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DELÅRSBERÄTTELSE
Förord
Det har gått en dryg månad sedan jag tillträdde som ny räddningschef för
räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås. Under denna korta tid har jag hunnit skaffa mig
en ganska god bild av hur organisationen står rustad idag. Innan jag tillträdde förde jag
diskussioner med Länsstyrelsen, personal och kommunalråd för att bli insatt i organisationen
och påbörja prioriteringen av kommande arbetsuppgifter. De signaler som framkom var att
förbundet var ungt, nystartat, rutiner inte hade hunnit sätta sig och bristande strategisk
ledning.
Verkligheten visade sig vara något annorlunda. Trots att den befintliga personalen har arbetet
hårt och engagerat så har endast de minutoperativa ärendena kunnat åtgärdas. De ålägganden
och synpunkter som Länsstyrelsen och utredningar påvisat har inte angripits och
grundläggande dokument och arbetsuppgifter som Räddningstjänsten ska åstadkomma och
bedriva enligt lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor är inte gjorda.
Jag är övertygad att Räddningsförbundet kommer att bli en välskött organisation, men det
kommer att krävas mycket arbete och stort tålamod av alla inblandade. Det finns ett stort
behov av utveckling inom alla våra kompetensområden så att arbetsuppgifterna kan bedrivas
effektivt och för kommunerna ändamålsenligt. Framgångsnyckeln är att involvera
direktionens medlemmar i verksamheten betydligt mer för att skapa en förståelse för vad som
behöver göras, samt att direktionen ger Räddningsförbundet de verktyg som behövs.
Alla kommunmedborgare har rätt att leva i en trygg och säker kommun. Ska vi sträva mot ett
gemensamt mål krävs att alla är med i processen för att kunna bedriva en bra och långsiktig
räddningstjänst. Med detta hoppas jag att alla inblandade engagerar sig och bidrar med sin
kunskap och klokhet i framtiden.

Hans Erlandsson
Räddningschef
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Direktion
Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås bildades under år 2006 med uppgift att svara för
räddningsverksamheten i de båda kommunerna. Själva verksamheten i kommunalförbundet
RFET startade den 1 januari 2007. Det geografiska ansvarsområdet motsvarar de två
medlemskommunerna som uppgår till 1 194,72 km2 med en befolkning på ca 16 500
invånare.

Uppdrag
Räddningstjänstförbundets uppgift är att hålla en för medlemskommunerna gemensam
räddningstjänst, som enligt Lagen om skydd mot olyckor åvilar kommunerna.
Räddningstjänsten ansvarar även för förebyggande åtgärder mot brand, samt annan olycksoch skadeförebyggande verksamhet.
Ärenden som avser övergripande planering inför och åtgärder under höjd beredskap ansvarar
respektive kommuns kommunstyrelse för och arbetet samordnas av handläggare i respektive
medlemskommun.

Direktionens ledamöter och revisorer
Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås leds av en direktion som består av nio ordinarie
ledamöter och nio ersättare. Dessa är fördelade så att den ena medlemskommunen är
representerad med fem ledamöter och den andra representerad med fyra ledamöter. Den
medlemskommun som är representerad med fem ledamöter utser ordförande. Kommunerna
turas sedan om i mandatperioder. Ledamöter, ersättare och revisorer utses av respektive
medlemskommuns kommunfullmäktige.
Direktionen har under året sammanträtt ????? gånger.
Ann-Marie Fagerström (s) Emmaboda har sedan årsskiftet tjänstgjort som förbundets
ordförande medan Roland Swedestam (s) Torsås har varit vice ordförande.
Övriga ordinarie ledamöter har varit Håkan Algotsson (c) Torsås, Bert Appert (tp) Torsås,
Mona Magnusson (m) Torsås, Stig-Ove Andersson (s) Emmaboda, Ingrid Jensen (c)
Emmaboda, Gullvi Dahllöf (s) Emmaboda och Sven-Åke Svensson (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.

4

Operativ Organisation

Personalsituationen på våra styrkor är olika. I Torsås finns det ett behov av att nyanställa och
utbilda nya brandmän. Två personer har slutat och tre personer är tjänstlediga fram till den
sista november. Fyra nya brandmän ska utbildas under hösten och en brandman har gått
preparandutbildningen. Rekryteringsbehovet är mellan två- fem personer i dagsläget.
Behovet av nya chaufförer som kan framföra tunga fordon är stort i Torsås.
I Vissefjärda har en person slutat. En brandman har anställts och ska genomföra
preparandutbildning i höst. I pool finns två stycken och inget rekryteringsbehov i dagsläget.
Behovet av nya chaufförer som kan framföra tunga fordon finns men är inte akut.
I Emmaboda har en person slutat och en person har tjänstledigt ett år framåt. Tre nya
brandmän har anställts och ska gå preparandutbildning i höst. Behov av nya befäl föreligger
och tre brandmän i pool kommer att finns efter preparandutbildningen. Behovet av nya
chaufförer som kan framföra tunga fordon finns men är inte akut.
I Åfors är en person långtidssjukskriven och en person har slutat ur värnet. Här finns behov av
rekrytering av en- två personer.
I Långasjö värn har en person slutat och en börjat. Inger rekryteringsbehov.
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I Förbundsorganisationen har den stf. Räddningschefen i Torsås sagt upp sig samtidigt som
tjänstledighet beviljades. Här finns ett stort behov av ny rekrytering.
En Tekniker i Emmaboda har sagt upp sig och slutar den 31 oktober. Nyrekrytering är startad.
En ny räddningschef är anställd sedan den 1 augusti.

Personalutbildning
En person från Emmaboda har gått grundutbildningen ”Räddningsinsats” vid
Räddningsverkets utbildningsplats i Revinge.
Tre personer har gått preparandutbildning på Öland. (Torsås, Åfors och Långasjö)
Utbildningssamordnaren har gått Tillsyn A i Revinge
Stf. Räddningschef har gått Tillsyn B i Sandö
Utbildningssamordnaren har gått instruktörsutbildning heta arbeten

6

Utbildningsverksamhet
I syfte att stärka den enskilda människans förmåga att hantera olyckssituationer och förebygga
att brand uppkommer, kan förbundet erbjuda ett stort antal olika utbildningar. Det kan vara
traditionell brandkunskapsutbildning, kundanpassad utbildning samt olika specialutbildningar
allt efter önskemål.
Det finns ett stort intresse för dessa utbildningar, och i båda medlemskommunerna har
förbundet tecknat avtal med många olika företag. Det har haft betydelse för förbundet att det
finns en anställd utbildningsansvarig som har kunnat marknadsföra våra utbildningar på ett
helt annat sätt än tidigare.
Studiebesök
Brandstationerna är ett eftertraktat utflyktsmål för de yngre barnen, i form av studiebesök. Vi
passar då på att sprida lite kunskap om förebyggande av brand, och hur man bör agera när det
brinner eller någon är skadad.
Övningsfält
Övningsfälten har under året rustas upp för utbildningsverksamheten. Ombyggda containrar
finns på övningsfälten i syfte för att öva rökdykning och för att kursdeltagare ska få känna hur
det är att gå in i rökfyllda utrymmen. Det finns behov av en ”kemplatta” i Torsås så
övningsverksamheten kan bedrivas på ett miljövänligt sätt.

Kurser i brandkunskap
Antal
Kurser
Deltagare

Kurser i Heta arbeten
Antal
Kurser
Deltagare

2007

2008

50

?

667

?

2007

2008

10

?

165

?

7

Förebyggande verksamhet
Tillsyn LSO (lagen om skydd mot olyckor)
Tillsynen i förbundet har och är eftersatt. Vi försöker att bygga en plattform att utgå ifrån. I
dag är det endast en person bedriver tillsyn och dessutom är den personen nyutbildad. Här
behövs en långsiktig strategi och mycket resurser initialt.
En tillsynsplan är framtagen och ska tas i direktion under hösten.
Förbundet kommer att få hjälp i uppstartsfasen med plattformsbyggandet av Ölands
räddningsförbund.
Förbundet har påbörjat enligt Länsstyrelsens direktiv med hotell och vandrarhem.

Sotnings och brandskyddskontroll
Sotningsverksamheten i medlemskommunerna bedrivs på uppdrag av
räddningstjänstförbundet. Två sotningsdistrikt finns med en sotarmästare i Torsås och en i
Emmaboda.
Från år 2004 har det blivit möjligt för fastighetsägare att själva rengöra sina eldstäder efter
medgivande från räddningstjänst och sotarmästare. Till och med september månad har det
gjorts 3 st. medgivande i Emmaboda sotningsdistrikt och 1 st. i Torsås sotningsdistrikt.
Brandskyddskontroller har genomförts i båda kommunerna under 2008, med olika
kontrollfrister.

Frister
2-års frist
4-års frist
8-års frist

Emmaboda

Torsås
600
130
310
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