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Operativ verksamhet 
 

Ett treårigt samarbetsavtal har skrivits med SOS Alarm AB avseende kommunal 

räddningstjänst och därtill utvecklings- och kvalitetsarbete inom Kalmars, Kronobergs och 

Blekinge Län. 

 

En liten organisationsförändring har påbörjats i Åfors där man kommer att köra med en FIP 

bil (första insats person). Detta görs framförallt för att de anställda ska kunna ha sin beredskap 

utan att behöva åka ner till brandstationen och att vi får ett större rekryteringsområde. 

Organisationen blir mer flexibel samtidigt som den olycksdrabbade snabbare får hjälp. 

 

Vi har inventerat alla branddammar/brunnar i respektive kommun. Branddammar/brunnarna 

har GPS positionerats och kommer att läggas in digitalt samt synas på kommande 

kartmaterial.  

 

På respektive första fordon finns kvalitetsblanketter för att lämnas ut till allmänheten. Detta 

för att kunna kvalitetssäkra de insatser vi gör. 

 

Under snösmältningen i våras förelåg det ett hot för fastigheter i Emmaboda kommun som 

ligger nära Lyckebyån. Efter bra samarbete med framförallt Emmaboda Energi, 

dammansvariga och Länsstyrelsen lyckades vi kontrollera ån på ett bra sätt. Ur detta 

samarbete kom ett bra arbetsmateriel fram med vilka risker och kritiska punkter som finns 

längs med Lyckebyån samt vilka resurser som finns till kommunens förfogande.  

 
Totalt antal insatser fram till och med sista augusti 2010 var 149 stycken, vilket kan jämföras 

med föregående års 180 vid samma tidpunkt. Antalet utryckningar har varit 210 beroende på 

att vid flera händelser larmas mer än en utryckningsstyrka enligt fastlagda larmplaner.  

 

Under perioden har Räddningsförbundet haft: 

 27 larm till brand i byggnad  

 28 larm till brand ej i byggnad 

 40 automatiska brandlarm 

 27 larm till trafikolyckor 
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Kommentar: Totalt antal insatser under perioden var 149 stycken, vilket kan jämföras med 

föregående års 180. Antalet utryckningar har varit 210 stycken beroende på att vid flera 

händelser larmas mer än en utryckningsstyrka enligt de nya larmplanerna. 
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Insatser fördelade på olyckstyper 

 
Olyckstyp jan -aug 2007 jan -aug 2008 jan -aug 2009 jan- aug 2010 

Brand i byggnad 25 16 27 27 

Brand ej i byggnad 32 27 36 28 

Automatlarm, ej brand 49 38 40 40 

Trafikolycka 21 45 41 27 

Utsläpp av farligt ämne 3 2 3 4 

Annan 6 2 1 3 

Drunkning/Tillbud 1 0 2 0 

Nödställd person 0 0 2 2 

Nödställt djur 1 2 8 1 

Annan vattenskada 1 0 4 5 

Stormskada 0 2 0 1 

Förmodad brand 6 4 5 5 

Förmodad räddning 0 0 3 0 

Annat uppdrag 1 4 8 6 

Totalt 146 154 180 149 

 
 

 

 

Förebyggande verksamhet 
 
Tillsyn  
40 objekt har besökts med regelbunden tillsyn och tematillsyn både för LSO och för LBE. 

Huvudinriktningen inom LSO har varit att kontrollera det systematiska brandskyddsarbetet 

(SBA) hos mindre samlingslokaler och industrier, hotell och vandrarhem som besökts inför 

turistsäsongen. Många verksamheter har inte haft ett godkänt SBA, men har fått hjälp att 

starta upp arbetet med mallar och checklistor. Återbesök och påminnelser behövs under 

hösten. 

 

Tillsyn enligt LBE har gjorts på bensinstationer och industrier som har tillstånd för hantering 

av brandfarlig vara. Det finns fortfarande brister i kunskaperna om de lagar och föreskrifter 

som styr hanteringen, och tillstånd har saknats hos vissa verksamheter. Dessa har fått 

information vid tillsynsbesöket. 

 

Eftersom den nya Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor träder i kraft den 1 

september kommer utbildning av egen personal såväl som information till verksamheter 

behövas. Informationen och uppföljningen av tillstånden kommer att förbättras när RFET tar 

över hanteringen av tillstånd för brandfarliga och explosiva varor från respektive nämnd i 

kommunerna. 
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Avtal om automatiskt brandlarm 

Alla fastighetsägare utom tre (EBA, ITT, Emmaboda kommun) har skrivit på avtal om 

automatiska brandlarm, där man förbinder sig att sköta sin anläggning enligt gällande regler. 

 

Ärendehantering 

Alla ärenden gällande förebyggande brandskydd som kommer in till RFET hanteras i CORE 

Förebyggande för att det skall registreras med diarienummer och kunna följas upp. Efter en 

viss inkörningstid fungerar det nu bra och mallar finns för de flesta ärendetyper. 

 

Information 

Information om brandskydd, brandfarliga och explosiva varor och 

sotning/brandskyddskontroll ligger nu på hemsidan www.rfet.se.  

 

Riskanalys 

Riskanalysen för Emmaboda och Torsås kommuner om händelser som kan innebära 

räddningsinsatser har upprättats under året. De största riskerna har identifierats och resultatet 

skall ligga till grund för ett nytt handlingsprogram för skydd mot olyckor under nästa 

mandatperiod. 

 

Brandskyddskontroll 

Brandskyddskontroller har genomförts i båda kommunerna under perioden med olika 

kontrollfrister. 

 

 

Frister Emmaboda/Torsås Emmaboda/Torsås Emmaboda/Torsås 

Period Jan- aug 2008 Jan- aug 2009 Jan- aug 2010 

2-års frist 1 018/600 608/906 716/817 

4-års frist 66/130 22/8 13/6 

8-års frist 273/310 843/248 317/364 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rfet.se/
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Utbildningsverksamheten 
 

Extern utbildning 

  

Vi har gjort ett antal olika externa utbildningar under perioden. Brandskyddsutbildningarna 

har framförallt varit riktade till ITT Flygt och socialförvaltningen i Emmaboda. Vi har också 

fått till en satsning på SBA arbetet med att utbilda brandskyddskontrollanter i 

verksamheterna. Ett antal heta arbeten kurser har också genomförts. Våra kunder kommer 

framförallt från medlemskommunerna Emmaboda- och Torsås men även privata 

näringsidkare, föreningar och andra intresseorganisationer anlitar oss. 

 

Utbildningsverksamheten har genomfört utbildning med medlemskommunernas samtliga 

elever i årskurs 2 & 5. I Emmaboda kommun har även årskurs 8 via det såkallade 

mopedprojektet bedrivits under två års tid.  

 

En ”Alla kan kurs” genomfördes den 8-9 maj i Torsås. 18 stycken personer genomförde den 

två dagar långa utbildning varav 15 personer var kvinnor. 

 

Intern utbildning 

 

Under perioden har tre personer från Emmaboda och en person från Vissefjärda genomfört 

utbildningen räddningsinsats i Jönköping. 

 

En person från Långasjö har genomgått kursen räddningsledning A på räddningsskolan i 

Revinge. 

 

St. Räddningschefen har gått en kurs angående automatlarm och vattensprinkler i Stockholm. 

 

Vår brandingenjör har gått kursen brandfarlig vara i Oskarshamn. 

 

Vi har genomfört en två veckors preparandutbildning under maj månad. Sju deltagare 

medverkade från förbundet. Tre personer från Långasjö, två personer från Åfors samt två 

personer från Torsås. 
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 Utbildning Antal kurser januari – augusti   

Årtal 2007 2008 2009 2010 

BKA 18 34 31 31 

Heta arbeten 7 6 4 3 

Första hjälpen och 

HLR 

0 8 1 0 

Brandskyddskontrollant    3 

Totalt 25 48 36 37 

 

  

Utbildning Antal deltagare januari - augusti   

Årtal 2007 2008 2009 2010 

BKA 390 776 458 389 

Heta arbeten 121 100 55 39 

Första hjälpen och 

HLR 

0 116 10 0 

Brandskyddskontrollant    63 

Totalt 511 992 523 491 

 

Kommentar: Under våren 2010 gjorde Bjurbäcksskolan en satsning på sina elever, som bl.a. handlade om 

säkerhet, trygghet, omtanke. Där blev vi en del i deras satsning, via en ”moped utbildning”. 

I denna utbildning gav vi eleverna en grund kunskaper om brännskador, mopedolyckor, brandfarlig vara samt en 

viss del släckning. Fyra eftermiddagar utbildade vi en mängd elever (ca 100) från Bjurbäcksskolan. 

Grundläggande brandkunskap samt Heta Arbeten till bygg- och industriprogrammet utfördes under perioden. 

Detta är inte medräknat i statistiken. 
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Övrigt under perioden. 
 

Fysgruppen har anordnat aktivitetskvällar under året. Aktiviteter som bedrevs var innefotboll, 

volleyboll, innebandy, boxning.  

 

Vi har informerat om brandskydd på Våryran i Torsås, Alsbomässan i Johansfors och på 

Vissefjärdadagen. 

 

Vi har haft ett lag med i losstagnings SM i Revinge. Deltagande manskap var från Torsås med 

Finn Jensen, Mattias Åklint, Mats Olsson, Catharina Johansson, Lars Petersson samt Johan 

från ambulansen i Torsås. Laget fick utnämningen ”The sportmanship award”, det tilldelas det 

lag som visat mest mod och brinnande intresse för att utveckla losstagning inom sin 

organisation. Detta pris röstas fram av deltagarna själva. 

 

Ett lag från Torsås var med på stafett Vasan.  

 

En person har sprungit Göteborgsvarvet. 

 

En oljeskyddsplan har tagits fram för Torsås kommun. En brandingenjörsstudent anställdes 

under sommaren för projektet. Oljeskyddsplanen har tagits fram i samarbete mellan 

säkerhetssamordnaren i Torsås, Räddningstjänstförbundet och Samhällsbyggnadskontoret. 

 

Förbundets hemsida www.rfet.se är igång 

 
Vår brandingenjör har gjort en kommunikationsanalys i bägge kommunerna. Bakgrunden till 
denna rapport är Räddningstjänstens övergång till det digitala radiosystemet RAKEL 
(RAdioKommunikation för Effektiv Ledning). I detta sammanhang har Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskap (MSB) gett kommunerna möjligheten att se över sina rutiner under 
extraordinära händelser och andra kriser för att ha en robust kommunikation och kunna 
samverka med andra myndigheter.  

 

Vi har haft ett par möten med MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap), Polisen, 

Landstinget, Länsstyrelsen och Emmaboda kommun angående framtida blåljushus. 

 

En beslut och ledningsstödsanalys har påbörjats tillsammans med MSB, IT Torsås och 

Emmaboda, Bygg i Emmaboda och Samhällsbyggnad i Torsås och skall färdigställas innan 

årsskiftet. Analysen ingår i förstudien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rfet.se/
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Direktionen  
 

Direktionen har haft två sammanträden under perioden.  

 

Ann-Marie Fagerström (s) Emmaboda har tjänstgjort som förbundets ordförande medan 

Roland Swedestam (s) Torsås har varit vice ordförande.  

 

Övriga ordinarie ledamöter har varit: 

Håkan Algotsson (c) Torsås, Monica Fredriksson (Tp),Torsås, Mona Magnusson (m) Torsås, 

Stig-Ove Andersson (s) Emmaboda, Ingrid Jensen (c) Emmaboda, Gullvi Dahllöf (s) Anders 

Johansson (kd), Emmaboda. 

 

Ersättare har varit: 

Per Sigvardsson (s) Emmaboda, Bo Eddie Rossbol (s) Emmaboda, Birgit Ekblad (s) 

Emmaboda, Christer Jonsson (c) Emmaboda, Sten-Olof Johansson (m) Emmaboda, Sören 

Bondesson (s) Torsås, Irma Folkesson (c) Torsås, Leif Lindberg (tp) Torsås och Jan-Gunnar 

Johansson (m) Torsås. 

 

Ordinarie förtroendevalda revisorer har varit Ingvar Erlandsson (m) Emmaboda och Tomas 

Olsson (s) Torsås. 

 

Öhlings Pricewaterhouse Coopers (Komrev) har anlitats som externa revisorer. 
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Organisationen 
 

Personal 
 

Sjukfrånvaro 

 

Årtal Jan-juni 07 Jan-juni 08 Jan-juni 09 Jan-juni 10 

Total sjukfrånvaro 7,33 % 1,74 % 3,21 % 1,42 % 

Andel långtidssjukskrivna av 

total frånvaro 

55,42 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Sjukfrånvaro kvinnor 3,51 % 2,32 % 4,62 % 2,32 % 

Sjukfrånvaro män 7,70 % 1,66 % 2,92 % 1,27 % 

Sjukfrånvaro 29 år eller yngre 26,84 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Sjukfrånvaro 30 – 49 år 4,77 % 2,00 % 3,82 % 1,24 % 

Sjukfrånvaro 50 år eller äldre 17,73 % 0,00 % 0,00 % 1,93 % 

 

Friskvårdstimmar, träningskort, aktivitetskvällar och behandling är åtgärder som erbjudits 

under året. 

 

Jämställdhetsarbete 

Räddningstjänstförbundet har en jämställdhetsplan ute på remiss i samband med 

personalhandboken. 

 

Arbetsskador 

Ingen arbetsskada är inrapporterad till Räddningstjänstförbundet. 

 

Personalhandbok 

Personalhandboken för Räddningstjänstförbundet är under bearbetning. 

 

Uppsägning 

Under perioden har en person från Emmaboda sagt upp sig och en från Vissefjärda har gått i 

pension. En vikarie i Torsås har slutat. 

 

Anställning 

En person i Torsås, en i Vissefjärda och en i Åfors har anställts. Dessutom har alla 

brandvärnspersonal uppdragsanställts i förbundet från den 1/5. Det innebär att vi kan använda 

personalen för uppdrag även att det inte är räddningstjänst. 

 

En person i Torsås har tagits in som vikarie.  

 

En brandingenjör har fått fortsatt visstidsanställning i förbundet. 

 

Tjänstledighet 

Två personer i Torås har fått tjänstledigt. En person gör militärtjänstgöring och kommer 

förhoppningsvis åter tillbaks sommaren 2011. 
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Fortsättningen på 2010 
 

Arbetet med blåljushuset kommer att fortskrida och förstudien beräknas vara färdig innan 

årsskiftet 2010-2011. I detta kommer bl.a. en beslut och ledningsanalys att tas fram. Det är 

viktigt att poängtera att bägge kommunerna blir involverade i projektet. Kommunernas ansvar 

när det gäller extraordinära händelser inkluderas i detta arbete. Torsås kommun är på gång att 

säkerhetsställa sina lokaler tillsammans med MSB och detta arbete kommer att bli integrerat 

med vårt en del med tanke på att det är samma projektledare för bägge projekten.  

 

Vi måste hitta och skapa rutiner för det ansvar vi har blivit tilldelade av kommunerna när det 

gäller tillsyn och tillståndsgivning för brandfarliga och explosiva varor.  

 

Vi ska fortsätta det långvariga och tidskrävande arbetet med det förebyggande arbetet såsom 

tillsyn och rådgivning. Vi är på god väg men har fortfarande långt kvar innan vi är i fas med 

arbetet.  

 

Handlingsprogram för skydd mot olyckor skall tas fram för mandatperioden 2011-2014 

 

Tillsynsplanen ska uppdaterats och knytas till Räddningstjänstförbundets handlingsprogram 

för skydd mot olyckor 2011-2014. 

 

Implementera och utbilda i Rakel (RAdioKommunikation för Effektiv Ledning)lite djupare i 

organisationen  
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Ekonomi 
 
2010 är det fjärde verksamhetsåret för Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås. 

Respektive ägarandel i förbundet är i huvudsak baserad på tidigare kostnader för 

räddningstjänsterna i Emmaboda respektive Torsås ställd mot innevånarantalet. Utifrån detta 

är ägarandelen för Emmaboda 61,2 % resp. Torsås 38,8 %. 

 

Administrativa tjänster som PA-verksamhet, ekonomi och IT köps av Emmaboda kommun. 

 

Resultatet efter andra tertialet blev 144 tkr, vilket är 387 tkr sämre än motsvarande period 

föregående år och 144 tkr bättre än budgeterat resultat för perioden. Prognosen för hela året 

visar på ett resultat av 235 tkr jämfört med en budget på 0. 

 

Av större avvikelser mot föregående år kan nämnas övriga driftskostnader som är hela 487 tkr 

mindre än 2009. Verksamhetens intäkter är 239 tkr lägre 2009 där utryckningsersättningar var 

hela 461 tkr högre 2009 främst beroende på storbranden i Påryd.   

 

Investeringsutgifterna under perioden är 2 725 tkr. Detta motsvarar helt den nya 

släck/tankbilen i Vissefjärda. Denna har finansierats med ett tillfälligt lån från Emmaboda 

kommun i väntan på en beviljad checkkredit från Swedbank. Utvecklingen av de likvida 

medlen under perioden kan ses i nedanstående diagram. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringar 
 
Följande större investeringar har gjorts under perioden: 

 

Bas 4 (släck/tankbil) Vissefjärda  2 725 tkr 
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Finansiella mål kopplat till verksamhetsmål 
 

Finansiella mål 

 Att hålla sig inom de beslutade budgetramarna. 

 Att vid framtida investeringar i största möjligaste mån använda eget kapital framför 

belåning 

 Att långsiktigt skapa eget kapital som täcker eventuella oförutsedda händelser 

Räddningstjänst 

Verksamhet 

Räddningstjänstförbundet ansvarar för den allmänna räddningstjänsten inom Emmaboda och  

Torsås kommuner, samt är i kommunerna sakkunnig i frågor rörande förebyggande åtgärder 

mot brand och tillsyn av brandfarliga varor. 

Räddningstjänstens uppgifter är därutöver att utföra/bedriva; 

Livräddande insatser 

Brandsläckning 

Insatser vid trafikolycka 

Insatser vid kemikalieolycka 

Ledning/samordning större räddningsinsatser – stabsverksamhet 

Miljöbevakning/sanering i samband med utsläpp/olyckor 

Förebyggande åtgärder mot brand 

Bedriva utbildning i brandkunskap och självskydd 

 

Inriktningsmål 

Räddningstjänsten skall följa och aktivt delta i samhällets utveckling och genom olycks- och 

skadeförebyggande samt skadeavhjälpande åtgärder arbeta för ett bättre skydd och en högre 

säkerhet för människors liv och hälsa, samt miljö och egendom. 

 

Effektmål 
Räddningstjänsten skall verka för 

Att en minskning sker av antalet bränder 

Att inga personer omkommer eller blir skadade i byggnader på grund av brand eller annan 

olyckshändelse 

Att få en hög nivå på säkerheten i publika lokaler, vårdlokaler och inom företagen så att antal 

bränder eller andra olyckor kan minska och på detta sätt minska skador på människor, 

egendom och miljö 

Att genom information och utbildningsinsatser underlätta för den enskilde att kunna vidta 

åtgärder till skydd mot bränder och andra olyckor. 

 

Verksamhetsmål kopplade till god ekonomisk hushållning 

Att antalet lagstadgade tillsyner utförs samt att förbundets tillsynsplan följs 

Att hålla anspänningstiden vid larm inom 5 min. på samtliga stationer 

Att samtliga elever i 2:a och 5:e klass i grundskolan (Emmaboda och Torsås) skall utbildas i 

brandskydd och säkerhet. 
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RESULTATRÄKNING         

(Tkr)           

    Delårs-  Delårs-  Prognos  Budget 

    rapport  rapport  Helår  Helår 

    2010-08-31  2009-08-31  2010  2010 

           

Verksamhetens intäkter not 1         660              899         1 110          1 000     

           

Verksamhetens kostnader not 2 -     9 884      -   10 299      - 14 900      - 14 840     

           

Avskrivningar  not 3 -       624      -       584      -  1 050      -   1 110     

           

Verksamhetens nettokostnader  -     9 848      -     9 984      - 14 840      - 14 950     

           

Bidrag   not 1     10 013          10 220        15 115        15 020     

           

Finansiella intäkter  not 4            -                354              -                 -       

           

Finansiella kostnader  not 5 -         21      -         59      -       40      -       70     

           

Resultat            144              531            235               -       

           

FINANSIERINGSANALYS         

(Tkr)    Delårs-  Delårs-     

    rapport  rapport     

    2010-08-31  2009-08-31     

           

Resultat            144              531         

Avskrivningar           624              584         

Förändring av kundfordringar          706      -       228         

Förändring av övriga fordringar  -       441      -       137         

Förändring av leverantörsskulder  -     1 234      -         16         

Förändring av övr. kortfr. skulder        2 122                48         

Förändring av pensionsskuld  -       120           

           
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten       1 801              782         

           

Förvärv av fordon och maskiner  -     2 725      -     1 781         

Förvärv av inventarier              -        -       471         

           
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten -     2 725      -     2 252         

           

Upptagna långfristtiga lån             -                   -           

           

Kassaflöde från finansieringverksamheten            -                   -           

           

Förändring av likvida medel  -       924      -     1 470         

Likvida medel från årets början        1 916            2 611         

           

Likvida medel vid periodens slut          992            1 141         
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BALANSRÄKNING 

(Tkr)       

    Delårs-  Delårs- 

    rapport  rapport 

    2010-08-31  2009-08-31 

       

TILLGÅNGAR      

       

Mark och byggnader             -                  -       

Fordon och maskiner         7 244           4 726     

Inventarier          1 795           2 311     

       

Summa anläggningstillgångar       9 039           7 037     

       

Kundfordringar            102             542     

Övriga kortfristiga fordringar        1 410             628     

Kassa och bank            992           1 140     

       

Summa omsättningstillgångar       2 504           2 310     

       

SUMMA TILLGÅNGAR      11 543           9 347     

       

       

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

       

Eget kapital         1 996               17     

Resultat             144             531     

       

Summa eget kapital        2 140             548     

       

Avsättningar      

       

Avsättning pensionsskuld           515             691     

       

Summa avsättningar           515             691     

       

Långfristiga skulder     

       

Reverslån          5 490           5 490     

       

Summa långfristiga skulder        5 490           5 490     

       

Kortfristiga skulder      

       

Leverantörsskulder              83             842     

Övriga kortfristiga skulder        2 236             418     
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter       1 079           1 358     

       

Summa kortfristiga skulder        3 398           2 618     

       

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER     11 543           9 347     
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Noter till resultaträkningen       

          

 Not 1 Intäkter   2010  2009   

         % 

  Kommunbidrag Emmaboda       6 128         6 255      61,2 

  Kommunbidrag Torsås       3 885          3 965       38,8 

  Bidrag totalt       10 013        10 220      100,0 

          

  Utbildning            311            196       

  Utryckningsersättning            82            543       

  Övriga intäkter            267             160       

  Verksamhetens intäkter          660            899       

          

 Not 2 Personalkostnader       

          

  Lön och arbetsgivaravgifter       7 003         6 844       

  Bilersättning             15              54       

  Företagshälsovård             68              35       

  Friskvård              30              26       

  Kompetensutveckling             39              97       

  Övr. personalkostnader          114             141       

  Summa personalkostnader       7 269         7 197       

          

 Not 3 Övriga driftskostnader      

          

  Lokalhyra         1 141         1 346       

  Köp av adm. tjänster           175            326       

  Avgifter            197            254       

  Bilkostnader           251            289       

  Rep. och underhåll inventarier            28              64       

  Mtrl till kurser           109              96       

  Hyra/leasing inventarier            52              39       

  Mobiltelefon             20              42       

  Licenser dataprogram            88              38       

  Ankomstreg. fakturor             36              88       

  Övrigt              518             520       

  Summa övriga driftskostnader       2 615         3 102       

          

 Not 4 Finansiella intäkter       

          

  Reavinst fordon              -               354       

  Summa finansiella intäkter            -              354       

          

 Not 5 Finansiella kostnader      

          

  Ränta reverslån Torsås kommun              5              11       

  Ränta reverslån Emmaboda kommun            16              30       

  Övriga finansiella kostnader            -                 18       

  Summa finansiella kostnader            21              59       

 

 

 

 


