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                Räddningstjänstförbundet 
                Emmaboda-Torsås 

 

Ägardirektiv till Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås 

 Enligt 3 § Ändamål i förbundsordningen framgår det att förbundet närmare ska beskriva ändamålen 

i ett ägardirektiv. Ägardirektivet ska fastställas för varje mandatperiod genom samstämmiga beslut i 

medlemmarnas respektive Kommunfullmäktige. 

 

Syfte & mål 

Det övergripande målet är att Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås skall verka för att alla 

människor som bor, verkar och vistas i kommunerna skall ha en säker och trygg miljö. 

Tryggheten ska öka genom att främja kunskap och insikt, förebygga och samverka mot oönskade 

händelser samt hantera och begränsa konsekvenser av oönskade händelser. Vi arbetar för att samla 

det övergripande ansvaret mot olyckor för att få ner olycksstatistiken i vårt geografiska område och 

med det få lägre skadekostnader för medlemskommunerna.  

Fördelningen av ansvaret mellan kommunernas linjeorganisation och förbundet framgår av 

nedanstående tabell. Även om ett väsentligt ansvar läggs på förbundet kvarstår ett inte obetydligt 

ansvar i kommunernas förvaltningar och bolag. 

Ansvarsfördelning uppgifter/ändamål 
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Inriktning  
 
Ägarnas beskrivning av inriktningen är långsiktig och beskrivs så att kundperspektivet lyfts fram. Hur 
inriktningen ska åstadkommas är direktionens angelägenhet.  
 
Den enskildes förmåga att förebygga och hantera oönskade händelser ska öka  
Det samlade skyddet mot oönskade händelser skapas av den enskilde tillsammans med kommunen. 
För att optimera den samlade skyddsförmågan ska förbundet se till att den enskilde har riktiga 
förväntningar på kommunen. 
  
Förbundet ska stärka den enskildes förmåga att själv förebygga risken för och konsekvenserna av 
samt minska effekterna av oönskade händelser. Målet är att vid varje räddningsinsats har någon 
påbörjat skadeavhjälpande åtgärder innan räddningstjänsten anländer till olycksplatsen. 
Kommunerna vill följa hur den enskildes insatser vid olyckor utvecklas.  
 
Antalet oönskade händelser ska minska  
Det yttersta målet med den förebyggande verksamheten är att antalet oönskade händelser ska 
minska och att skadekostnader som trots allt ändå uppstår ska minska. Kommunerna vill följa hur 
antalet och konsekvenserna av oönskade händelser minskar över tid så att både förbundet och 
kommunerna kan prioritera åtgärder över hela skalan av olika typer av oönskade händelser.  
 
Responstiderna ska minska  

En avgörande faktor för en effektiv insats är den tid det tar från larm till att skadeavhjälpande insats 

påbörjas. Förbundet ska förkorta nuvarande responstider både vad avser räddningstjänst och SAMS 

(avtalad ambulanssjukvård). Kommunerna vill följa hur responstiderna minskar över tid. För att 

beakta hela perspektivet förebyggande åtgärder, enskildas insatser och kommunens/landstingets 

insatser kan nedanstående graf vara ett exempel att visa på hur responstider utvecklas. 
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Ekonomi/finansiella mål 

 
Räddningstjänsternas tillgångar överfördes till förbundets ägo från starten av förbundet och 

finansieras genom skuldebrev mellan förbundet och respektive medlemskommun.   

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 61,5 % resp. Torsås 38,5 %. 

Reversräntan fastställs efter styrräntan respektive år. 

 

     Finansiella mål 

 Att hålla sig inom de beslutade budgetramarna det kalenderår som avses. 

 Att vid årets investeringar i största möjligaste mån använda eget kapital framför belåning 

 

Restriktioner 

Medlemskommunerna Emmaboda och Torsås tillåter inte direktionen att fatta beslut om principiellt 

viktiga frågor utan att informera respektive kommunfullmäktige först.      
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