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Uppgift 

Förbundets övergripande mål att kommunmedborgarna ska ha en trygg och säker miljö genomsyrar 

hela verksamheten.  

Vårt mål är att minimera och förebygga skador på människor, egendom och miljö vid bränder och 

andra olyckor. Detta sker genom information och utbildning samt genom tillsynsverksamhet och 

sotning med brandskyddskontroll. Utbildningen riktar sig till företag, bolag, förvaltningar, föreningar 

samt privatpersoner. Räddningstjänstförbundets verksamhet bidrar till att förbättra för de människor 

som bor, verkar eller vistas i kommunerna.  

Lagen om skydd mot olyckor genomsyrar Räddningstjänstförbundets förebyggande verksamhet 

avseende olyckor som föranleder räddningsinsats. Inom räddningstjänstförbundet behöver vi ständigt 

öva och utbilda oss för att t.ex. klara av räddningsinsatser i den alltmer komplexa infrastrukturen som 

finns och som utvecklas i samhället. Vi måste inför varje år göra speciella satsningar på övningar och 

utbildningar för att klara arbetsuppgifterna ur miljösynpunkt. 

Det är viktigt för oss att planera och organisera vår verksamhet så att räddningsinsatser kan påbörjas 

inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. Godtagbar tid är de insatstider som anges i 

Räddningstjänstförbundets handlingsprogram för skydd mot olyckor. 

Vi ska kontinuerligt följa riskbilden i kommunerna och skadeförebyggande åtgärder skall vara en 

viktig del i kommunernas fysiska översikts- och detaljplanearbete. 

 

Huvudverksamhet 

Arbetet inom Räddningstjänstförbundets verksamhetsområden fördelas i fyra grenar. 

- Operativa skadeavhjälpande verksamheten 

- Förebyggande verksamhet och säkerhetsfrågor 

- Intern och extern utbildning 

-    Skydd och säkerhet 
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Operativ verksamhet 

Ledning 

Projekt lednings- och befälsutveckling har genomförts under året och syftar till att vara ett underlag för 

att utveckla den samlade räddningsledningsförmågan inom räddningstjänstförbundet Emmaboda- 

Torsås. Resultatet som eftersträvas är att få högre kvalité på räddningsinsatserna, större tydlighet i 

befälsstrukturen vilket i förlängningen också bör skapa större trygghet och trivsel i ledandet av 

räddningsinsatserna. Arbetet kommer att fortsätta under 2013 och skall resultera i fastställda mål och 

rutiner. 

 

Rakel 

Införandet av Rakel i organisationen har fortsatt och är sedan årsskiftet 2012 den primära 

kommunikationsvägen. Lite problem med programmering har åtgärdats. SOS Alarm har gått över till 

sitt ordinarie system CoordCom G5 vilket innebar en omprogrammering till, men fungerar nu 

tillfredsställande. Fördelen med ökad räckvidd och möjlighet till samverkan med ambulans och polis 

har utnyttjats vid flera tillfällen. Under 2013 kommer vi nedmontera det gamla analoga systemet ur 

alla fordonen. 

 

Navigatorer 

Navigatorer har installerats i RCB (räddningschef i beredskap) bilen och i släckbilarna tillhörande 

Torsås, Emmaboda och Vissefjärda. Det innebär att när larmet aktiveras via Rakelterminalen som är 

sammankopplad med navigeringsutrustningen, så får utryckningsstyrkan en direkt körväg till 

olycksplatsen. Detta görs för att minimera felkörning och att vi ska kunna komma snabbare fram till 

olycksplatsen.  

 

Automatlarm 

Till alla automatiska brandlarmsanläggningar som har avtal med räddningstjänsten har insatskort tagits 

fram. Insatskorten innehåller adresser, speciella risker, kontaktpersoner, karta, foto etc. och är ett bra 

hjälpmedel för eventuella insatser på objektet. 

 

Olycksutredning 

Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778), kap 3, § 10 är vi skyldiga att i skälig omfattning 

utreda olyckor. Syftet är att klarlägga olycksorsak, olycksförlopp och räddningsinsatsen. Under våren 

har alla befäl tillsammans med ledning tagit fram ett gemensamt koncept.  Det har hittills under året 

resulterat i ett tio-tals fördjupade utredningar. 

 

Utrustning 

Skyddsutrustning som larmställ har köpts in.  

Nya hydraul verktyg till Torsås har införskaffats. Nu har vi jämlik utrustning och likvärdigt koncept på 

bilarna i Torsås, Emmaboda och Vissefjärda. Förbundets reservbil kommer att utrustas med de gamla 

hydraul verktygen under 2013. 

 

Insatser 

Totalt antal insatser under året var 235 stycken, vilket kan jämföras med föregående års 203. Antalet 

utryckningar har varit 317 beroende på att vid flera händelser larmas mer än en utryckningsstyrka 

enligt fastlagda larmplaner.  
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Under 2012 har Räddningstjänstförbundet haft: 

 33 larm till brand i byggnad  

 31 larm till brand ej i byggnad 

 83 automatiska brandlarm 

 53 larm till trafikolyckor 

 

 

Insatser fördelade på olyckstyper 

Olyckstyp 2008 2009 2010 2011 2012 

Brand i byggnad 23 41 43 32 33 

Brand ej i byggnad 31 48 33 25 31 

Automatlarm, ej brand 63 65 62 70 83 

Trafikolycka 53 60 47 49 53 

Utsläpp av farligt ämne 2 4 4 4 4 

Annan 2 2 6 1 3 

Drunkning/Tillbud 0 2 0 1 2 

Nödställd person 1 1 3 2 3 

Nödställt djur 2 5 2 3 2 

Annan vattenskada 0 0 15 2 2 

Stormskada 2 1 1 2 0 

Förmodad brand 3 6 5 3 10 

Förmodad räddning 4 2 2 2 2 

Annat uppdr.(polis, amb) 6 9 8 11 7 

Totalt 192 253 231 203 235 
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Förebyggande verksamhet 

Tillsyn  

Tillsyner har gjorts enligt befintlig tillsynsplan på mindre industrier. Arbetet med tillsyn på 

flerbostadshus har inletts med ett informationsmöte med kommunala fastighetsägare och tillsyn har  

påbörjats. Arbetet med upprättande av SBA/redogörelser har inletts i både Emmaboda och Torsås. 

Tillsyn på mindre samlingslokaler görs fortlöpande. 

Arbetet med att minska fellarm vid våra automatiska brandlarmsanläggningar har fortskridit och ett 

flertal anläggningar räknar med att ha större tillförlitlighet framöver. I automatlarmsfrågan har 

förbundet samverkan med räddningstjänsten Syd. 

 

Övriga ärenden 

64 yttranden/remisser har hanterats, 9 tillstånd för brandfarliga/explosiva varor har utgivits, 4 

sakkunnigutlåtande angående risk för brand/rökspridning, samt 3 yttranden om sotning. 

 

Samverkan 

Kontakt har tagits med Miljökontoret om samplanerade tillsyner i Emmaboda kommun. 

AG-förebyggande (arbetsgrupp i länet) har haft fyra mötestillfällen och diskuterat länsgemensamma 

frågor. 

Vi sitter med i en Länsgrupp som arbetar med publika evenemang. 

Vi har inventerat Lyckebyån om var det finns hinder som gör att flödet i ån blir sämre. 

 

Emmabodafestivalen 

Det förebyggande arbetet med årets Emmaboda festival har fungerat mycket bra och alla inblandade 

känner att de är bra förberedda om något oförutsett skulle inträffa. 

 

Information/utbildning 

En informationsdag till kommunernas fastighets- och bostadsbolag i brandskydd har anordnats. 

Två personer har varit på brandlarms- och sprinklerkonferens. 

Två personer har varit på information om nya BBR (Boverkets byggnads regler). 

En person har varit på information om nya tillsynshandboken. 

 

Sotning, statistik brandskyddskontroller 

Antal utförda brandskyddskontroller i förbundet 

 

Frister      Emmaboda/Torsås   

Period 2010 2011 2012 

2-års frist 2177 2106 2 375 

4-års frist 29 56 129 

8-års frist 961 988 407 

    

Totalt 3 167 3 150 2 911 
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Säkerhetssamordnare i Torsås kommun 

Exsam 

Torsås har varit ordförande i Exsam (nätverk i Kalmar Län för säkerhetssamordnare) under 2012. Fyra 

möten är genomförda på Möre Hotell respektive Stufvenäs.  

Stabsmetodiksutbildning (med workshop för ensande av kommunernas stabsrutiner m.m.) jobbas 

vidare med under 2013. 

Uppföljning av Styrel och RSA har gjorts under året. 

Fyra Området-möten samt Länskonferens har genomförts. 

Fokus nästa år är dricksvattensäkerhet och 2014 säkerhet i IT-infrastruktur. 

POSOM  

Ledningsgrupp är bildad och har träffats tre gånger. POSOM-plan med kontaktlistor är uppdaterad och 

fastställd i kommunstyrelsen. Utbildning har skett tillsammans med POSOM-gruppen i Emmaboda 

kommun. Stödgrupperna har ännu inte träffats för någon information/övning. 

Rakel 

En projektgrupp i länet tillsammans med Combitech har tagit fram en OKP (operativ kommunikations 

plan) m.m. En fast Rakel terminal med liten antenn samt en bärbar med bordsladdare för 

kommunhuset i Torsås är installerade. Dessa kan flyttas med till ny ledningsplats.  

Kommunal ledningsplats 

Ett startmöte tillammans med MSB har genomförts under året. MSB supportar med halva kostnaden 

vid ett inrättande av en kommunal ledningsplats. Beslut i kommunen bör ske senast under år 2014. 

Riktlinjer för säkerhetsarbete (säkerhetspolicy) 

Säkerhetspolicyn är omgjord till ”Riktlinjer för säkerhetsarbete”. Det är en sammanfattning av de lagar 

och förordningar inom säkerhetsområdet som kommunen har att rätta sig efter. Dessa är antagna i 

KSAU och KS. Därefter ska de ut till förvaltningarna för implementering.  

 

Riskhanteringsgrupp 

Vi har haft två möten. Vi behandlade  

 Uppstart, vilka ska vara med från respektive förvaltning, vad ska vi göra, ansvarsfördelning. 

 Information om Projekt Styrel – prioritering av elanvändare i kommunen. 

 Risk- och sårbarhetsanalys. 

 Uppdaterad säkerhetspolicy/riktlinjer. 

 Inrättande av en kommunal ledningsplats. 

 

Information/utbildning 

Säkerhetssamordnaren har genomfört RSK (regional samverkanskurs) under året i Länsstyrelsens regi. 

En oljeskyddsövning har genomförts i Torsås kommun tillsammans med Länsstyrelsen. Kommunens 

oljeskyddsplan testades. 

Samverkansavtal polisen 

Säkerhetssamordnaren har fått i uppgift efter polisens trygghetsundersökning att få till ett 

samverkansavtal mellan Torsås kommun och polisen. 
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Utbildningsverksamheten 

Extern utbildning  

Våra kunder kommer framförallt från medlemskommunerna Emmaboda- och Torsås men även privata 

näringsidkare, föreningar och andra intresseorganisationer anlitar oss. 

 

Brandskyddsutbildning (BKA) 

Utbildningar under året har varit för Emmaboda kommun socialförvaltningen och 

Bildningsförvaltningen. 

Vi har för första gången kört ”BKA-små företag”, dvs. företag som inte är så många så att de fyller en 

kurs själva, men genom att fler företag kan gå ihop så kan de dela på kostnaden och framförallt blir 

kursen av. Här har vi mer att jobba på, det finns många mindre företag som varit svåra att nå med detta 

koncept. 

Emmaboda kyrkliga samfällighet och Yaskawa i Torsås har vi varit hos vid ett par tillfällen. Kurserna 

för Xylem i Emmaboda rullar på i vanlig ordning, dock med nytt upplägg då anställda börjar 

återkomma som varit hos oss tidigare.  

 

Vi utbildar Södra skogsägarnas huvudkontor i brandskydd som är förlagt till Växjö. 

 

Heta arbeten 

I år har det varit fler kurser för Heta arbete än samma tidpunkt förra året. Vi har även varit ute i 

Långasjö och kört ett par tillfällen för utländsk arbetskraft då de bygger ny panncentral på sågen. 

Deltagarna har bl. a. kommit från Tyskland, Polen, Österrike och Rumänien. 

 

Skolor 
Trafikprojektet hos årskurs 8 i Emmaboda. 

 

Riktad information/utbildning till högstadiet i Emmaboda ha genomförts under namnet ”upp i rök”. 

 

Mjölnergymnasiet har vi fortsatt samarbete med. 

 

Årskurs 2 & 5 är inne på sitt tredje år och besöken är mycket uppskattade, både från brandmännens 

och lärarnas sida men framförallt barnen som uppskattar detta enormt mycket.  

 

Vi har anordnat kurser för SFI (svenska för invandrare). 

 
Intern utbildning 

– Två personer har genomfört preparandkursen i Kalmar. 

– Två personer har gått körutbildningen fri väg i Västervik. 

– Två personer har gått steg1 i oljesanering. 

– Alla befäl har genomgått suicidutbildning. 

– Fyra personer har genomfört utbildningen räddningsinsats i Revinge under hösten. 

– En person har varit på information/utbildning angående framtiden gällande deltidsbrandmannen i  

   Stockholm.   

– Två personer har gått utbildning för saneringssläp (gemensam länsresurs) i Högsby. 

– Henrik Martinsson har anställts som ny utbildningsansvarig. 

– En person är med Länsstyrelsens satsning på regional ledning vid större händelser. Ett projekt som  

   löper över flera år och ska vara färdigt 2014. 

– Vi har hållit en övning för de verksamheter och myndigheter som är involverade i  

   Emmabodafestivalen. 
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Utbildningar    Antal kurser   

Årtal 2010 2011 2012 

BKA 54 44 45 

Heta arbeten 8 10 12 

Brandskyddskontrollant 4 - - 

Självskyddskurser - 5 4 

Totalt 66 59 61 

 

Utbildningar Antal deltagare   

Årtal 2010 2011 2012 

BKA 622 635 629 

Heta arbeten 142 142 156 

Brandskyddskontrollant 87 - - 

Självskyddskurser - 112 72 

Totalt 816 889 857 

 

Övrigt under perioden 

Polisen och Landstinget har avsagt sig intresset gällande Blåljushuset. Fortsättningsvis handlar 

planeringen om en ren brandstation utifrån förbundets behov.  

En förstudie gällande en sammanslagning av räddningstjänsterna Emmaboda-Torsås-Nybro och 

Kalmar har gjorts av Göran Schnell. Det blev negativt besked från medlemskommunerna om en 

sammanslagning till ett större förbund. 

Ett antal deltagare från förbundet medverkade på lilla förbundsträffen i Nässjö. 

Räddningschefen är representant för länets räddningstjänster i ett nationellt nätverk för räddningstjänst 

med SKL. 

Alla befäl har fått möjlighet att utbilda sig i ledarskapsutveckling. 

Förbundet har varit representerat av två personer på Länsstyrelsens konferens. 

Två personer har deltagit på SOS dagen. 

Vi har varit representerade vid Vissefjärda dagen, en dag på strippen, öppet hus i Emmaboda och 

Vissefjärda, Våryran i Torsås, Bergkvara och Söderåkra samt Emmabodafestivalen. 

Förbundet har haft en gemensam avslutning med julbord och avtackning. 

En alla kan kurs har anordnats i Emmaboda med inriktning på tjejer/kvinnor och övrig mångfald. 

Flytvästutlåning 

Kommentar: På brandstationen i  

Emmaboda finns en depå med flytvästar 

som lånas ut gratis till allmänheten via 

Lions. 
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Direktionen  

Följande viktiga beslut har tagits i direktionen: 

 

Att godkänna handlingsprogram för räddningstjänst 2011-2014. 

Att godkänna årsredovisningen 2011. 

Att fastställa de reglerade taxorna för tillsyn, utryckningsersättning av fellarm och taxa för tillstånd 

enligt 27 § Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. 

Att godkänna delårsrapporten 2012. 

 

 

Direktionen har haft fyra sammanträden under året.  

 

Håkan Algotsson (c) Torsås har tjänstgjort som förbundets ordförande medan Ann-Marie Fagerström 

(s) Emmaboda har varit vice ordförande.  

 

Övriga ordinarie ledamöter har varit:  Ersättare har varit: 

Marcus Johansson (c)    Eva-Kristina Berg (c) 

Henrik Nilsson Bokor (s)   Anita Borg (c) 

Roland Swedestam (s)   Ewy Svensson (m) 

Mona Magnusson (m)    Roger Isberg (s) 

Per Adolfsson (s)    Jill Jonsson (s) 

Göran Eriksson (c)   Lena Holmkqvist (s) 

Sten-Olof Johansson (m)   Stig-Ove Andersson (s) 

    Emma Åhlander Hansson (m) 

    Anja Karlsson Granlund (c) 

 

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

(s) Torsås. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal 

Sjukfrånvaro 

Årtal  2010 2011 2012 

Total sjukfrånvaro 2,23 % 3,81 %        5,69 % 

Andel långtidssjuk- 

skrivna av tot frånvaro  
       0,00 % 0,00 %        26,58 % 

Sjukfrånvaro kvinnor        6,66 % 14,12 %        6,00 % 

Sjukfrånvaro män        1,51 % 2,08 %        5,63 % 

Sjukfrånvaro 29 år ≤         0,00 % 0,00 %        0,00 % 

Sjukfrånvaro 30-49 år        0,73 % 0,57 %        8,17 % 

Sjukfrånvaro 50 år ≥        4,33 % 8,13 %        2,96 % 

 

Friskvårdstimmar, träningskort, aktivitetskvällar och behandling är åtgärder som erbjudits under året 
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Jämställdhetsarbete 

Räddningstjänstförbundet har en jämställdhetsplan. Fem kvinnor har arbetet i operativ tjänst under 

2012 

Arbetsskador 

En arbetsskada är inrapporterad till Räddningstjänstförbundet 

Policys 

Räddningstjänstförbundet har tagit fram gemensamma policys och riktlinjer 

Avslut av anställning 

Under perioden har sex personer slutat sin anställning 

Anställning 

Tre personer i Torsås har visstidsanställts. Två personer kommer att anställas i början på 2013 

Tjänstledighet 

Två personer har varit tjänstlediga under året och en har varit studieledig 

25-år i tjänst 

Åtta personer har erhållit gåva för att varit anställda i 25 år inom räddningstjänsten  
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Framtiden 

Beslut i frågan om ny brandstation kom i slutet på 2012. Både Emmaboda och Torsås kommuner har 

godkänt investeringen. Mycket fokus kommer inom den närmaste tiden läggas på detta projekt. 

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.  

Det kan bli aktuellt att byta ut alla andningsapparater under 2013. Under hösten 2012 har personalen 

testat olika utrustningar som är bättre både ur arbetsmiljö samt användarsynpunkt. 

Vi ska byta ut alla brandhjälmar under 2013. 

FIP (första insatsperson) kan komma att utvecklas vidare. I organisationen idag är det station Åfors 

som använder sig av FIP.  En arbetsgrupp är tillsatt för att utreda möjligheterna. 

Vi kommer att uppdatera vår utalarmeringsutrustning kopplat till Rakel. Det innebär att alla 

stationerna kommer utalarmeras med samma utrustning. Nya personsökare har införskaffats för 

ändamålet. 
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Finansiella mål kopplat till verksamhetsmål 

 Att hålla sig inom de beslutade budgetramarna för räddningstjänstförbundet 2012. 

 Att vid investeringar under 2012 i största möjligaste mån använda eget kapital framför 

belåning 

 

Verksamhetsmål kopplade till god ekonomisk hushållning 

 Att antalet lagstadgade tillsyner utförs samt att förbundets tillsynsplan följs (uppfyllt) 

 

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

brandskydd och säkerhet. (uppfyllt) 

 

 Att hålla anspänningstiden vid larm inom 5 minuter på samtliga stationer (ej uppfyllt) 
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Ekonomi 

2012 är det sjätte verksamhetsområdet för Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås. 

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

Räddningstjänsterna i Emmaboda och Torsås, ställd mot invånarantalet. 2012 års  

kommunbidrag från Emmaboda kommun är 9 657 tkr (61,6 %) resp. Torsås kommun 6 030 tkr  

(38,4 %). 

I samband med verksamhetsstarten övertog förbundet anläggningstillgångar från resp. kommun 

till det bokförda värdet daterat 2006-12-31. Övertagandet finansierades med reverslån från 

Emmaboda kommun (4 461 tkr) resp. Torsås kommun (1 446 tkr). Räntevillkoren på dessa lån 

är Riksbankens s.k. reporänta plus 25 räntepunkter. Fastigheterna, som förbundet bedriver sin  

verksamhet i, är fortfarande i kommunernas ägo. Administrativa tjänster som personal-, ekonomi- 

och IT-funktioner tillhandahålls av Emmaboda kommun enligt avtal med förbundet. 

 

Årets resultat – 311 tkr är lika mycket sämre än budget. Den klart största negativa avvikelsen beror 

på justering av en efterlevandepension på – 412 tkr och en efterdebitering från Electum avseende  

pensionskostnader från tidigare år (- 421 tkr). Dessa två poster på sammanlagt 833 tkr gör att  

förbundets resultat enligt balanskravet blir + 522 tkr. Återbetalningen från AFA avseende  

avtalsförsäkringar gav 279 tkr i extra intäkter. Övriga driftskostnader visar en positiv avvikelse på 160 

tkr gentemot budget medan avskrivningarna blev 17 tkr högre. Finansnettot blev 60 tkr bättre än  

budget, främst beroende på lägre räntenivåer. 

 

Investeringar 

Följande investeringar har gjorts under 2012: 

 

                                                           Tkr 

Larmsystem                                         59 

Brandställ                                            89 

Räddningsutrustning bil 2610              82 

Räddningsutrustning bil 2510            295 

Personsökare                                     161 

 

Totalt                                                686 
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Resultaträkning 

(Tkr) 
         

       
Prognos 

 
Budget 

       
Helår 

 
Helår 

    
2012-12-31 2011-12-31 

 
2012 

 
2012 

          Verksamhetens intäkter not 1          1 855              1 865     
 

      1 350     
 

       1 470     

          Verksamhetens kostnader not 2 -     16 536     -      15 412     
 

-   15 909     
 

-    15 797     

          Avskrivningar 
 

not 3 -        1 242     -        1 174     
 

-     1 235     
 

-      1 225     

          Verksamhetens nettokostnader 
 

-     15 923     -      14 721     
 

-   15 794     
 

-    15 552     

          Bidrag 
  

not 1        15 687            15 155     
 

    15 687     
 

     15 687     

          Finansiella intäkter 
  

                -                      43     
 

            30     
 

             40     

          Finansiella kostnader 
 

not 4 -             75     -           175     
 

-        100     
 

-         175     

          Resultat 
   

-           311                  302     
 

-        177     
 

              -       

          

          FINANSIERINGSANALYS 
       (Tkr) 

         

          

          

    
2012-12-31 2011-12-31 

    

          Resultat 
   

-           311                  144     
    Avskrivningar 

  
         1 242              1 174     

    Förändring av kundfordringar 
 

            127                    49     
    Förändring av övriga fordringar 

 
-             30                  486     

    Förändring av leverantörsskulder 
 

            699     -           569     
    Förändring av övr. kortfr. skulder 

 
-           502                  305     

    Förändring av pensionsskuld 
 

            194     -           185     
    

          Kassaflöde från den löpande verksamheten          1 419              1 404     
    

          Förvärv av fordon, maskiner, 
inventarier Not 5 -           686     -           542     

    

          Kassaflöde från investeringsverksamheten -           686     -           542     
    

          Upptagna långfristiga lån Not 6                 -                       -       
    

          Kassaflöde från finansieringsverksamheten                 -                       -       
    

          Förändring av likvida medel 
 

            733     -        1 138     
    Likvida medel från årets början 

 
            480              1 618     

    

          Likvida medel vid periodens slut 
 

         1 213                  480     
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Balansräkning 

(Tkr) 
      

       

    
2012-12-31 

 
2011-12-31 

       TILLGÅNGAR 
     

       Fordon och maskiner 
 

Not 5           6 106     
 

        6 929     

Inventarier 
 

Not 5           2 131     
 

        1 863     

       Summa anläggningstillgångar 
 

          8 237     
 

        8 792     

       Kundfordringar 
  

             359     
 

           486     

Övriga kortfristiga fordringar 
 

          1 045     
 

        1 015     

Kassa och bank 
  

          1 213     
 

           480     

       Summa omsättningstillgångar 
 

          2 617     
 

        1 981     

       SUMMA 
TILLGÅNGAR 

  
        10 854     

 
      10 773     

       

       EGET KAPITAL OCH SKULDER 
    

       Eget kapital 
  

          2 425     
 

        2 281     

Resultat 
   

-            311     
 

           144     

       Summa eget kapital 
  

          2 114     
 

        2 425     

       Avsättningar 
     

       Avsättning pensionsskuld not 7              463     
 

           269     

       Summa avsättningar 
  

             463     
 

           269     

       Långfristiga skulder 
     

       Reverslån 
   

          5 491     
 

        5 491     

Summa långfristiga skulder 
 

          5 491     
 

        5 491     

       Kortfristiga skulder 
     

       Leverantörsskulder 
  

          1 629     
 

           930     

Övriga kortfristiga skulder 
 

-            208     
 

              60     

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter           1 365     
 

        1 598     

       Summa kortfristiga skulder 
 

          2 786     
 

        2 588     

       SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER         10 854     
 

      10 773     
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Noter till resultaträkningen 

 

Not 1 Intäkter 
  

2012 2011 
 

      
% 

 
Kommunbidrag Emmaboda               9 657                  9 329     61,6% 

 
Kommunbidrag Torsås               6 030                  5 826     38,4% 

 
    Totalt            15 687                15 155     100,0% 

       

 
Utbildning 

  
                 575                     641     

 

 
Utryckningsersättning 

 
                 358                     459     

 

 
Övriga intäkter 

 
                 922                     765     

 

 
Summa intäkter              17 542                17 020     

 

       

       Not 2 Personalkostnader 
    

 
Lön och arbetsgivaravgifter            10 860                10 650     

 

 
Bilersättning 

 
                   15                        23     

 

 
Företagshälsovård 

 
                 139                     121     

 

 
Friskvård 

  
                   64                        20     

 

 
Kompetensutveckling 

 
                 114                        52     

 

 
Semesterlöneskuld 

 
-                  25                        12     

 

 
Övriga personalkostnader               1 009                     193     

 

 
Summa personalkostnader            12 176                11 071     

 

       

 
Övriga driftkostnader 

 
              4 360                  4 341     

 

       

       Not 3 Avskrivningar 
    

 
Avskrivningar fordon och maskiner                  823                     839     

 

 
Avskrivningar inventarier                  419                     335     

 

 
Summa avskrivningar                 1 242                  1 174     

 

       

       

       Not 4 Finansiella kostnader 
    

 
Ränta reverslån Torsås kommun                    25                        29     

 

 
Ränta reverslån Emmaboda kommun                    69                        81     

 

 
Övriga finansiella kostnader -                  19                        65     

 

 
Summa finansiella kostnader                    75                     175     
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Noter till balansräkning och finansieringsanalys 

 

Not 5 Anläggningstillgångar 
   

      

    
2012-12-31 2011-12-31 

      

 
Fordon och maskiner 

 
          6 106                  6 929     

 
Summa fordon och maskiner 

 
          6 106                  6 929     

      

 
Inventarier 

 
          2 131                  1 863     

 
Summa inventarier 

 
          2 131                  1 863     

      

 
Summa anläggningstillgångar 

 
          8 237                  8 792     

      

      

      

      Not 6 Långfristiga skulder 
   

 
Reverslån Torsås kommun 

 
          1 446                  1 446     

 
Reverslån Emmaboda kommun 

 
          4 045                  4 045     

 
Checkkredit 

 
          2 000                  2 000     

 
Summa långfristiga skulder             7 491                  7 491     

      

      Not 7 Avsättningar 
   

 
Efterlevandepension 

 
              463                     269     
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Driftsredovisning (exkl. kapitalkostnader) 

         Årsbokslut 2012               Intäkter Personalkostnader         Lokalhyror    Bilkostnader Övriga kostnader        TOTALT   

 
Bokslut Budget Bokslut Budget Bokslut Budget Bokslut Budget Bokslut Budget Bokslut Budget 

 
                        

Emmaboda              176                 29     -         2 708     -      2 764     -          386     -      384     -       103     -    133     -         185     -        199     -          3 206     -      3 451     

 
                          

Vissefjärda                13                  -       -         1 324     -      1 347     -             94     -         95     -          44     -      57     -           32     -          32     -          1 481     -      1 531     

 
                        

Långasjö                31                 50     -            199     -          323     -             75     -         76     -          75     -      30     -           57     -          56     -             375     -          435     

 
                        

Åfors                29                  -       -            551     -          603     -             87     -         87     -          45     -      41     -           12     -          25     -             666     -          756     

 
                        

Torsås brandstation              282               453     -         2 436     -      2 420     -       1 195     -   1 196     -          55     -    111     -         146     -        312     -          3 550     -      3 586     

 
                                      -                      -       

Skydd-Säkerhet              374               260     -            284     -          240      -   -   -   -  -           90     -          18                       -                       2     

 
                        

Dels:a stationer              905               792     -        7 502     -      7 697     -       1 837     -   1 838     -       322     -    372     -         522     -       642     -         9 278     -      9 757     

 
                        

Adm.        16 023         15 770     -         2 584     -      1 441                    -                  -       -          14     -      16     -      1 341     -    1 307              12 084          13 006     

 
                        

Drift/Tekniker                 -                    -       -            790     -          772                    -                  -       -          28     -      30     -              9     -            6     -             827     -          808     

 
                        

Övn.verksamhet              564               470     -            332     -          400     -             61     -         50     -          36     -      26     -         159     -        192     -               24     -          198     

 
                                     -       

Förebyggande                49               125     -            968     -          967                    -                  -       -          23     -      24     -              7     -          17     -             949     -          883     

 
                        

Dels:a Centralt        16 636         16 365     -        4 674     -      3 580     -            61     -        50     -       101     -      96     -     1 516     -    1 522              10 284          11 117     

 
                        

Totalt        17 541         17 157     -      12 176     -    11 277     -       1 898     -   1 888     -       423     -    468     -     2 038     -    2 164                1 006             1 360     

Avstämning 2012-12-31 Avskrivningar 
       

-1 242 -1 225 

  

Finansnetto 
       

-75 -135 

  

Underskott 
       

-311 0 
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Bilaga 1 

Säkerhetsmål 

Säkerhetsmålen beskriver tillståndet hos den enskilde när det gäller nivån på skyddet och säkerheten. 

- Aktivt arbete mot anlagda bränder 

- Andelen verksamheter med ett skäligt och väl fungerande systematiskt brandskyddsarbete skall 

öka inom förbundets geografiska område 

- Inga människor skall omkomma eller skadas till följd av bränder  

- Antalet trafikolyckor på förbundets vägnät skall minska 

- Skador på egendom och miljö ska minimeras 
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Bilaga 2 

Prestationsmål 2012 

Prestationsmålen beskriver vilka konkreta åtgärder och styrmedel kommunerna eller någon annan 

aktör tänker använda för att uppnå säkerhetsmålen. 

 

Tillsyn 

- Tillsyn enligt Lagen och förordningen om skydd mot olyckor samt enligt Lagen om brandfarliga 

och explosiva varor skall ske efter behov. Beskrivning av tillsynsverksamheten samt årlig planering 

anges i tillsynsplanen som uppdateras varje mandatperiod. 

- Förteckning över objekt som skall inlämna skriftlig brandskyddsredogörelse skall finnas hos 

Räddningstjänstförbundet. 

 

Resultat:  

 30 tillsyner LSO 

 5 samplanerade tillsyner LSO/LBE 

 1 tillsyner LBE 

 Tillsyn av badplatser gjordes 2011 (görs vartannat år) 

 Skriftliga redogörelser inlämnade i pappersformat har lagts in i CORE, redogörelser 

skall tas emot digitalt i möjligaste mån.  

 

Information – rådgivning  

- För att öka andelen hushåll med brandvarnare och handbrandsläckare skall information till 

fastighetsägare om brandvarnare och brandlarm i hemmet ske genom riktade informationsinsatser. 

- På Räddningstjänstförbundets hemsida skall råd och information om brandskydd finnas tillgängligt. 

Denna information skall uppdateras kontinuerligt. Hänvisning till Räddningstjänstförbundets 

hemsida skall finnas på huvudkommunernas respektive hemsidor. 

 

Resultat:   

 Information och rådgivning ges i samband med tillsyn. 

 Information till allmänheten har getts i samband med öppet hus, Vissefjärdadagen, 

Alsbomässan i Johansfors, Våryran, reklamkampanjer under brandskyddsveckan i 

samarbete med Brandskyddsföreningen. 

 Förbundets hemsida samt bägge medlemskommunernas hemsidor vid behov. 

 Information och rådgivning ges dagligen via telefon och vid möten. 

 En informationsdag till kommunernas fastighets och bostadsbolag har anordnats. 
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Utbildning 

- Brandskyddsutbildning riktad till företag, verksamheter, organisationer, skolor och allmänhet skall 

erbjudas, såväl enklare brandskyddskurser och informationer som kvalificerade kurser.  

- Samtliga elever i 2:a och 5:e klass i grundskolan skall utbildas i brandskydd och säkerhet.  

 

Resultat: 

 

Utbildning 

Årtal 2012 

BKA 45 

Heta arbeten 12 

Självskyddskurs 4 

Totalt 61 

 

 Utbildningar för 2 och 5:e klass har genomförts i båda kommunerna. 

 Två storövningar för krisledning och stab är genomförda i Torsås och Emmaboda. 

 En alla kan kurs med fokus på tjejer/kvinnor har anordnats. 

 Trafikprojekt årskurs 8 i Emmaboda kommun.  

 

Systematiskt brandskyddsarbete – SBA – inom kommunerna 

- Stödet till den enskilde för att öka antalet verksamheter som bedriver ett systematiskt 

brandskyddsarbete (SBA) ska stärkas. Inom kommunerna ska alla verksamheter arbeta 

systematiskt med brandskydd enligt MSB:s allmänna råd SRVFS 2004:3. 

 

Resultat:  

 Vissa enheter har kommit igång men långt ifrån alla. 

 Bägge kommunerna har fastställt att SBA(systematiskt brandskyddsarbete) skall bedrivas i 

samtliga kommunala verksamheter enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.  
 

 Rengöring och Brandskyddskontroll 

- Räddningstjänstförbundet skall kunna tillåta enskild fastighetsägare att utföra rengöring på egen 

fastighet under förutsättning att säkerheten är uppfylld. 

- Tillsyn över sotningsföretagen utövas av Räddningstjänstförbundet. 

 

Resultat:  

 Kontinuerlig tillsyn görs av verksamheten, kontakt med skorstensfejarmästare i 

             kommunerna i olika ärenden. 

 Möten har genomförts med samtliga sotare för att skapa en samsyn för utförandet på 

brandskyddskontrollerna. 
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Fysisk planering och riskidentifiering 

- Räddningstjänsten skall delta i kommunernas fysiska planering som remissinstans i planfrågor och 

sakkunniga i brandrelaterade frågor. 

- Räddningstjänsten är också remissinstans för tillståndsärenden gällande brandfarliga och explosiva 

varor, servering av alkoholhaltiga drycker och offentliga tillställningar. 

- Brandskyddsdokumentationer vid ny-, om eller tillbyggnad skall tillställas räddningstjänsten för 

kännedom. 

- Räddningstjänsten skall kontinuerligt riskinventera förhållanden och verksamheter inom 

kommunernas geografiska område. 

 

Resultat:  

 Risk- och sårbarhetsanalyser har uppdaterats i Emmaboda och Torsås kommun i 

samarbete med riskhanteringsgrupperna. 

 Yttranden till Polismyndigheten (fyrverkeriförsäljning, allmän sammankomst m.m.), 

Socialförvaltning (alkoholservering), Bygg- och Miljönämnd (tillstånd brandfarlig 

vara), Länsstyrelsen (farlig verksamhet): 

 2012: 64 yttranden (2011: 35yttranden) 

 

Organisation och kompetens 

- Den heltidsanställda personalen skall arbeta inom det förebyggande området med utbildning, 

information och tillsyn. 

- IT-stöd för tillsynsplanering och hantering av brandskyddsredogörelser skall finnas. 

 

Resultat:  

 Två personer jobbar helt eller delvis med utbildning. Två personer jobbar med 

information och tillsyn 

 Tillsynsregistret i CORE har uppdaterats efter förbundets bildande och kontinuerlig 

uppdatering av rutiner, mallar och ärendehantering görs 

 

Analys och uppföljning 

- Kommunerna är skyldiga att utreda alla olyckor som föranleder räddningsinsats. Samtliga olyckor 

som föranleder räddningsinsats och ej utreds av annan part skall utredas i skälig omfattning av 

räddningstjänstförbundet. 

- Statistikanalyser skall genomföras och användas i informations- och tillsynsarbetet samt som 

grund för övrigt säkerhetsarbete.  

 

Resultat:  

 Trafikverkets olycksdatabas STRADA används för riskinventering 

 Förbundet sitter med i Trafikantrådet som leds av Trafikverket 

 Förbundet har startat det interna arbetet med olycksundersökning. Det har 

resulterat i 11 stycken fördjupade utredningar 2012. 
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Anspänningstid larm 

- Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas   

inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. Inom Räddningstjänstförbundet  

gäller anspänningstiden 5 minuter. Tiden räknas från larm till första fordon ut. 

 

Resultat:  

- Emmaboda 

Där var genomsnittstiden 6,30 mot förra årets 6,48 minuter 

- Vissefjärda 

Där var genomsnittstiden 5,11 mot förra årets 5,43 minuter 

- Torsås 

Där var genomsnittstiden 5,45 mot förra årets 6,18 minuter 

- Åfors 

Där var genomsnittstiden 4,08 mot förra årets 3,37 minuter.  

FIP organisation (Första Insats Person) 

- Långasjö (frivillig beredskap) 
Där var genomsnittstiden 6,36 mot förra årets 7,01 minuter 

 

 

 

 

Prestationsmål som ej är uppfyllda: 

- Riktade informationsinsatser till fastighetsägare om brandvarnare och brandlarm i hemmet för att 

öka andelen hushåll med brandvarnare och handbrandsläckare (har påbörjats med de kommunala 

fastighetsbolagen) 

- Systematiskt brandskydds-/säkerhetsarbete i kommunernas verksamheter fungerar inte 

tillfredsställande  

- Anspänningstiden på stationerna Emmaboda och Torsås är fortfarande för långa men har blivit 

bättre 

 

 


