder
som bedöms ge rätt effekt. Seniorer
och personer med utländsk bakgrund är
prioriterade målgrupper. RSG erbjuder till
exempel brandinformation till SFI-klasser och deltagare i språkcafé. Andra
åtgärder är besök i bostadsområden och
lokala events. RSG har 2019 utvecklat
samarbetet med Integrationscentrum i
Göteborgs Stad och brandinformation

Resultaträkning i miljoner kronor

Resultat

Räddningsuppdrag 2019
RSG genomförde totalt 8 951 räddningsuppdrag, vilket är färre än 2018, men
på samma nivå som medelvärdet för
de senaste fem åren. Cirka 40 procent
utgjorde kategorin olycka/tillbud, exempelvis bränder, trafikolyckor och utsläpp
av farligt ämne.
Kategorin larm utan tillbud, det vill säga
exempelvis obefogade automatlarm och
falsklarm låg också på 40 procent. 1 890
räddningsuppdrag skedde i samband
med brand. I år har antalet bränder i
och omkring skolor, förskolor och
fritidsgårdar ökat jämfört med 2018,
men ligger ungefär på samma nivå som
medelvärdet för de senaste fem åren.
60 procent av dessa bränder var förmodat anlagda och det är några skolor som
är särskilt utsatta.
Två tredjedelar av alla byggnadsbränder
inträffar i ett bostadshus. År 2019 inträffade 492 bostadsbränder. Under året

Ekonomi

råde

kommer att ingå i samhällsorienteringen,
som erbjuds personer mellan 20 och 64
år som har beviljats uppehållstillstånd.
Seniorer nås bland annat via pensionärsföreningar. Cirka 500 informationstillfällen gällande bostad har genomförts.
RSG arrangerade drygt 80 återkopplingar
efter brand i bostad. Uppföljning efter
brandtillbud hos riskutsatt person har
skett vid 15 tillfällen. Närmare 50 tillsyner
har riktats mot bostadssektorn.
RSG deltar vidare i projektet Lärande från
bostadsbränder och samlar information
till MSB:s nationella databas.

825,8

795,9

Eget kapital

91,3

94,7

Investeringar under året

19,1

22,2

Fördelning av RSG:s 8 951 räddningstjänstuppdrag under 2019
Sjukvård/annat uppdrag
Automatlarm
utan tillbud
Olycka/tillbud
övrigt

Trafikolycka

Brand, ej i
byggnad

Annan
händelse
utan risk
för skada
Brand i byggnad

Förklaring olyckstyper
• Olycka/tillbud övrigt är t ex utsläpp av farligt ämne, drunkningstillbud, nödställd
person och naturolycka
• Annan händelse utan risk för skada är t ex kontroll efter brand, undersökning av
röklukt och falsklarm
• Sjukvård/annat uppdrag är t ex sjukvårdsuppdrag, hjälp till polis och hemtjänst

Medarbetare
Totalt antal anställda (inkl tim)

893

varav heltidsbrandmän

337

varav beredskapsanställda
(deltidsorganisationen RIB)

157

Antal personer vid räddningsvärnen

94

Andel timanställda i %

2,4

Andel tillsvidareanställda kvinnor i %

14

Andel tillsvidareanställda män i %

86

Sjukfrånvaro i %

3,5

Löneökning i %

2,3

