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Räddningschefen har ordet 
En väl fungerande räddningstjänst är en stor 
trygghet i kommunal verksamhet. Vi har ansvar 
för beredskap i båda våra kommuner Emmaboda 
och Torsås. Att skapa ett tryggt samhälle är vår 
huvuduppgift. Tryggheten skapas genom att vi vi-
sar att vi finns och har kunskap och resurser när 
olyckan är framme. Tryggheten bygger vi också 
genom att vara närvarande med råd, stöd och ut-
bildning när allt är lugnt.  
 
I vår organisation bygger vi nu vidare tillsammans 
med  andra räddningstjänster för att i än högre 
grad kunna använda våra resurser till förebyg-
gande och trygghetsskapande arbete. Vi ska vara 
en aktiv part och inte passivt sitta och vänta på 
att något ska hända. 
 
Riksdagen godkände under hösten 2020 Regering-
ens förslag till lagändringar i LSO (Lagen om skydd 
mot olyckor) med start 2021 så att landets kom-
munala räddningstjänster mer effektivt och sam-
stämt kan hantera framtida utmaningar. Änd-
ringar innebär bl.a. följande: 
- statens och kommuners styrning av verksamhet-
erna ska förstärkas och utvecklas (nytt handlings-
program, riskanalys, tillsyn, olycksutredning m.m.) 
- samverkan och samordning mellan kommuner-
nas räddningstjänster ska utvecklas. 
- kommunen ska ha ett ledningssystem för rädd-
ningstjänsten och en övergripande ledning ska 
ständigt upprätthållas. 

I södra och mellersta Kalmar Län har räddnings-
cheferna förekommit lagstiftaren med att träffat 
kommunalråden, kommuncheferna samt opposit-
ionsråden ett flertal gånger med avsikten att bilda 
ett större förbund/ökad samverkan för att möta 
de högre kraven på oss enligt Riksdagens beslut. Vi 
märkte inte minst detta under sommaren 2018. 
Kortfattat kan man säga att de ökade kraven gäller 
förmåga att genomföra långdragna insatser med 
stora resursbehov, att ha en systemledning för att 
kunna hantera samtidiga stora insatser, ökat krav 
på resurser för det förebyggande arbetet, ökade  

krav på ”eget arbete” vid utbildning av nya brand-
män, större krav på specialförmågor, ökade krav 
på formella kompetenser, övningar osv. Detta av-
ser alltså i princip hela räddningstjänstens upp-
drag. 
 
Med anledning av detta har räddningscheferna i 
södra och mellersta Kalmar län (Emmaboda-Tor-
sås, Kalmar, Nybro, Öland, Mönsterås-Högsby och 
Oskarshamn) sett över vad vi behöver göra för att 
kunna möta dessa krav i framtiden. Slutsatsen är 
att ingen av dessa organisationer klarar av att 
möta dessa krav på egen hand. Vi klarar vardags-
händelserna på ett bra sätt men för att fullt ut 
klara av räddningstjänstens uppdrag på sikt är det 
nödvändigt för oss att organisera oss på ett helt 
annat sätt än idag.  
 
I april redovisades den rapport som vi tillsammans 
har tagit fram för politiken gällande gemensamt 
förbund. Kommunchefsgruppen fick ta över an-
svaret för att kunna ta fram förslag till beslut. Till 
detta behövs expertis som kan ta fram nyckeltal 
för vissa frågeställningar som framkommit. 

Under året har vi sju räddningstjänster tillsam-
mans rekryterat VB (vakthavande befäl) till vår ge-
mensamma (samverkande) operativa organisat-
ion. Utöver detta blir det gemensam VRC (Vaktha-
vande Räddningschef), två gemensamma RIL (Reg-
ional insatsledare) samt gemensamma IL (Insatsle-
dare). Vi ska också agera som TiB (tjänsteman i be-
redskap) för våra samverkanskommuner. Den nya 
ledningsorganisationen startades upp den 2 de-
cember 2021. 
 

Jag vill rikta ett stort tack till direktionens ledamö-
ter som fattar kloka beslut men ett särskilt tack till 
alla fantastiska medarbetare för ett gott arbetet 
även detta speciella år 2021. 
 
 
Hans Erlandsson 
Räddningschef
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Räddningstjänstförbundet 
Emmaboda-Torsås 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Vår logga 
Vår logotyp består av fyra element: 
 

 Ringen med namn - symboliserar samverkan 

 Vapenskölden - symboliserar organisationens 
grund-fundament att skapa trygghet. 

 Kommunvapnen - Tors hammare från Torsås 
symboliserar styrka, ospänt armborst från Em-
maboda symboliserar fred. 

 Stjärnan - Den åttauddiga stjärnan symbolise-
rar räddningstjänstens grund-läggande ledord: 
Kunskap, Uppmärksamhet, lojalitet, Omtanke, 
Takt, Mod, Skicklighet och uthållighet. 

 

Vision 
”Vi skall verka för att alla människor som bor, ver-
kar och vistas i kommunerna skall ha en säker och 
trygg miljö! 
 

Verksamhetsidé 
”Vi ska tillsammans med andra skapa trygghet ge-
nom samarbete med skydd mot oönskade händel-

ser!  
 

Förhållningssätt 
Ett förhållningssätt handlar om vilken inställning du 
har till någonting, inte bara vad du tycker utan vad 
du är beredd att faktiskt göra. 

 

Proffsighet 
Vi har en ständig strävan att styras av det som – på 
kort och lång sikt - gagnar den hjälpsökande, inte av 
de egna behoven, känslorna och impulserna. Det in-
nebär att tillsammans med kunskap och engagemang 
visa omtanke, öppenhet och ett vänligt bemötande.  
 

Nytänkande 
Samhället och människorna förändras. Våra etable-
rade lösningar räcker inte alltid till. Därför ska utveckl-
ing och ständiga förbättringar vara en ständig närva-
rande fråga i våra verksamheter. Nytänkande kräver, 
kunskap, inspiration, mod, flexibilitet och mångfald.  
 

Övergripande mål – prioriterande målom-
råden 
Medlemskommunerna har i ägardirektivet fastställt 
tre övergripande mål: 
 

 Den enskildes förmåga att förebygga och hantera  
oönskade händelser ska öka. 

 

 Antalet oönskade händelser ska minska. 
 

 Responstiderna ska minska. 
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Väsentliga händelser under året 
Normalt under ett år träffar vi och utbildar män-
niskor vilket vi tycker är både roligt och utveck-
lande. Men sedan mars 2020 ändrades allt detta 
väldigt fort och vi precis som alla andra påverka-
des av Coronaviruset eller Covid-19 även under 
2021. Under 2021 har vi endast genomfört de 
mest akuta utbildningarna på våren medan vi un-
der hösten kunde leverera mer normalt utbild-
ningskoncept. 
 
I april månad levererade vi en förbundsutred-
ningsrapport till våra politiker som i början på 
2022 ska kunna fatta ett beslut om ett eventuellt 
gemensamt större räddningsförbund. 
 
Kalmar Län tillsammans med Östergötland, Jönkö-
ping, Kronoberg och Blekinge har sedan tidigare 
valt att satsa på ett gemensamt operativt kluster 
som benämns räddningsregion Sydöstra Sverige. Vi 
har då en gemensam funktion som kallas regional 
IPF (inriktning och prioriteringsfunktion). Samord-
ning, resursförsörjning, lägesbild vid stora händel-
ser är några av uppgifterna. Denna samverkan fort-
går och tenderar att bli allt djupare. I våras fastställ-
des att vi kommer ha tre samverkande lednings-
centraler; Jönköping, Linköping och en i Kalmar. 
 

En del i styrningen av staten är att ta fram ett nytt 
handlingsprogram för förebyggande och rädd-
ningstjänst. Vi har gemensamt i våra samverkans-
kommuner anställt (under sommaren) en brandin-
genjör som arbetade med att ta fram ett gemen-
samt tänk till kommande handlingsprogram(HP) för 
oss sju räddningstjänster. RFET levererade ett nytt 
HP till direktionen i december som nu är ute på re-
miss. 
 
Under 2021 har vi i Torsås infört brandman i egen 
bil, det vill säga likt styrkeledaren som under ett an-
tal år haft ett fordon med sig under sin beredskap 
och utgår vid larm från jobbet, hemmet eller var 
man än befinner sig. Vid larm behöver styrkeleda-
ren därmed inte köra till stationen. Nu kommer den 
möjligheten även finnas för en av brandmännen. 
Några personer i personalstyrkan i Torsås har dril-
lats i hur man ska tänka när man kommer fram först 
och är ensam på olycksplatsen innan övriga styrkan 
kommer. Syftet med bilen är att vi ska kunna vara 

snabbare på plats vid en olycka. Det kan också un-
derlätta vid rekrytering då den brandman som kör 
från hemmet direkt till olycksplatsen inte behöver 
bo lika nära brandstationen som varit ett krav tidi-
gare då vi har fem minuters anspänningstid. 
 
En hel del tid har fått läggas på planering av ny 
brandstation (blåljushus) i Emmaboda. Under året 
har ett flertal möten hållits med de projektörer 
som ritar, planerar och ta fram underlag för den 
nya stationens utformning. Anbudstiden gick ut i 
början på juli och EMFAB (kommunens fastighets-
bolag) i Emmaboda gjorde ett tilldelningsbeslut un-
der hösten. Arbetet startade upp i god tid innan 
årsskiftet och förväntas vara klart enligt plan. 
 
Förbundet har under året haft sotningsuppdraget 
ute för upphandling. Efter upphandlingsunderlaget 
inkommit och redovisats för direktionen fattades 
beslutet om att hantera sotningen i egen regi istäl-
let. Respektive fullmäktige godkände detta i juni 
månad och från årsskiftet ska förbundet hantera 
både brandskyddskontrollen och sotningen. Detta 
medför att vi har anställt tre personer för det nya 
uppdraget. 
 
Två fokusområden har präglat de investeringar 
som gjorts under 2021. Säkerhet vid arbete på väg 
i samband med trafikolycka samt vid skogsbrand. 
Två ekipage med fyrhjuling har tagits hem. Dessa 
har placerats i Emmaboda och i Torsås. Under vå-
ren har det varit utbildning och övning för brand-
männen på fyrhjuling att kunna köra den i besvärlig 
terräng. Fyrhjulingarna kommer vara ett välkom-
met tillskott särskilt vid skogsbränder. 
  
Gällande utrustning för säkrare arbete på väg kan 
nämnas farthinder som tillsammans med lampor 
och tydligare skyltning ska göra arbetsmiljön bättre 
när vi arbetar på och vid sidan om väg i samband 
med trafikolycka. 
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Översikt över verksamhetens utveckling 
Räddningsuppdrag 
Under 2021 har vi blivit larmade till 284 räddnings-
uppdrag, vilket kan jämföras med föregående års 270. 
Antalet utryckningar har varit 341 stycken beroende 
på att vid flera händelser larmas mer än en styrka en-
ligt fastlagda larmplaner eller sen den 2 december re-
cept för DRH. 
 

Olyckstyp  2021 2020 

Brand i byggnad 45 31 

Brand ej i byggnad 38 42 

Automatlarm, ej brand 32 37 

Trafikolycka 73 56 

Utsläpp av farligt ämne 9 12 

Annan(sams, lyfthjälp) 45 43 

Drunkning/Tillbud - - 

Nödställd person 10 4 

Nödställda djur 5 1 

Annan vattenskada 3 1 

Stormskada 2 5 

Förmodad brand - 2 

Förmodad räddning - - 

Annat uppdrag 20 36 

Totalt 284 270 

 
I denna tabell är alla larm med även till andra kom-
muner. Trafikolyckorna har ökat med drygt 25 %, 
vidare har brand i byggnad ökat med ca 30 % . En 
del anlagda bränder, framförallt i Emmaboda kom-
mun drar upp statistiken. Brand ej i byggnad har 
minskat med ca 10 % och onödiga automatlarm har 
minskat med ca 15 % från en redan låg nivå. Minsk-
ningen för de automatiska brandlarmen kan härle-
das till bättre avtal, högre ersättning vid felaktig-
heter samt ett systematiskt arbete från oss.  
 

 

 
 

 

 

 

Responstider 
En avgörande faktor för en effektiv insats är den tid 
det tar från larm till att skadeavhjälpande insats på-
börjas. Förbundet ska verka för att minska nuva-
rande responstider både vad avser räddningstjänst 
och SAMS (avtalad ambulanssjukvård). Räddnings-
tjänstförbundet vill följa hur responstiderna mins-
kar över tid. För att beakta hela perspektivet före-
byggande åtgärder, enskildas insatser och kommu-
nernas insatser kan nedanstående graf vara ett ex-
empel att visa på hur responstider utvecklas. 

Under 2017 började vi mäta på de händelser där vi 
anser att vi har störst chans att rädda liv. Vi mäter 
på drunkning, trafikolycka, brand i byggnad och 
SAMS. Under 2021 minskade (8,4 min) vi marginellt 
mot 2020 då vi då vi landade på 8,5 minuter. Vi 
hoppas att även ett nytt fordon i Torsås ska ge re-
sultat framgent genom att snabbare kunna agera 
vid en händelse.  
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Brandskyddskontroller 
För myndighetsutövning via brandskyddskon-
troller så är det nu sjunde året som vi bedriver 
verksamheten, och med gott resultat. Vi har koll 
på de flesta objekten och har varit runt två 
gånger på de objekten med treårs intervall och en 
gång på de med sexårs intervall. 
 

Period 2021 2020 

3-års frist 980 1 305 

6-års frist 838 513 

Kök  19  

Totalt 1 837 1 818 

   

Totalt antal objekt 8 985 10 401 

Hembesök 283 191 

 

Tillsyn 
Ärenden 2021 2020 

Tillsyner 25 19 

Tillståndsärende 18 27 

Annan tillsyn 2 - 

Allmänna yttranden 45 24 

Spridningsyttrande 3 - 

Tekniskt samråd/besök 3 4 

Totalt 96 74 

 

Olycksundersökning 
Olycksundersökning är en uppföljning efter rädd-
ningsinsats där man undersöker olycksorsak, för-
lopp och räddningsinsats i syfte att lära och att ta 
tillvara på erfarenheter. Omfattningen på under-
sökning varierar beroende på räddningsinsatsen. 

 
Förbundet har valt att dela in räddningsinsatserna 
i tre olika undersökningsnivåer. Nivå 1 är händelse-
rapport, nivå 2 är händelserapport, olycksförlopps-
undersökning och bilder. Nivå 3 är en fördjupad ut-
redning, som görs av särskild utredare eller grupp 
och den redovisas i en rapport när den är färdig. 
 
Nedan går att utläsa hur många undersökningar 
som gjorts i respektive nivå. 
 

Nivå 2021 2020 

Nivå 1 284 270 
Nivå 2 2 2 
Nivå 3 - - 

Extern utbildning 
Covid-19 har påverkat den externa utbildningen 
mycket även under 2021 precis som pandemin 
gjorde 2020. 
 

Antal deltagare 
Årtal 2021 2020 

BKA 259 131 

Heta arbeten 45 123 

Upp i rök (åk7-9) - 12 

Egensotning - 11 

Bostadsbrandskydd 44 - 

HLR 107 118 

Förebyggande utbildning 188 3 

Totalt 643 398 

 
Antal kurser 

Årtal 2021 2020 

BKA 20 12 

Heta arbeten 8 12 

Upp i rök(åk7-9) - 1 

Egensotning - 1 

Bostadsbrandskydd 6 - 

HLR 11 12 

Förebyggande utbildning 29 2 

Totalt 74 40 
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Övrigt under 2021 
Räddningstjänsten har vid flera tillfällen varit med 
vid slutbesiktningar av ny- och ombyggnationer. 
Räddningstjänsten har utökat samverkan med 
byggnadskontoren i båda kommunerna, vilket 
känns bra. 
 

Vi är i slutskedet med att skapa en gemensam vär-
degrund tillsammans på våra arbetsplatsträffar. Vi 
har kommit långt och förhoppningsvis i början på 
2022 kan vi samlats runt en gemensam värdegrund 
som vi alla kan stå för.  

Vi har gjort en del investeringar som ny Pic Up, vär-
mekameror, pulverlansar, skogsbrandsmateriel, 
kläder till samtliga brandmän, utrustning för trafik-
olyckor. 

HLR-dockor som kan registrera och mäta kvaliteten 
på utförda kompressioner och inblåsningar har vi 
köpt in och som förhoppningsvis ska öka kun-
skapen och vässa tekniken hos vår personal. Ut-
rustningen kommer också att användas för den ex-
terna utbildningsverksamheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Direktionen 

Följande viktiga beslut har tagits i direktionen under 
2021: 
 

Att anta budget 2022 
 

Att godkänna årsredovisningen för 2020 
 

Att besluta att förbundet från 2022 kommer han-
tera sotningen i egen regi. 
 

Att besluta om remissutskick för handlingspro-
grammet. 
 

Direktionen har haft fem sammanträden under 
perioden 
 

Framtid 
Fortsatt arbete med ny station i Emmaboda. Upp-
handlingen är klar och arbetet har börjat. Hyresav-
tal är tecknat och förhoppningsvis blir det inflytt-
ning innan årsskiftet 2023. 
 
Implementera nya fordon och nya metoder och ar-
betssätt för den operativa organisationen. En fram-
skjuten enhet till Torsås är genomförd under 2021. 
  
Mycket när det gäller framtiden är nu beroende på 
vilket inriktningsbeslut som våra politiker i de nio 
samverkanskommunerna tar i början av 2022. Blir 
beslutet att vi ska bilda ett större förbund kommer 
framtidsarbetet på övergripande nivå utgöras av 
två saker. Det ena är att bilda ett nytt förbund med 
allt vad det innebär med organisation, politisk styr-
ning, styrdokument m.m. Den andra är att avveckla 
det nuvarande förbundet och göra en verksam-
hetsövergång till det nya. Detta skedde senast 2006 
för Emmaboda-Torsås. Utifrån vårt verksamhets-
ansvar måste verksamheten hanteras så det inte 
blir några störningar. Den operativa biten ska skö-
tas som vanligt med utryckningar, rekrytering och 
övningar. Och den förebyggande likaså. Inga myn-
dighetsbeslut får  hanteras felaktigt utan ska ske 
rättssäkert.
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Väsentliga personalförhållanden
För att nå vår vision; ” Vi skall verka för att alla 
människor som bor, verkar och vistas i kommu-
nerna skall ha en säker och trygg miljö” är med-
arbetarnas engagemang, kompetens och an-
svarstagande en av grundpelarna. Räddnings-
tjänstförbundet strävar efter att vara en arbets-
plats som förknippas med och kännetecknas av 
arbetsglädje, delaktighet och dialog. Förbundet 
värnar om och vill vara en hälsofrämjande arbets-
plats med välmående medarbetare och ett gott 
arbetsklimat. 
 

Arbetsmiljöarbete 
Vi har sedan 2020 arbetat med att ta fram en ge-
mensam värdegrund. I början på 2022 ska denna 
fastställas. 
 

Anställda – Rekrytering 
Förbundet har nio heltidsanställda medarbetare, 
vilket är en mindre än förra året vid samma tid-
punkt. Bland de tillsvidareanställda är könsfördel-
ningen 87,5 % män och 12,5 % kvinnor.

Det är 59 personer som är anställda som brand-
män i beredskap och 8 personer i värn. I gruppen 
brandmän i beredskap har tre personer slutat och 
tre person har nyanställts. För brandmanskollekti-
vet är könsfördelningen ca 10 % kvinnor och 90 % 
män. 

Antal anställda 2021 K M 

Tillsvidare 8 1 7 

BmIB 59 5 54 

Uppdragsanställd 8 1 7 
Totalt **75 7 68 

Brandman i beredskap 
**Tre personer arbetar både som tillsvidare(heltid) samt 
BmIB. 

 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaro % jan-aug 2021 2020 

Åldersgrupp 29 år och yngre 0,00 0,00 
Åldersgrupp 30-49 år 1,77 % 1,17 
Åldersgrupp 50 år och äldre 2,69 % 4,40 
Kvinnor 9,59 % 14,54 
Män 1,34 % 2,35 
Andel långtidssjukskrivna av total 
frånvaro 

0,00 % 0,00 

Totalt 2,31 % 3,60 

Sjukfrånvaron i procent för 2021 är betydligt mindre än 
föregående år. 
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Styrning och uppföljning av verksamheten

Den enskildes förmåga att förebygga och 
hantera oönskade händelser ska öka 

Vårt förebyggande och främjande arbete utgör en 
stor del av arbetet i vårt förbund under ett år. Det är 
så, förebyggande och främjande, som vi helst arbe-
tar. Vi finns som stöd till både privatpersoner, före-
tag och organisationer. Arbetet kan handla om att 
hjälpa personer med sotningsfrågor, brandvarnare, 
alternativt att ge råd till ett företag i deras systema-
tiska brandskyddsarbete. 

 
Vi genomför ett flertal olika utbildningsinsatser rik-
tade till skolor, allmänheten och näringslivet. Under 
2021 precis som under 2020 har vi fått dra i hand-
bromsen och inte bedrivit någon bred extern utbild-
ning sedan utbrottet av Covid-19. Lite släppte det till 
hösten då vi genomförde en del utbildningar till våra 
företag och kommuner. Totalt har ca 1000 personer 
fått någon form av utbildning/information som höjt 
deras förmåga att förebygga och eliminera olika ty-
per av risker, men också att ändå kunna göra en 
första insats om något inträffar. År 2020 var det end-
ast ca 400 personer.  

 
Vi deltar gärna på marknader och andra offentliga 
tillställningar för att visa upp oss och sprida vårt bud-
skap. Under 2021 har det genomförts väldigt få of-
fentliga tillställningar där vi haft möjlighet att infor-
mera medborgarna. 

 
Vi har anställt en person på 20 % under 2021 som 
har hjälpt till på extern & intern utbildning. Under 
hösten blev den tjänsten 100 % med tanke på att vi 
måste arbeta parallellt med sotningsorganisationen 
och att  restriktionerna släppte och vi kunde återgå 
till mer normal verksamhet. Då behövdes förstärk-
ning för att klara uppdraget. 

    
Vi har kompletterat vår utbildningsmateriel med 
HLR-dockor – en vuxen samt fyra stycken baby 
dockor. Både vuxen och baby går att koppla upp till 
en applikation i telefonen och mäta kvalitet i utfö-
rande. Detta gör både oss och våra elever bättre. 
 
När det gäller samverkansråden med våra lokala fö-
retagare samt kommuner i Torsås och Emmaboda 

har vi genomfört ett par stycken efter att restriktion-
erna släppte. 

 
Sotningsverksamheten har vi under 2021 haft på 
entreprenad. Gällande ansökningar med sotning av 
annan entreprenör så har vi behandlat 24 stycken 
under 2021. Vi förväntar oss att dessa kommer att 
minska betänkligt under nästa år och förhoppnings-
vis därefter upphöra. 

 
Brandskyddskontrollanterna har  under året gjort ett 
antal hembesök, närmare bestämt 283 stycken 
(förra året gjorde vi 191 hembesök) som är doku-
menterade i samband med kontroll där de bland an-
nat har informerat om brandsäkerhet. Räddnings-
tjänsten får då möjlighet att göra en kontroll av 
brandskyddet i många hem och kan lämna informat-
ion om hur fastighetsägare bör och kan skydda sig 
mot brand.      
 
Den förebyggande enheten har arbetat en del med 
kontroll över explosiva varor. Den 1 augusti 2021 
kom ändringar i både lag och förordning om brand-
farliga och explosiva varor att införas. Ändringarna 
har till syfte att försvåra illegal hantering av explo-
siva varor och innebär därför ökade krav på kontroll 
av personer som har tillgång till sådana i tillstånds-
pliktiga verksamheter eller har inflytande över såd-
ana verksamheter. 
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Antalet oönskade händelser ska minska 
Vi strävar efter ett bra förebyggande arbete som kan 
reducera antalet oönskade händelser. Ett önskat 
läge är så klart att ingen drabbas av en oönskad hän-
delse, en nollvision helt enkelt. 
 
Den förebyggande enheten arbetar aktivt med att 
hindra oönskade händelser och konsekvenserna av 
de händelser som ändå inträffar. Under året precis 
som förra året har tillsynsverksamheten i stort sett 
varit behovsorienterat, de verksamheter som har 
sökt tillstånd eller verksamheter med utgående till-
stånd har i samband med tillståndsgivning fått ett 
tillsynsbesök. Under året har vi genomfört 25 tillsy-
ner på byggnader eller anläggningar och utfärdat 12 
tillstånd för brandfarliga eller explosiva varor. Utö-
ver detta yttrade vi oss och svarade på remisser vid 
ett 40-50 tillfällen. 
 
Ett antal automatlarmsavtal har skrivits med både 
kommunala anläggningar och några privata verk-
samheter. Räddningstjänsten får med detta ett 
bättre verktyg att kunna få ned antalet felaktiga 
brandlarm vilket också har skett i stor omfattning. 
Under hösten gjorde våra befäl objektsbesök på 
samtliga objekt vi har avtal med. Det är bra ur två 
aspekter, ett att vi får koll på rutiner, kontaktperso-
ner samt att vi också får god kännedom om geogra-
fin och vilken verksamhet som bedrivs. 
 
Vi har utvecklat vår samverkan med Kalmar och an-
vänder oss av deras övningsfält i större utsträckning 
än tidigare. Framförallt bedriver vi varm rökdykning 
i deras anläggningar men även olika insatsövningar 
sker där. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responstiderna ska minskas 

I våras, närmare bestämt i april månad implemente-
rades en framskjuten enhet till stationen i Torsås. 
Våra erfarenheter av dessa små mindre enheterna 
är att vi bryter händelseförloppet tidigare, minskar 
responstiderna, flexiblare organisation, lättare med 
rekrytering men framförallt att det gagnar den 
hjälpsökande. 
 

Att responstiderna ska minska handlar om att vi vill 
kunna ge den drabbade hjälp snabbare. Vår respons-
tid, tiden från det att larmet går tills vi är på plats för 
att kunna arbeta skadeavhjälpande, är olika bero-
ende på var i vårt verksamhetsområde en oönskad 
händelse inträffar. En del i arbetet med att korta re-
sponstiderna är att involvera fler aktörer, att få fler 
att kunna agera. 
 
Övningsverksamheten har varit svår att planera på 
grund av de restriktioner som varit för Covid-19.  
Inledningen på året hölls övningspass på distans. 
Därefter har övningar hållits i mindre format det vill 
säga övningar har hållits gruppvis och med utgångs-
läge att inte blanda olika stationer. I största möjliga 
mån har också övningarna hållits utomhus.   
På grund av ovissheten kring pandemin och dess på-
verkan har övningsprogrammet planerats månads-
vis och inte över hela året som är det brukar göras. 
Några övningar har dock inte tvingats ställa in, men 
innehåll och genomförande har fått planerats om, 
vilket har haft viss påverkan på verksamheten då det 
tagit mer kraft och energi än vanligt. 
 
Mycket fokus har varit på metodval och taktik kring 
brand i byggnad. Bland annat med värmekamera för 
att sökning efter liv ska bli effektivare, men också 
hur värmekameran kan underlätta för oss att lokali-
sera branden. Under våren har vi också eldat ner ett 
hus i Lindehult söder om Emmaboda. Det tillhör inte 
vanligheten att det eldas ner hus av räddningstjäns-
ten men om huset står lämpligt till och det finns möj-
lighet att användas huset som övningsobjekt kan vi 
ta oss an uppdrag att elda ner hus som ska rivas. 
Detta hus har varit angripet av hussvamp. Fokus på 
detta hus var att öva hur vi kan påverka en brand ut-
ifrån innan vi går ni för invändig släckning med hjälp 
av rökdykare. Åfors och Långasjös framskjutna en-
heter var på plats där personalen från dessa stat-
ioner fick ett bra tillfälle att öva med sin släckutrust-
ning på respektive bil. 
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Verksamhetsmål 

Medlemskommunerna har i ägardirektivet fastställt tre övergripande mål:  
 
1. Den enskildes förmåga att förebygga och hantera oönskade händelser ska öka. 
 
2. Antalet oönskade händelser ska minska. 
 
3. Responstiderna ska minska. 
För att kunna arbeta mot målen så tas det i verksamhetsplanen årligen fram ett antal åtgärder dvs. utveckl-

ingsmål. Uppföljning av 2021 års åtgärder redovisas nedan, vilket visar på ekonomisk hushållning ur ett 

verksamhetsperspektiv. 

  Klart, avslutat mål 2021                    Arbete pågår enligt plan                       Ej klart enligt plan 

 

Åtgärder Kommentarer Status  
Införa förstärkt medmänniska för ökad trygghet 
på platser som tar lång tid att nå. Minst ett sam-
hälle under 2021. 

Tanken är Bröms/Slätafly(Torsås kom-
mun) i september/oktober. Gjordes ald-
rig med Covid-19 i tankarna. 
 

 Beror på Covid-19 

Öka trygghetsåtgärder med olika kampanjer. Kan 
vara nationella strategier som Aktiv mot brand, 
krisberedskapsveckan m.m. 
 

Utförs enligt framtagen verksamhetsplan 
Mycket som inte kunnat genomföras pga. 
Covid-19 
 

 Beror på Covid-19  

Fortsätta vårt arbete med att utveckla hembesö-
ken genom att inte bara innefatta brand utan 
även andra delar inom området ”skydd mot 
oönskade händelser”. Under 2021 ska ca 400 
hembesök genomföras av brandskyddskontroll-
lanterna. 

Vi kom upp i 283 stycken.   Beror på Covid-19 

Individanpassat brandskydd/ 
Äldres säkerhet 

 

Arbetsgrupp startad i Emmaboda kom-
mun.  
Brandskyddskontrollanterna utför hem-
besök samt dokumenterar. 

 Beror på Covid-19 

Information och kommunikationsinsatser till all-
mänheten där vi medverkar vid offentliga ar-
rangemang. 
 

Utförs enligt framtagen kalender i den 
mån vi kan utifrån rådande omständig-
heter. 

 Det vi har kunnat 
utifrån 
omständigheterna 

Utbilda årskurs 2,5 & 8 vid skolorna i Emmaboda 
och Torsås kommuner 
 

Genomfördes under oktober månad 
2021. 

  

Möjliggöra för fler mindre snabba operativa en-
heter s.k. framskjutna enheter. Station Torsås är 

fokus på 2021. 

Startades upp i april månad 

 

 

Ingå i en större samverkan gällande systemled-
ning i länet med tanke på lagstiftning. 

Gemensamt Vakthavande Befäl startades 
den 2 december i skarpt läge. Operativ 
ledning utökas med tre kommuner vid 
årsskiftet. 
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Uppföljning av basverksamhet 

Räddningstjänstens basverksamhet följs upp med kvalitetsindikatorer, enligt nedan. Pilens riktning visar 
trenden för respektive indikator. 

 
Indikator 2021 2020 Trend 

Responstid för Emmaboda-Torsås 8,4 min 8,50 min 

Antal olyckor som föranleder räddningsuppdrag inom kategorierna brand, tra-
fikolycka, drunkning och sjukvårdsuppdrag 

149 101  

Antal utvecklade bränder i byggnader per 1 000 invånare i E-B 0,92 % 1,03 % 

Antal utvecklade bränder i byggnader per 1 000 invånare i Torsås 0,80 % 0,80 % 

Antal utförda brandskyddskontroller 1 837 1 818 

Antal tillsyner enligt LSO och LBE 25 21 

Antal tillstånd enligt LBE 12 18 

Antal utbildade personer  1016 398 

Sjukfrånvaro 2,31 % 3,60 % 

Antalet rapporterade olycksfall - 1 

Antalet rapporterade tillbud - 1 

 

 Här är även årskurs 2 & 5, trafikprojektet etc. medräknat. Dessa genomfördes under hösten 2021.  

 

 

Finansiella mål kopplat till verksamhetsmål 

 Att hålla sig inom de beslutade budgetramarna för Räddningstjänstförbundet 2021. Resultatet vid årets 
slut uppgick till +505 Tkr, vilket är +5 Tkr bättre än budget och det finansiella målet är därmed uppfyllt. 
 

 Att vid investeringar under 2021 i största möjligaste mån använda eget kapital framför belåning. Samtliga 
investeringar under året har finansierats med egna medel och det finansiella målet är därmed uppfyllt. 
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Förväntad utveckling 
År 2021 är det femtonde verksamhetsåret för Rädd-
ningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås. Respek-
tive ägarandel i förbundet är i huvudsak baserad på 
tidigare kostnader för räddningstjänsterna i Emma-
boda och Torsås, ställd mot invånarantalet. Utifrån 
detta är ägarandelen för Emmaboda 57 % respektive 
Torsås 43 %. 

Administrativa tjänster såsom personal-, ekonomi- 
och IT-funktioner köps in av Emmaboda kommun 
enligt avtal med förbundet. 

Resultatet för 2021 uppgick till 505 Tkr, vilket är 5 
Tkr bättre än budget. 
 
2022 har ett budgeterat nollresultat då det kommer 
tillkomma kostnader för samverkan gällande inre 
befäl samtidigt som det inte tillkommer intäkter på 
motsvarande nivå. 
 
Den ekonomiska utvecklingen i ett längre perspektiv 
är beroende av vilket inriktningsbeslut som politi-
kerna tar gällande att bilda ett större förbund.

 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

I pandemins spår 

Den pågående pandemin har påverkat de ekono-
miska förutsättningarna. Utbildningar och andra ak-
tiviteter har inte kunnat genomföras i den omfatt-
ning som planerat. 

Covid-19 

Sjukdom bland anställda har gjort att vissa verksam-
heter inte kunnat fungera fullt ut och som en följd 
har intäkterna blivit lägre. 
 

 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

God ekonomisk hushållning 

En förutsättning för att nå och hålla en god ekono-
misk hushållning är en god balans mellan intäkter 
och kostnader. 
 
Årets resultat för Räddningstjänsten Emmaboda 
Torsås uppgick till +505 Tkr, vilket är +5 Tkr bättre än 
vad som budgeterats. 
 
Periodens investeringar uppgick till 1 063 Tkr. 

 

 
Bokslut 

2021 
Budget 

2021 

Externa intäkter 2 967 2 888 

Kommunbidrag 20 559 20 559 

SUMMA INTÄKTER 23 526 23 447 

Personalkostnader 16 244 16 206 

Övriga kostnader 5 949 5 611 

Kapitalkostnader 828 1 130 

SUMMA KOSTNADER 23 021 22 947 

RESULTAT 505 500 

Verksamhetsjämförelse med andra kommuner 

Soliditet 

Soliditeten är ett mått på den långsiktiga betalnings-
förmågan. Den visar hur stor del av tillgångarna som 
finansierats med eget kapital. Räddningstjänsten 
Emmaboda Torsås soliditet var 47,3 % i december 
2021.
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Likviditet 

Likvida medel uppgick vid årets slut till 3,1 Mnkr och 
årets investeringar på 1 063 Tkr har finansierats med 
egna medel. Checkkrediten har inte använts under 
året. 
 

 

Investeringsredovisning 

Under året har befintlig utrustning kompletterats 
med 1 063 Tkr. 
 

 
Utfall 
2021 

Budget 
2021 

Släckbil 0 4 450 

Kompletterande fordonsutrustning 31 0 

Terränghjulingar 337 0 

Ford Transit 544 0 

FORDON 912 4 450 

Värmekameror 35 35 

Brandslang 40 40 

Sugsil 47 47 

Övriga inventarier 29 178 

INVENTARIER 151 300 

SUMMA 1 063 4 750 

 

Driftsredovisning, Tkr

 

Resultat per 31 december 2021 uppgick till +505 Tkr, vilket var +5 Tkr än budget. De största varianserna i 
driften förklaras av: 

 Drift/fordon: Avskrivningarna lägre än budgeterat då alla planerade investeringar inte blivit av. 
 

 Brandskyddskontroll: Sjukdom hos personalen har medfört lägre intäkter än budget. 
 

 Utbildning: Personalkostnaderna har varit högre än budgeterat eftersom en extra resurs tillsatts för 
att hjälpa till med utbildningsinsatser. 
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Balanskravsresultat 
Balanskravet innebär att intäkter måste överstiga 
kostnaderna varje år. Ett eventuellt underskott mot 
balanskravet ska återställas inom de tre närmsta 
budgetåren. Ingående balanskravsresultatet vid  

årets början uppgick till 0 Tkr och det finns därmed 
inga tidigare negativa resultat att återställa. 2021 års 
positiva resultat på +505 Tkr följer balanskravet.

 

     2021 2020 2019 2018 2017 

Ingående resultat att återställa 0 -924 -480 0 0 
      
Årets resultat 505 1 176 -444 -480 414 
      
Realisationsvinst / förlust  74    
      
Synnerliga skäl      
      

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 505 326 -924 -480 414 
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RÄKENSKAPER
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Resultaträkning 
(Tkr)

  
Bokslut 

2021 
Bokslut 

2020 
Bokslut 

2019 
Bokslut  

2018 
Budget 

2021 

Verksamhetens intäkter Not 1 2 967 3 303 4 208 4 958 2 888 

Verksamhetens kostnader Not 2 -22 193 -22 111 -21 956 -22 295 -21 817 

Avskrivningar Not 3 -824 -869 -931 -1 015 -1 130 

Verksamhetens nettokostnader  -20 050 -19 677 -18 679 -18 352 -20 059 

Bidrag Not 1 20 559 20 844 18 236 17 866 20 559 

Verksamhetens resultat  509 1 167 -443 -486 500 

Finansiella intäkter Not 4 4 11 0 8 0 

Finansiella kostnader Not 4 -8 -2 -1 -2 0 

Resultat efter finansiella poster  505 1 176 -444 -480 500 
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Noter till resultaträkning 
(Tkr) 

Not 1 - Intäkter 2021-12-31 2020-12-31  

Kommunbidrag Emmaboda 11 694 11 910 57 % 

Kommunbidrag Torsås 8 865 8 934 43 % 

Summa kommunbidrag 20 559 20 844 100 % 

Utbildning 504 260  

Utryckningsersättning 657 562  

Brandskyddskontroll 1 343 1 182  

Övriga intäkter 463 1 299  

SUMMA VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 967 3 303  

    

Not 2 – Verksamhetens kostnader 2021-12-31 2020-12-31  

Lön och arbetsgivaravgifter -14 541 -14 534  

Företagshälsovård -182 -252  

Kompetensutveckling -39 -73  

Pensioner inkl. särskild löneskatt -1 397 -1 623  

Förändring semesterlöneskuld -38 23  

Övriga personalkostnader -47 -180  

Summa personalkostnader -16 244 -16 639  

Övriga driftskostnader -5 948 -5 472  

varav revisionskostnader -44 -42  

SUMMA VERKSAMHETENS KOSTNADER -22 193 -22 111  

    

Not 3 - Avskrivningar 2021-12-31 2020-12-31  

Avskrivningar inventarier -150 -186  

Avskrivningar fordon & maskiner -674 -683  

SUMMA AVSKRIVNINGAR -824 -869  

    

Not 4 – Finansiella intäkter & kostnader 2021-12-31 2020-12-31  

Övriga ränteintäkter 4 11  

Övriga räntekostnader -8 -2  

FINANSNETTO -4 9  

 
  



Å R S R E D O V I N I N G  2 0 2 1      R Ä K E N S K A P E R   

21 

Balansräkning 
(Tkr) 

TILLGÅNGAR  2021-12-31 2020-12-31 

Fordon och maskiner Not 5 4 666 4 428 

Inventarier Not 5 505 504 

Summa anläggningstillgångar  5 171  4 932 

    

Kundfordringar  259 274 

Övriga kortfristiga fordringar  1 271 1 140 

Kassa & bank  3 146 3 951 

Summa omsättningstillgångar  4 676 5 365 

SUMMA TILLGÅNGAR  9 847 10 297 

    

EGET KAPITAL & SKULDER  2021-12-31 2020-12-31 

    

Eget kapital  4 152 2 976 

Resultat  505 1 176 

Summa eget kapital  4 657 4 152 

    

Reverslån Not 6 2 500 2 500 

Summa långfristiga skulder  2 500 2 500 

    

Leverantörsskulder  645 915 

Övriga kortfristiga skulder  303 327 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  1 742 2 403 

Summa kortfristiga skulder  2 690 3 645 

SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER  9 847 10 297 
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Kassaflödesanalys 
(Tkr) 

  
Bokslut 

2021 
Bokslut 

2020 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2018 

      

Resultat  505 1 176 -444 -480 

Utrangeringar Not 5 0 207 0 0 

Avskrivningar Not 5 824 869 931 1 015 

Förändring av kundfordringar  15 421 -113 179 

Förändring av övriga fordringar  -131 133 327 194 

Förändring av leverantörsskulder  -270 413 -1 341 1 142 

Förändring av övr. kortfr. skulder/uppl. kostnader  -685 821 -390 -117 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  258 4 040 -1 030 1 933 

      

Förvärv av fordon, maskiner & inventarier Not 5 -1 063 -916 -85 -1 243 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -1 063 -916 -85 -1 243 

      

Upptagna långfristiga lån  0 0 0 0 

Amorteringar Not 6 0 0 0 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0 0 0 0 

      

Förändring av likvida medel  -805 3 124 -1 115 690 

Likvida medel från årets början  3 951 827 1 942 1 252 

Likvida medel vid periodens slut  3 146 3 951 827 1 942 
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Noter till balansräkning och kassaflödesanalys 
(Tkr) 

Not 5 - Anläggningstillgångar   

Fordon & maskiner 2021-12-31 2020-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 13 320 13 083 

Årets investeringar 912 623 

Årets försäljningar 0 0 

Årets utrangeringar -70 -386 

Utgående anskaffningsvärde 14 162 13 320 
   

Ingående ackumulerade avskrivningar -8 892 -8 389 

Årets avskrivning -674 -682 

Årets försäljningar 0 0 

Årets utrangeringar 70 179 

Utgående ackumulerade avskrivningar -9 496 -8 892 

Bokfört värde fordon & maskiner 4 666 4 428 

Genomsnittlig nyttjandeperiod fordon & maskiner: 72 månader (6,0 år)   

Inventarier   

Ingående anskaffningsvärde 4 788 5 961 

Årets investeringar 151 292 

Årets försäljningar 0 0 

Årets utrangeringar 0 -1 465 

Utgående anskaffningsvärde 4 939 4 788 
   

Ingående ackumulerade avskrivningar -4 284 -5 563 

Årets avskrivning -150 -186 

Årets försäljningar 0 0 

Årets utrangeringar 0 1 465 

Utgående ackumulerade avskrivningar -4 434 -4 284 

Bokfört värde inventarier 505 504 

Genomsnittlig nyttjandeperiod inventarier: 38 månader (3,2 år)   

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 5 171 4 932 
   

Not 6 - Långfristiga skulder 2021-12-31 2020-12-31 

Reverslån Torsås kommun 659 659 

Reverslån Emmaboda kommun 1 841 1 841 

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER 2 500 2 500 
   

Not 7 – Leasing 2021-12-31 2020-12-31 

Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal överstigande 1 år. Minimileaseavgifter: 

Med förfall inom 1 år 0 0 

Med förfall inom 1-5 år 0 0 

Med förfall senare än 5 år 0 0 

Framtida leasingavgifter avser hyresavtal. 
 

Utöver ovan angivna avtal har Räddningstjänsten Emmaboda Torsås ett avtal avseende hyra av räddningsstationen i Torsås med 
årlig hyra på 1 416 960 kr som löper t.o.m. år 2030. Likaså finns ett avtal avseende räddningsstationen i Emmaboda med årlig 
hyra på 2 674 529 kr som löper t.o.m. 2047. Samtliga hyresavtal kan sägas upp under 2022 som en konsekvens av ny organisat-
ion för räddningstjänsten som är planerad att träda i kraft 1 januari 2023 tillsammans med åtta andra kommuner. Av den anled-
ningen har avtalen klassificerats som uppsägningsbara operationella leasingavtal och är därmed inte inkluderade i sammanställ-
ningen ovan. 
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Redovisningsprinciper 
Redovisningen har skett enligt god kommunal redo-
visningssed i överensstämmelse med Lagen om kom-
munal bokföring och redovisning samt rekommen-
dationer från Rådet för kommunal redovisning. 
 
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt 
att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodo-
föras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. 
 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de be-
räknas inflyta. 
 
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffnings-
värde där inget annat anges. 
 
Periodiseringar av intäkter och kostnader har skett 
enligt god redovisningssed. 
 
De anställdas fordran på förbundet i form av sparade 
semesterdagar och ej uttagen övertidsersättning har 
skuldbokförts. 
 
Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella 
personalomkostnadspålägg i samband med löneredo-
visningen.

 
Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits 
upp till anskaffningsvärdet med avdrag för avskriv-
ningar. 
 
Särskild löneskatt på pensionskostnader kostnadsförs 
samma år som pensionerna intjänas och ingår med 
24,26 % i posten kortfristiga skulder. 
 
Reversräntan fastställs efter styrräntan respektive år. 
 
Avskrivningarna påbörjas när tillgångarna tas i bruk. 
Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter en 
bedömning av tillgångens nyttjandeperiod. Förbun-
det använder sig av linjär avskrivningsmetod. Inven-
tarier, bilar/maskiner skrivs av efterföljande månad. 
 
Följande avskrivningstider tillämpas: 
Datautrustning – tre år 
Dataprogram – fem och tio år 
Maskiner, inventarier, bilar etc. – fem och tio år 
Släck- och tankbilar – 20 år 
 
Alla anskaffningar till ett värde lägre än 23,8 tkr kost-
nadsförs direkt. 
 


