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Inledning 
 

Då har 2013, vilket är vårt sjunde (7) år som räddningstjänstförbund, passerat med stormsteg. Som 

alltid när man blickar tillbaks på året som gått har det hänt otroligt mycket. Vi arbetar fokuserat med 

att ständigt bli bättre och hålla en hög kvalitet i det vi gör. Räddningstjänsten har som allmänhet en 

lång tradition att snabbt rycka ut när en olycka händer. Att vi ska hålla en hög kvalitet och vara en 

trygghet för våra medborgare är för oss självklart. Vårt arbete har breddats till nya områden med 

tidiga insatser och en ökad prioritering på det förebyggande arbetet i alla dess former. Vi utbildar 

över 1 150 personer per år i brandkunskap, vilket gör att kommunmedborgarna tillför en ökad 

trygghet och säkerhet i samhället. 

Under året som gått har det varit fokus på ett antal områdesfrågor. När det gäller den operativa 

verksamheten var bl.a. ledarskapsutbildning för förbundets befäl, nytt och bättre rökskydd för 

personalens arbetsmiljö, nya skyddshjälmar till den utryckande personalen samt nytt 

utalarmeringssystem prioriterat. Vi har dessutom initierat en kommande organisationsförändring 

(2014) till FIP (Första Insats Person) för att kunna nå de samhällsmedborgare som drabbats av en 

olyckshändelse snabbast möjligt. 

 

Inom den förebyggande verksamheten har fokus legat på utskick till verksamheter som är berörda av 

skriftlig redogörelse, tillsyn av objekt som hanterar brandfarlig vara, uppföljning av 

automatlarmsobjekten, samverkan med andra kommunala verksamheter samt att följa fastställd 

tillsynsplan. Två nyanställda medarbetare som anställts i förbundet har introducerats i 

verksamheten. 

 

För skydd & säkerhet (Torsås) har samverkansavtal med polisen, rutiner för POSOM gruppen, RSA 

(Risk- och sårbarhets analys) arbete och den länsövergripande storövningen Astrid för dricksvatten 

varit de mest angelägna prioriteringarna.  

 

Utbildningsverksamheten har arbetat med information och utbildning för grundskolans årskurs 2 & 5 

samt 8, BKA (brandskyddskurser) och Heta arbeten kurser, mycket intern utbildning samt besök på 

företag som är presumtiva kunder. 

 

När det gäller den komplexa frågan om räddningstjänstförbundets huvudstation i Emmaboda har 

direktionen tagit beslut på att en ny brandstation med ett bättre strategiskt läge ska byggas 2015.  

Räddningstjänstförbundet ser också gärna att en översyn av hela kommunernas säkerhetsarbete 

initieras och föreslå ett bredare uppdrag än vad förbundet har idag. Detta arbete är påbörjat och 

kommer fortsätta under 2014.    

 

Avslutningsvis vill jag tacka samtliga medarbetare för ett mycket gott arbete och för att ni på 

engagerat sätt tar er an utvecklingen i räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås. 

 

Hans Erlandsson 

Räddningschef 
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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 myndighetsutövning 
- Intern och extern utbildning 
-    Skydd och säkerhet 
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Operativ verksamhet 
 

Ledning 

Projektet lednings- och befälsutveckling har fortsatt även under 2013 och syftar till att vara ett 

underlag för att utveckla den samlade räddningsledningsförmågan inom förbundet. 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. Våra 

befäl har nu fått ny beklädnad och nya hjälmar så likvärdighet i hela förbundet uppnås. För 

brandpersonal, allmänhet och samverkande verksamheter blir det tydligt när vi och våra 

samverkande grannkommuner har liknande utmärkning av befälspersonal på olycksplatsen. 

 

Ny brandstation i Emmaboda 

Under året har den politiska ledningen i respektive medlemskommun beslutat om byggnation av en 

ny brandstation i Emmaboda. Detta är ett viktigt beslut för kommunmedborgarna och vi som arbetar 

inom räddningstjänsten. Snabbare insatstider, bättre arbetsmiljö och moderna lokaler med ny teknik 

som gör det lättare att bedriva operativ ledning vid större insatser.  

 

Brandstationen i Torsås 

Under året har det arbetats fram två olika ombyggnadsförslag till att lösa problematiken med 

omklädningsrum för damer och herrar på stationen i Torsås. I och med att vi är samlokaliserade med 

ambulansverksamheten finns det en del olika specifika verksamhetsfrågor att ta hänsyn till. Beslut i 

frågan kommer att ske under 2014.  

 

Utalarmering 

Under året har vårt alarmeringssystem blivit uppgraderat på alla stationer. Vår reservväg går nu via 

Rakel. I och med uppgraderingen har alla brandmän fått nya sökare. 

 

 

FIP-organisation (Första Insats Person) 

Under året har ett inriktningsbeslut fattats av direktionen och organisationen att stationerna i 

Emmaboda och Torsås skall precis som Åfors utrustas med FIP bil. Befälet kommer i framtiden att ha 

en egen bil den veckan som beredskap innehas och utgå direkt från hemmet. En projektgrupp har 

gjort ett antal studiebesök för att se hur andra räddningstjänster har implementerat FIP och hur 

utfallet har blivit. Fordonsgruppen har tagit fram olika förslag på lämpliga fordon för ändamålet. 

Upphandling av fordonen kommer att ske under början på 2014. Förhoppningen är att den nya 

organisationen skall sjösättas innan sommaren. 

 

Fordonsplan 

Fordonsgruppen har arbetat fram en preliminär fordonsplan fram till 2023. 

 

 



Årsredovisning 2013 Räddningstjänstförbundet Emmaboda -Torsås                         

 

5 

Olycksutredning 

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

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

hösten(2013) startade vi upp arbetet med olycksundersökningar efter information och utbildning av 

alla befäl. Det har resulterat i elva fördjupade utredningar under året. 

 

Utrustning 

Under året har vi investerat i skyddshjälmar till alla i utryckningstjänst. Befälen har fått nya 

larmjackor. Fyra stycken indikeringsinstrument (explosiva gaser, syrenivå och kolmonoxid) är inköpta. 

Vi har bestämt oss för att byta leverantör av rökskydd och under året har alla brandmän fått öva på 

den nya utrustningen. Leverantörsbytet kommer att medföra bättre arbetsmiljö för brandmännen, 

mindre tid för återställning, mindre reservdelslager och mindre kostnad för utbildning och service.  

Befälsvästar har köpts in till alla stationer.  

Emmaboda och Torsås kommuner har tillsammans köpt in 300 meter översvämningsbarriärer, som 

räddningstjänsten tillhandahåller vid behov. 

 

Utryckningsstatistik 

Under 2013 har Räddningstjänstförbundet haft: 

  34 larm till brand i byggnad  

  35 larm till brand ej i byggnad 

  49 automatiska brandlarm 

  45 larm till trafikolyckor 

 

Tabell 1 
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Insatser fördelade på olyckstyper 

Olyckstyp 2009 2010 2011 2012 2013 

Brand i byggnad 41 43 32 33 34 

Brand ej i byggnad 48 33 25 31 35 

Automatlarm, ej 
brand 

65 62 70 83 49 

Trafikolycka 60 47 49 53 45 

Utsläpp av farligt 
ämne 

4 4 4 4 5 

Annan 2 6 1 3 4 

Drunkning/Tillbud 2 0 1 2 0 

Nödställd person 1 3 2 3 1 

Nödställt djur 5 2 3 2 2 

Annan vattenskada 0 15 2 2 0 

Stormskada 1 1 2 0 1 

Förmodad brand 6 5 3 10 8 

Förmodad räddning 2 2 2 2 1 

Annat (polis, amb) 9 8 11 7          11 

Totalt 253 231 203 235 196 
 

Tabell 2 

Insatser 

Totalt antal insatser under 2013 var 196 stycken, vilket kan jämföras med föregående års 235 vid 

samma tidpunkt. Antalet utryckningar har varit 257 stycken beroende på att vid flera händelser 

larmas mer än en utryckningsstyrka enligt fastlagda larmplaner. 
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Förebyggande verksamhet 
 

Tillsyn  

Huvudinriktningen för tillsynerna under året har bedrivits enligt förbundets tillsynsplan med hotell-

vandrarhem, skolor och servicehem. Vi har dessutom arbetat med att utbilda och informera 

kommunernas kökspersonal vid särskilt boende i det systematiska brandskyddsarbetet. Det har 

startats ett samarbete mellan de olika verksamheterna för att kunna nå upp till de krav som ställs 

enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778).  

Nya medarbetare har anställts, en brandingenjör (50 %) och en brandinspektör (30 %) som kommer 

att öka kompetensen på den förebyggande verksamheten. Båda har introducerats i 

tillsynsverksamheten och har under hösten gått utbildning och börjat arbeta aktivt med frågor 

knutna till det förebyggande arbetet, som samsyn på vilken nivån ska vara när det gäller systematiskt 

brandskyddsarbete hos våra fastighetsägare och verksamhetsutövare. 

Totalt har RFET gjort ungefär 100 tillsyner under året vilket överträffar vårt mål som var att komma 

ut till verksamheterna vid minst 70 tillfällen. 

  

Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE 2010:1011) 

Under 2013 gjorde vi 26 tillsyner på de anläggningar som enligt lagen om brandfarlig och explosiv 

vara är skyldiga att ha tillstånd för sin verksamhet. Vid dessa tillsyner har det framkommit att ett 

flertal anläggningar saknar kompetens, utbildning och tillstånd. Vi har under året inventerat vilka 

objekt som innehar brandfarliga och explosiva varor och uppdaterat vårt register och framförallt sett 

till att alla som handskas med brandfarliga och explosiva varor har kompetens och kunskap om vad 

som gäller enligt LBE.  

 

Totalt har 14 tillstånd beviljats. 

 

Skriftlig redogörelse 

Till samtliga våra fastighetsägare/verksamheter har vi gjort utskick som enligt (LSO 2003:778 2 Kap 3 

§ )skall lämna in en skriftlig redogörelse. Dessa verksamheter ska inkomma med svar så att vi kan 

göra en brandskyddsvärdering på objekten. Detta kommer i sin tur att underlätta det framtida 

arbetet vi har med att upprätta tillsynsplan 2015-2018 som styr vårt inriktningsarbete gällande 

tillsynen. Arbetet är dock omfattande och väntas inte vara klart förrän tidigast i slutet på 2014. Vi 

skickade ut 148 redogörelser och hittills fått in 33 inkomna svar. Här har vi mycket 

uppföljningsarbete framför oss till att följa upp så att fastighetsägarna lämnar in sin redogörelse. 
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Automatiska brandlarm 

Ett stort arbete har bedrivits för att få in dokumentation på det systematiska brandskyddsarbete vid 

de företag/anläggningar som idag har ett automatiskt brandlarm kopplade till oss via SOS Alarm AB. 

Vi vill skapa en överblick över vad och hur anläggningarna gör för att förhindra att fellarm från deras 

anläggning når räddningstjänsten. Arbetet har under året mynnat ut i att nio fastighetsägare har fått 

en skarp påminnelse om att deras vidarekoppling från SOS Alarm AB till räddningstjänsten kommer 

att upphöra om fastighetsägaren inte lämnar in godkänd revisionsbesiktning, har utsedda 

anläggningsskötare med bra kunskap om anläggningen samt är tillgängliga under årets alla dagar 

dygnet runt. Arbetet har varit tidskrävande, men det har gett ett positivt resultat! Under 2013 har 

antalet felaktiga automatiska brandlarm minskat med nästan hälften! Från förra årets notering på 83 

larm till årets 49 larm, nu hoppas vi på att det är en trend vilket kommer att visa sig framöver.  

39 utskick till fastighetsägarna gjordes 2013. 

 

 

Övriga ärenden 

56 yttranden/remisser/sakkunnighetsutlåtande/alkoholtillstånd etc. har hanterats. 

 

 

Samverkan 

Räddningstjänsten har haft två möten med medlemskommunernas byggnadsavdelningar samt 

respektive sotningsdistrikt gällande samsyn på objekt som söker bygglov. Vi har gjort ett antal 

tillsyner tillsammans med miljöenheten i Torsås. 

 

 

Emmabodafestivalen/Bergkvarafestivalen 

Det förebyggande arbetet med årets Emmaboda festival har fungerat utmärkt. Vi har identifierat ett 

antal mindre problem gällande tillståndet för festivalen som skall justeras till kommande år i 

samverkan med andra myndigheter. 

 

För Bergkvara festivalen har vi initierat till samverkansmöte med alla samverkande organ (polis, 

arrangör, landsting, räddning, SSRS och kommunen).  

 

 

Information/utbildning 

En medarbetare har varit på konferens i Karlstad gällande förebyggande verksamhet. 

En medarbetare har gått utbildningen Tillsyn B. 

En medarbetare har gått utbildningen Tillsyn A. 

En medarbetare har varit på sotningskonferens i Ystad. 

En medarbetare har varit på utbildning i temat ”Planering och genomförande av publika 

evenemang”. 
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Sotning 

Statistik brandskyddskontroller 

Antal utförda brandskyddskontroller i förbundet 

 

Frister      Emmaboda/Torsås   

Period 2011 2012 2013 
2-års frist 2 106 2 375 1 896 
4-års frist 56 129 33 
8-års frist 988 407 494 
    
Totalt 3 150 2 911 2 423 

Tabell 3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Årsredovisning 2013 Räddningstjänstförbundet Emmaboda -Torsås                         

 

10 

Säkerhetssamordnare i Torsås kommun 
 

Exsam 

ExSam är en arbetsgrupp för beredskapsansvariga i kommunerna. Det har under året hållits fyra 

möten. Ordförandeklubban under det gångna året har svingats av säkerhetssamordnaren i 

Oskarshamns kommun. Ett brett spektra av frågor har tagits upp och diskuterats under året. Ständigt 

återkommande frågor var de som berörde kommunikation och information. På kommunikationssidan 

var den mest frekventa frågan hur man skulle kunna öka användningen av RAKEL i vardagen samt 

utbildningsbehovet för apparaterna. Vidare diskuterade användningen av WIS, WIS-utbildning samt 

möjligheterna att använda WIS i det dagliga arbetet. Behovet av en länsgemensam utbildning i 

stabsmetodik och ledning belystes också. Vissa kontakter med externa utbildningsaktörer har tagits. 

 

 

POSOM  

POSOM:s ledningsgrupp har träffats ett antal gånger under 2013. Det har resulterat i bl.a. att ett par 

utbildningar har genomförts. Först ut på plan var Crisos AB som i maj gästade oss genom Regina 

Birkehorn. Det var en mycket uppskattad föreläsning som handlade om att skapa en förståelse för 

krisdrabbade människors reaktioner samt hur dessa kan hanteras. Målgruppen var POSOM och dess 

stödgrupper. Lektionssalen på räddningsstation var fylld till sista plats och det bjöds på en hel del aha 

upplevelser, att döma av åhörarnas kommentarer och reaktioner.  

 

Samverkansavtal Polisen 

I Torsås kommun kommer polis och kommun under 2014 att inleda ett samarbete som grundar sig på 

ett avtal som ska skrivas på under våren. Avtalet/överenskommelsen har för avsikt att öka 

tryggheten och minska brotten.   

Under året som gått har samverkansgruppen, bestående av representanter från polis och kommun, 

träffats 5 ggr för att utifrån ett statistiskt underlag identifiera de för kommunen aktuella problemen 

samt för att få en gemensam lägesbild. Avtalet ska också tydliggöra vem, polis eller kommun, som 

har ansvaret för respektive åtgärd. Syftet med samverkansavtalet är att utveckla den lokala 

polisverksamheten och kommunens alkohol/drog-, brotts och skadeförebyggande verksamhet inom 

gemensamt framtagna utvecklingsområden. 

 

 

Området 

OmRådet utgör tillsammans med sina nätverk ”Krissamverkan Kalmar län”. Nätverken utgörs i sin tur 

av Exsam, KärnSam, RäddSam, ITA, LänsRisk och RSF-farliga ämnen. 

Fyra möten hölls 2013, samtliga på länsstyrelsen i Kalmar.  Under rubriken skarpa händelser 

redovisades strömavbrotten i Kalmar, Nybro och på Öland.  Avbrotten var omfattande och långvariga 

och ställde till med en hel del problem för drabbade, organisationer och personer. Till dessa 

händelser ska läggas de avbrott som har sin upprinnelse i vädrets makter. Starka vindar och snö har 
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ställt till en hel del i problem i kommunens infrastruktur. Strömavbrott, nedfallna träd och strejkande 

telefoner är bara några av de problem som följt i ovädrens kölvatten. Enligt prognoser från berörda 

myndigheter är ett väder som pendlar mellan ytterligheter, vindstilla-storm, varmt- kallt, något som 

vi får leva med och som väntas bli allt mer frekvent i framtiden. Detta ställer i sin tur krav på en hög 

redundans i infrastruktursystemen. En del problem kan byggas bort men andra får vi acceptera och 

leva med under lång tid. En annan verksamhet som drabbats av ofrivilliga avbrott är IT-sektorn. Ett 

avbrott på den sektorn kan drabba samhällsviktiga funktioner väldigt hårt.  

Avbrott i dricksvattenförsörjningen är ytterligare en faktor som kan utsätta samhället för stora 

påfrestningar. Tyvärr har vårt län fått känna på konsekvenserna av en utebliven 

dricksvattenförsörjning. I Kalmar och Nybro försvann vattnet och på hemmaplan, Bidalite, visade 

provtagning på en förhöjd bakteriehalt. Problemen löstes så småningom men än en gång blev vi 

påminda om hur sårbart vårt moderna samhälle är för störningar i leveransen av sådant, ström-

vatten- offentlig service-framkomligt vägnät, som vi oftast tar för givet. Problem, frågeställningar och 

lösningar till sådana parametrar är en del av det som diskuterats i OmRådet.  

Efter en dialog med Länsstyrelsen i Kalmar kommer även Nybro-, Emmaboda- och Torsås kommun 

att ingå i länets kärnenergiberedskap. Detta ställer krav på att utbildningar genomförs och att 

materiell inhandlas. En utbildningsansvarig har utsetts och utbildningar kommer att hållas 2015. 

 

Riskhanteringsgrupp 

Vi har haft tre möten under perioden. Vi behandlade  

 Inrättande av en kommunal ledningsplats 

 Utbildning på Rakel 

 Övning inför Bergkvara festivalen 

 Styrdokument för säkerhet och krisledning. 

 

 

Länskonferensen 

Årets länskonferens hölls i år på Stufvenäs under maj månad.  Flera spännande och intressanta 

föreläsningar hölls. Tiina Johansson, Örebros beredskapsdirektör, berättade om mjältbrandsutbrottet 

2011. Här belystes identifiering- och informationsproblematiken. 

FOI, totalförsvarets forskningsinstitut, höll en intressant föreläsning om det allt mer utbredda 

användandet av satelitnavigeringssystem, dess sårbarhet och konsekvenserna av fallerade system. 
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Övning Astrid 

I november drogs årets stora länsgemensamma samverkansövning på ledningsnivå igång. Denna 

övning baserades på en dricksvatten relaterad CBRNE-händelse. Syftet var att öka vår förmåga att 

knyta samman olika berörda expertnärverk för att trygga dricksvattenförsörjningen i kommunerna 

och Kalmar län. Förhoppningsvis mynnar projektet ut i följande produkter: 

 Regional krishanteringsplan/delplan CBRNE i dricksvatten 

 Regional kriskommunikationsstrategi för CBRNE i dricksvatten 

 Analys/fördjupad RSA av typhändelser CBRNE i dricksvatten 

Eftersom det var en regional samverkansövning som genomfördes utifrån normala 

ledningsförutsättningar, enligt regional krishanteringsplan, leddes verksamheten där den i vanliga fall 

brukar ledas. I gamla kommunhuset höll krisledningsnämnden hus och i ny kommunhuset jobbade 

staben, tjänstemän.   

Inkluderar man utvärderingsarbete av övningen kommer denna att sträcka sig en bra bit in i 2014. 

Några parametrar som belystes var behovet av lednings- och stabsutbildning samt utbildning inom 

media/information. 

 

 

Information/utbildning 

Säkerhetsamordnaren har gått en övningsledarutbildning i Växjö. 
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Utbildningsverksamheten 
 

Utbildning 

Vi har varit ute i skolorna och besökt grundskolans årskurs två och fem för fjärde året. Det är mycket 

uppskattade besök från barnens sida. Omdömena är väldigt positiva och vi tror att detta är en viktig 

del i vårt arbete att få ut vårt budskap om brandskydd i hemmen och att man med små medel kan 

göra mycket nytta för att begränsa skadorna vid en eventuell brand. 

I Emmaboda har det mångåriga samarbetet med Algutsboda hembygdsförening och andra aktörer 

ihop med grundskolans årskurs åtta i trafikprojektet har fortsatt. Att komma ut i skolorna och träffa 

barn och ungdomar uppskattas från elever, lärare och föräldrar. En återkommande kommentar är att 

man tycker att fler yrkeskategorier skulle göra detta. I trafikprojektet har vi belyst räddningstjänstens 

erfarenheter från trafikolyckor, vad man kan göra vid en olycka samt risker med brandfarliga varor 

som bensin. Nytt är att vi även träffar eleverna i grundskolans årskurs 7-9 för att prata om vilka 

följder det kan bli efter en anlagd brand, med hjälp av materialet ”Upp i rök”. Bl.a. tar man i detta 

material upp den tragiska diskoteksbranden i Göteborg.  Än så länge har vi bara kört ”Upp i rök” i 

Emmaboda men detta ska även bli av i Torsås kommande år. 

För Xylem i Emmaboda har vi haft kurser i allmän brandkunskap med fokus på utrymning. Vi har även 

utbildat personal från Xylem med inriktning på gas och dess risker, främst gasol. 

Bland övriga kurser kan nämnas Stage 4 you (Kalmarsunds gymnasieförbund i Torsås), där vi utbildat 

avgångseleverna, där bland annat en av våra deltidsbrandmän föreläst om sitt arbete som 

säkerhetsansvarig under turné med det svenska hårdrocksbandet Sabaton. Något som eleverna 

verkade uppskatta. 

Vi har också varit med på möten arrangerade av Hyresgästföreningen där vi informerat om 

brandskydd i flerbostadshus. Vi har kört ett flertal kurser för PRO-föreningar med väldigt gott 

omdöme. Vi har genomfört en brandskyddskurs för ensamkommande flyktingbarn. 

Under hösten har ett hundratal anställda på socialförvaltningen i Emmaboda fått en insikt om hur 

värdefull deras insats är i händelse av en brand. I deras brandkurs har vi bland annat pratat om vad 

som sker innan räddningstjänsten är framme, framförallt vad de kan göra fram till dess. I början på 

året räddade personalen livet på en man på ett av kommunens äldreboende och detta var ett 

exempel bland flera andra som vi tog upp under kursen för socialförvaltningen.  

Sista kurserna som vi höll för året var på skogskoncernen Södras huvudkontor i Växjö. Det är sjunde 

året som vi är där efter att vi skrivit avtal med Södra med årliga kurser. Förhoppningen är att vi även 

ska få ett liknande avtal med Södras sågverk i Långasjö. 
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Intern övning  

Alla kårerna har haft övning i utryckningskörning. En teoretisk del där vi gått genom vad lagen säger, 

vilka skyldigheter och rättigheter vi har när vi är ute med räddningstjänstens fordon, både när det 

gäller övning men framförallt när det gäller blåljuskörning. Detta teoretiska pass får ses som en första 

del i ett långsiktigt arbete i att skapa bättre utryckningsförare. 

Många samövningar var inplanerade under året. Under första halvåret har Emmaboda och Åfors haft 

samövning ihop med Nybro ute vid riksväg 25. Värdefullt att kunna träffas under lugnare former än 

under en skarp insats.  

Emmaboda och Vissefjärda hade vid två halvkårsövningar en insatsövning på det nya 

Karlskronaspåret. Infranord som varit med och byggt den nya banan ställde upp med personal och 

arbetståg för att det skulle bli en så realistisk övning som möjligt. Värnen i Åfors och Långasjö ställde 

upp som markörer. En tanke med värnens deltagande var att de skulle få se hur man kan organisera 

en större skadeplats ute i fält. Förbundets skadeplatstält restes bland annat.  

Ett bra tillfälle att få öva på ett riktigt järnvägsspår utan att störa någon trafik och med hög säkerhet 

då det inte fanns någon ström på ordinarie ledning.  

Även Vissefjärda och Påryd har haft samövning ihop. Även det i form av en enklare insatsövning med 

fokus på framkörning och uppstart på olyckan. Främsta syftet med övningen var att träffas då man 

nu delar insatszon på vägen mellan Vissefjärda och Påryd, på liknande sätt som Emmaboda/Åfors gör 

med Nybro längs med riksväg 25. Både Vissefjärda och Pårydgänget uppskattade övningen väldigt 

mycket och nu hoppas man att det blir fortsättning på dessa samövningar. 

 

Torsås har haft samövning ihop med Jämjö med liknande upplägg som Påryd och Vissefjärda hade. 

Utbytet mellan kårerna var värdefullt och vi har beslutat att fortsätta med den här typen av 

samövningar. Utbyte av erfarenheter och sätt att arbeta ger mycket tillbaka. Det är också viktigt att 

få ett ansikte på de som man ska samarbeta med vid insats. Under 2014 väntar samövningar med 

Holmsjö och Voxtorp. 

Skogsbrandvärnet i Algutsboda övades i juli månad. Skogsbrandvärnet skall övas vart annat år. 

Under hösten har det varit stort fokus på de nya rökskydd som förbundet investerat i. Vi har fått 

ändra om en del i övningsschemat för att få möjlighet att få en första introduktion av det nya 

rökskyddet där representanter från företaget som levererat utrustningen var på plats i Emmaboda, 

Torsås och Vissefjärda för att hålla en första övning. Avslutningsvis har vi haft en plockövning med de 

nya rökskydden samt en varm rökövning där vi fått testa den nya utrustningen i en tuffare miljö.  
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Vidareutbildning av personal 
Två medarbetare (Torsås och Emmaboda) har genomfört preparandkursen i Kalmar 

Alla befäl har genomgått en fyra dagars ledarutbildning. 

Två medarbetare(Emmaboda) har genomgått Räddningsinsats utbildning i Revinge 

En medarbetare har gått instruktörsutbildning för Heta arbeten i Kristianstad. 

Två medarbetare har varit på skogsbrandsutbildning i Lessebo. 

En medarbetare har gått Räddningsledning A i Revinge. 

 

Utbildningar    Antal kurser   

Årtal 2011 2012 2013 
BKA 44 45 43 
Heta arbeten 10 12   9 
Brandskyddskontrollant - - - 
Självskyddskurser   5   4   9 
Totalt 59 61 61 
      Tabell 4 

Utbildningar Antal deltagare   

Årtal 2011 2011 2013 
BKA 635 629 578 
Heta arbeten 142 156 127 
Brandskyddskontrollant - - - 
Självskyddskurser 112 72 213 
Totalt 889 857 918 
      Tabell 5 
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Övrigt under året 

 
Två deltagare från förbundet medverkade på lilla förbundsträffen i Färjestaden på Öland. 

 

Förbundet har varit representerat av två personer på Länsstyrelsens årliga konferens. 

 

Räddningschefen har varit på sakkunnigkonferens i Blekinge och Stockholm. Representanter från alla 

län i Sverige samt SKL (Sveriges kommun och landsting) och MSB (Myndigheten för samhällsskydd & 

beredskap) medverkar på dessa möten. 

Utbildningsansvarig har deltagit i kemnätverket i Växjö med deltagare från Kalmar, Kronoberg och 

Blekinge län. 

Tremedarbetare har varit på instruktörsresa till Finland med brandskyddsföreningen.  

Ett antal medarbetare från Emmaboda, Torsås och Vissefjärda har påbörjat C-korts utbildning. 

Vi har varit delaktiga med representanter på våryran i Torsås, Vissefjärda dagen och en dag på 

strippen i Emmaboda. 

Vi har haft öppet hus i Emmaboda där vi spridit information hur man förebygger mot brand. 

Räddningschefen har varit på en årlig räddningschefsträff i Ängelholm där Skåne, Blekinge, Kalmar, 

Kronoberg, Jönköping och Hallands räddningschefer deltar. Även personal från SKL, MSB, SOS och 

Försvarsdepartementet deltar.   

Förbundet är med på Länsstyrelsens utbildning/utvecklingsprojekt med gemensam syn på ledning 

och samverkan i hela hotskalan på regional nivå. Projektet benämns LoS. 

Vi har haft vårt årliga julbord med utmärkelse och avtackning på Möre hotell. 

Emmaboda-Torsås-Nybro-Kalmar(K-N-E-T) har startat upp tre projektgrupper gällande 

tillsyn/förebyggande, utbildning/övning och utrustning/förrådshantering. Syftet är att vi ska 

samverka på en betydligt djupare nivå än vad som görs idag. Alla har att vinna på detta i längden. 
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Direktionen  
 

Följande viktiga beslut har tagits av direktionen under perioden: 
 
Att godkänna en utveckling av organisationen med FIP koncept  
 
Att godkänna delårsrapport 2013 och årsredovisningen 2012 
 
Att godkänna en byggnation av en ny brandstation i Emmaboda 
 
 
Direktionen har haft fyra sammanträden under 2013.  
 
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)   Stig-Ove Andersson (s) 
Sten-Olof Johansson (m)    Lena Holmkqvist (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 
 

Sjukfrånvaro 

Årtal  2011 2012 2013 

Total sjukfrånvaro 3,81 % 5,69 %        6,89 % 
Andel långtidssjuk- 
skrivna av tot frånvaro  

       0,00 % 26,58 %        17,63 % 

Sjukfrånvaro kvinnor        14,12 % 6,00 %        40,85 % 
Sjukfrånvaro män        2,08 % 5,63 %        1,02 % 
Sjukfrånvaro 29 år ≤         0,00 % 0,00 %        0,00 % 
Sjukfrånvaro 30-49 år        0,57 % 8,17 %        0,77 % 
Sjukfrånvaro 50 år ≥        8,13 % 2,96 %        9,44 % 
      Tabell 6 

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

Jämställdhetsarbete 

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

2013. Vi ser gärna en ökning av denna siffra i framtiden. 

Policys 

Räddningstjänstförbundet har tagit fram gemensamma policys och riktlinjer för verksamheten 

Arbetsskador 

Ingen arbetsskada är inrapporterad till Räddningstjänstförbundet. 

Avslut av anställning 

Under året har två medarbetare slutat sin anställning (Torsås, Vissefjärda) 

Följande anställningar har gjorts under året: 

En brandingenjör/säkerhetssamordnare  

En kombitjänst (utbildning/tekniker/brandinspektör) 

En brandman vardera i Emmaboda, Torsås och Vissefjärda  

Tjänstledighet 

Tre medarbetare har varit tjänstlediga under året. 

25-år i tjänst 

En medarbetare har erhållit gåva för att ha varit anställd i 25 år inom räddningstjänsten 
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Verksamhetsplan 2014 
 

Operativt 

Arbetet med ett nytt handlingsprogram för skydd mot olyckor 2015-2018 kommer att påbörjas under 

året. 

Utbildning, införskaffande av fordon, framtagande av rutiner samt implementering av FIP 

organisation för stationerna i Emmaboda och Torsås. 

Verka för att få till stånd ett avtal med Landstinget att räddningstjänsten ska få åka på IVPA (I Väntan 

På Ambulans). Frågan är länsövergripande. 

Samarbetet K-N-E-T (Kalmar-Nybro-Emmaboda och Torsås) kommer att fortsätta med nya 

arbetsträffar och kartläggning på riktade samverkansområden. Idag är arbetsgrupper startade för 

utbildning/övning, tillsyn/förebyggande och utrustning/förrådshantering. 

Efter inventering av branddammar i Torsås som är gjord tillsammans med 

Samhällsbyggnadskontoret, återlämna de branddammar som tjänat ut sitt syfte till markägarna. De 

kvarvarande skall ses över så funktionaliteten inte äventyras. 

 

Förebyggande 

Stort fokus kommer att ligga på skriftliga redogörelser. Vi ska försöka se till att alla berörda 

fastighetsägare/verksamheter lämnar in sina redogörelser.  

 

Vi kommer dela upp tillsynsobjekten utifrån komplexiteten och beroende på intern kompetens utföra 

tillsyn på de objekt som passar.  Ett led i detta är en intern liten omorganisation på enheten för att 

effektivisera och tydliggöra kommande arbete. Idag är det sammanlagt fyra personer som i olika 

omfattning arbetar med tillsyn. 

En ny tillsynsplan kommer under året att tas fram som skall vara vägledande under 2015-2018.  

 

Säkerhetssamordning 

Kommunal ledningsplats i Torsås 

Färdigställa samverkansavtal med Polisen 

Uppdatering/revidering av RSA 

Översyn/revidering av ledningsstruktur 

Digitalisering av kommunens trygghetslarm 

Utbildning i stabsmetodik och ledning 

Implementering av WIS i det dagliga arbetet 

Uppdatering av kommunsnes styrdokument gällande säkerhet 

Utbildning/seminarier för POSOM 
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Utbildning 

En inventering av alla informationsinsatser som förbundet gör har påbörjats. Syftet är att strukturera 

upp informationsinsatserna så vi kan mäta nyttan och göra framtida prioriteringar om detta är rätt 

sätt för att få ut informationen. 

 

En satsning kommer att göras för att få fler lokala företag att utbilda sin personal i brandkunskap. 

 

Kommunpersonalen i Torsås kommun kommer att stå i fokus för brandskyddskurser. 

  

Genom att vi fått möjlighet att i stegrande svårighetsgrad utbilda elever i skolsystemet alltifrån 

förskoleklass till grundskolans årskurs åtta når vi på sikt alla människor med olika bakgrund.  Här ser 

vi en utveckling i Torsås där vi inte haft möjlighet att utbilda eleverna i årskurs åtta. 

Intern utbildning under 2014, kommer satsning ligga på implementering av nytt rökskydd samt 

ämnet trafik med lagar, uppställning och körteknik. 

 

 

Förbundet 

Arbetet med en ny brandstation kommer att ta mycket tid från många av oss under en längre tid. Det 

är viktigt att allt blir rätt från början och att stationen dimensioneras utifrån rådande verksamhet. 

Ett inriktningsarbete har startat och kommer att fortsätta under 2014 för att ta ett samlat grepp över 

kommunernas säkerhetsarbete. Ansvaret för arbetet med Trygghet och säkerhet – för ett stärkt 

skydd mot oönskade händelser – är fördelat på många lokala och regionala aktörer. Tillsammans kan 

dessa aktörer skapa ett bättre skydd än vad var och en för sig. Kommunerna har ansvaret att 

samordna dessa aktörer. En stor utmaning där räddningstjänstförbundet förhoppningsvis kan vara en 

stor del i det arbetet. 

En internkontrollplan har påbörjats. Först ut att dokumenteras är alla olika kemikalier som vi 

hanterar inom förbundet som sammanställs i en kemikalielista. 

 

En ombyggnation av brandstationen i Torsås, till att innehålla även omklädningsrum för kvinnor har 

hög prioritet 2014. 
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Finansiella mål kopplat till verksamhetsmål 

 
Att hålla sig inom de beslutade budgetramarna för räddningstjänstförbundet 2013. 

       Det redovisade resultatet för 2013 blev 978 tkr.  (Uppfyllt)  

      Att vid investeringar under 2013 i största möjligaste mån använda eget kapital framför    
             belåning. Årets investeringar har finansierats med egna medel (Uppfyllt) 
 

Räddningstjänstens verksamhet 

Räddningstjänstförbundet ansvarar för den allmänna räddningstjänsten inom Emmaboda och 

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

brand och tillsyn av brandfarliga och explosiva varor. 

Räddningstjänstens uppgifter är därutöver att utföra/bedriva; 

Livräddande insatser 

Brandsläckning 

Insatser vid trafikolycka 

Insatser vid kemikalieolycka 

Ledning/samordning större räddningsinsatser – stabsverksamhet 

Miljöbevakning/sanering i samband med utsläpp/olyckor 

Förebyggande åtgärder mot brand 

Bedriva utbildning i brandkunskap och självskydd 

 

Inriktningsmål 

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

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

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

 

Effektmål (Räddningstjänsten skall verka för) 

 

Att en minskning sker av antalet bränder 

 

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

olyckshändelse. 

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

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

egendom och miljö. 

 

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

åtgärder till skydd mot bränder och andra olyckor. 
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Verksamhetsmål kopplade till god ekonomisk hushållning 

 

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

 

Att hålla responstiden vid larm inom 5 minuter på samtliga stationer. 

 

Mätperiod var under maj och november månad och gav följande resultat i medelvärde per 

larm: 

Emmaboda  06:28 min 19 larm (ej uppfyllt) 

Torsås  06:07 min 11 larm (ej uppfyllt)   

Vissefjärda 06:18 min 10 larm (ej uppfyllt) 

Åfors  03:45 min 3 larm (uppfyllt) 

Långasjö 07:22 min 6 larm  ej beredskap    

        

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

brandskydd och säkerhet. (uppfyllt) 
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Ekonomi 

 
2013 är det sjunde 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. 2013 års  

Kommunbidrag från Emmaboda kommun är 9 782 tkr (61,6 %) resp. Torsås kommun 6 147 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 978 tkr är lika mycket bättre än budget. En av de större positiva avvikelserna beror 

på minskade personalkostnader (+473 tkr) där utfallet på pensionskostnader blev lägre än 

budgeterat. Övriga driftskostnader visar en positiv avvikelse på hela 659 tkr, vilket syns på i stort sett 

alla kostnadsslag. Däremot visar förbundet en negativ avvikelse på verksamhetens intäkter med 128 

tkr varav intäkter för utbildning felade med 299 tkr jämfört med budget. 

Inga justeringar på resultatet har gjorts mot balanskravet. 

De likvida medlen har under året ökat från 1 213 tkr till 2 256 tkr. Se diagram nedan. 

 

 

 

Investeringar             Likviditet 

 
 

 
 

Följande investeringar har gjorts  

  

Radioutrustning 288 

Brandställ 147 

Rökskyddsutrustning 179 

Övriga inventarier 99 

 713 
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Resultaträkning 
     

Budget 

(Tkr) 
   

 Bokslut Bokslut Bokslut 
 

Helår 

    
2013 2012 2011 

 
2013 

         Verksamhetens intäkter not 1        1 342              1 855              1 865     
 

      1 470     

         Verksamhetens kostnader not 2 -    14 986     -     16 536     -      15 412     
 

-   16 063     

         Avskrivningar 
 

not 3 -      1 252     -        1 242     -        1 174     
 

-     1 250     

         Verksamhetens nettokostnader 
 

-    14 896     -     15 923     -      14 721     
 

-   15 843     

         Bidrag 
  

not 1      15 929            15 687            15 155     
 

    15 889     

         Finansiella intäkter 
 

not 4              14                    19                    43     
 

            15     

         Finansiella kostnader 
 

not 4 -            69     -             94     -           175     
 

-           61     

         Resultat 
   

           978     -           311                  302     
 

             -       

         FINANSIERINGSANALYS 
      (Tkr) 

   
Bokslut Bokslut Bokslut 

  

    
2013 2012 2011 

  

         Resultat 
   

           978     -           311                  144     
  Avskrivningar 

  
       1 252              1 242              1 174     

  Förändring av kundfordringar 
 

-            54                 127                    49     
  Förändring av övriga fordringar 

 
           805     -             30                  486     

  Förändring av leverantörsskulder 
 

-         386                 699     -           569     
  Förändring av övr. kortfr. skulder/uppl.kostnader -         658     -           502                  305     
  Förändring av pensionsskuld 

 
-            81                 194     -           185     

  

         Kassaflöde från den löpande verksamheten        1 856              1 419              1 404     
  

         Förvärv av fordon, maskiner, 
inventarier Not 5 -         713     -           686     -           542     

  

         Kassaflöde från investeringsverksamheten -         713     -           686     -           542     
  

         Upptagna långfristiga lån Not 6  -                  -                       -       
  

         Kassaflöde från finansieringsverksamheten 
 

                -                       -       
  

         Förändring av likvida medel 
 

       1 143                 733     -        1 138     
  Likvida medel från årets början 

 
       1 213                 480              1 618     

  

         Likvida medel vid periodens slut 
 

       2 356              1 213                  480     
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Balansräkning 

(Tkr) 
   

               2013 
 

             2012 

TILLGÅNGAR 
     

       Fordon och maskiner Not 5                  5 409     
 

                 6 106     

Inventarier 
 

Not 5                  2 289     
 

                 2 131     

       Summa anläggningstillgångar 
 

                 7 698     
 

                 8 237     

       Kundfordringar 
  

                     414     
 

                     359     

Övriga kortfristiga fordringar 
 

                     239     
 

                 1 045     

Kassa och bank 
  

                 2 356     
 

                 1 213     

       Summa omsättningstillgångar 
 

                 3 009     
 

                 2 617     

       SUMMA TILLGÅNGAR 
 

               10 707     
 

               10 854     

       EGET KAPITAL OCH SKULDER 
    

       Eget kapital 
  

                 2 114     
 

                 2 425     

Resultat 
   

                     978     
 

-                   311     

       Summa eget kapital 
  

                 3 092     
 

                 2 114     

       Avsättningar 
     

       Avsättning pensionsskuld not 7                      382     
 

                     463     

       Summa avsättningar 
 

                     382     
 

                     463     

       Långfristiga skulder 
     

       Reverslån 
  

                 5 491     
 

                 5 491     

Summa långfristiga skulder 
 

                 5 491     
 

                 5 491     

       Kortfristiga skulder 
     

       Leverantörsskulder 
  

                 1 242     
 

                 1 629     

Övriga kortfristiga skulder 
 

-                   693     
 

-                   208     
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter                  1 193     

 
                 1 365     

       Summa kortfristiga skulder 
 

                 1 742     
 

                 2 786     

       SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER                10 707     
 

               10 854     
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Noter till resultaträkningen 

 

Not 1 Intäkter 
  

2013 2012 
 

      
% 

 
Kommunbidrag Emmaboda               9 782                  9 657     61,6% 

 
Kommunbidrag Torsås               6 147                  6 030     38,4% 

 
    Totalt            15 929                15 687     100,0% 

       

 
Utbildning 

  
                 251                     575     

 

 
Utryckningsersättning 

 
                 250                     358     

 

 
Övriga intäkter 

 
                 841                     922     

 

 
Summa intäkter              17 271                17 542     

 

       Not 2 Personalkostnader 
    

 
Lön och arbetsgivaravgifter -          10 519     -         10 860     

 

 
Bilersättning 

 
-                  13     -                 15     

 

 
Företagshälsovård 

 
-                178     -               139     

 

 
Friskvård 

  
-                  73     -                 64     

 

 
Kompetensutveckling 

 
-                139     -               114     

 

 
Semesterlöneskuld 

 
-                  58                        25     

 

 
Övriga personalkostnader -                  36     -            1 009     

 

 
Summa personalkostnader -          11 016     -         12 176     

 

       

 
Övriga driftkostnader 

 
-            3 970     -            4 360     

 

       Not 3 Avskrivningar 
    

 
Avskrivningar fordon och maskiner -                555     -               823     

 

 
Avskrivningar inventarier -                697     -               419     

 

 
Summa avskrivningar   -            1 252     -            1 242     

 

       
Not 4 

Finansiella intäkter och kostnader 
Kostnader 

    

 
Övriga finansiella intäkter                    14                        19     

 

 
Ränta reverslån Torsås kommun -                  19     -                 25     

 

 
Ränta reverslån Emmaboda kommun -                  50     -                 69     

 

       

 
Summa finansiella kostnader -                  69     -                 94     

 

       Not Skydd - säkerhet 
    

 
Detta ingår i den ordinarie resultaträkningen. 

  

 
Bidrag Torsås kommun                  444                     467     

 

 
Intäkter från föregående år                  237                     144     

 

 
Summa intäkter 

 
                 681                     611     

 

       

 
Lön och arbetsgivaravgifter -                268     -               284     

 

 
Kompetensutveckling 

 
-                    8     -                 29     

 

 
Driftkostnader   -                  10     -                 61     

 

 
Summa kostnader 

 
-                286     -               374     

 

       

 
Pengarna flyttas över till nästa år                  395                     237     
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Noter till balansräkning och finansieringsanalys 

Not 5 Anläggningstillgångar 
   

      

    
2013-12-31 2012-12-31 

 
Fordon maskiner 

   

 
IB 

  
          6 106                  6 929     

 
Avskrivningar 

 
-            697     -               823     

 
UB Fordon och maskiner 

 
          5 409                  6 106     

      

 
IB 

  
          2 131                  1 863     

 
Årets investering 

 
              713                     686     

 
Avskrivningar 

 
-            555     -               418     

 
UB inventarier 

 
          2 289                  2 131     

      

 
Summa anläggningstillgångar 

 
          7 698                  8 237     

      

      

      

      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 

 
              382                     463     
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Driftsredovisning (exkl. kapitalkostnader) 

 

 

 

Årsbokslut 2013-12-31
              Intäkter Personalkostnader         Lokalhyror    Bilkostnader Övriga kostnader        TOTALT

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

Emmaboda 343           157            2 944 -        2 674 -        386 -         386 -        129 -      140 -      138 -        216 -         3 254 -         3 259 -       

 -              

Vissefjärda 30              14              1 327 -        1 356 -        95 -            95 -           36 -         50 -         50 -          37 -            1 478 -         1 524 -       

Långasjö 33              31              203 -           218 -            76 -            76 -           21 -         76 -         13 -          45 -            280 -            384 -           

Åfors 1                29              547 -           567 -            87 -            87 -           35 -         45 -         6 -             16 -            674 -            686 -           

Torsås brandstation 101           276            2 258 -        2 541 -        1 199 -      1 273 -     62 -         52 -         195 -        169 -         3 613 -         3 759 -       

-               -              

Dels:a stationer 508          507           7 279 -       7 356 -       1 843 -     1 917 -    283 -     363 -     402 -       483 -        9 299 -        9 612 -      

Adm. 16 030      15 992      1 323 -        1 580 -        -            -           1 -           13 -         1 235 -     1 458 -      13 471       12 941      

Drift/Tekniker -             -              775 -           891 -            -            -           31 -         29 -         4 -             9 -              810 -            929 -           

Övn.verksamhet 226           540            429 -           316 -            50 -            61 -           25 -         36 -         53 -          164 -         331 -            37 -             

-              

Förebyggande 221           100            935 -           1 028 -        -            - 18 -         24 -         14 -          12 -            746 -            964 -           

-              

Skydd-säkerhet 286           260            275 -           318 -            - - - - 11 -          60 -            -               118 -           

Dels:a Centralt 16 763     16 892     3 737 -       4 133 -       50 -           61 -          75 -        102 -     1 317 -    1 703 -     11 584      10 893     

Totalt 17 271     17 399     11 016 -    11 489 -     1 893 -     1 978 -    358 -     465 -     1 719 -    2 186 -     2 285         1 281       
Bokslut Budget

-1252 -1250 avskrivningar

-55 -31 finansnetto

978 -              årets resultat

2285
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Kategorier av fastigheter 2013-12-31

Anl nr fr o m: Anl nr t o m: Fastighetsslag Ansk.värde Årets Avskrivning Acc.avskr.2013 Restvärde 2013-12-31

investering t.o.m. 2013-12-31

102-118 Bandvagnar 200,00 200,00 0,00

103-106,24,26,29,33 4006-08-13-15 Bilar 3 265 163,00 194 559,00 1 462 281,00 1 802 882,00

43-46,69,71,74 Bilar

5 Branddammar 119 400,00 119 400,00 0,00

109,116 Båtar 200,00 200,00 0,00

115 Båtsläp 100,00 100,00 0,00

12,36 Dator 89 837,00 89 837,00 0,00

4005,5 Fält 93 683,00 12 620,00 93 683,00 0,00

4001 Grusskopa 13 000,00 1 950,00 13 000,00 0,00

1,10-11,13,17,23 34-35,4,4000,4003 Inventarier 1 809 031,00 98 600,00 203 631,00 1 225 116,00 682 515,00

4007,4012,4016-17 ,41-42,8-9 0,00

4004 Kartor 11 656,00 11 656,00 0,00

38-40,4002,4018 Kläder 653 557,25 147 162,00 101 934,00 165 330,00 635 389,25

4021-22

101,110-114,117,28 Motorspruta 66 498,00 6 580,00 46 758,00 19 740,00

2,16,27,30-31,37 4009-10,4019, 4023,501 Radio 1 196 892,00 288 162,00 224 572,00 728 168,00 756 886,00

15 Rökskyddsutrustning 51 482,00 178 860,00 5 148,00 36 037,00 194 305,00

14,18-21,25,3 32,4011,500, Släckbilar 6 571 244,00 500 650,00 2 965 092,00 3 606 152,00

6-7,70,72-73 0,00

60-67,75,100 107-108 Släp 600,00 600,00 0,00

0,00

Avstämning 2013-08-31 13 942 543,25 712 784,00 1 251 644,00 6 957 458,00 7 697 869,25

Avskrivningar konto 7832 554 485,00

konto 7833 697 159,00

Totalt avskrivningar 1 251 644,00

Enligt balansräkning alla anläggningstillgångar 1210-1229 7 697 871,00

Anläggningstillgångar 
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Redovisningsprinciper 

 
Redovisningen har skett enligt god kommunal redovisningssed i överensstämmelse med den Kommunala 

redovisningslagen och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.  

Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet men hänförliga till redovisningsåret har skuldbokförts och 

belastat årets redovisning. 

Utställda fakturor efter årsskiftet men hänförliga till redovisningsåret har fordringsförts och tillgodogjorts årets 

redovisning. 

Kostnadsräntor hänförliga till redovisningsåret men förfallna till betalning under 2013 har skuldbokförts. 

De anställdas fordran på kommunen i form av sparade semesterdagar och ej uttagen övertidsersättning har 

skuldbokförts. 

Stats- och landstingsbidrag hänförliga till redovisningsåret men ännu ej influtna har fordringsförts.  

Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband med 

löneredovisningen. 

Anställda med kommunal kompletteringspension: 38,46% arvodesanställda: 31,42  % 

Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet med avdrag för avskrivningar. 

Pensionsskulden  

Redovisad pensionsskuld avser en efterlevandepension. 

Särskild löneskatt på pensionskostnader kostnadsförs samma år som pensionerna intjänas och ingår med 

24,26 % i posten kortfristiga skulder (avseende upplupna pensionskostnader individuella valet).  

Lånekostnaderna redovisas enligt huvudmetoden och belastar därmed årets resultat. 

Avskrivningarna påbörjas när tillgångarna tas i bruk. Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter en 

bedömning av tillgångens nyttjandeperiod. Inventarier, bilar/maskiner skrivs av efterföljande månad. Följande 

avskrivningstider tillämpas: 

3 år – datautrustning. För kommunen kostnadsförs persondatorer direkt. 

5 och 10 år – maskiner, inventarier, bilar m.m. 

20 år – släck och tankbilar 

5 och 10 år – för dataprogram 

Alla anskaffningar till ett värde lägre än 21 tkr kostnadsförs direkt. 
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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 2013 

Prestationsmålen beskriver vilka konkreta åtgärder och styrmedel kommunerna eller någon annan 

aktör tänker använda för att uppnå säkerhetsmålen. 

Tillsyn 

- Tillsyn enligt Lagen (LSO 2003:778), och förordningen (2003:789) 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:  

 25 tillsyner LSO 
 19 samplanerade tillsyner LSO/LBE 
 26 ärende LBE  
 2 tillsyner LBE 
 3 tillstånd till Polis 
 4 tillstånd till socialförvaltningen 
 20 annan tillsyn 
 3 spridningsintyg 
 10 allmänna yttranden 
 36 allmänna tillstånd 
 148 skriftliga redogörelser har skickats ut. 33 svar har inkommit, ytterligare 40 har 

påbörjat sin inlämning medan 80-talet verksamheter inte gjort något än. 
 

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 verksamheter 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.  
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Rengöring och Brandskyddskontroll 

- Räddningstjänstförbundet skall kunna tillåta enskild fastighetsägare att utföra rengöring på egen 
fastighet under förutsättning att säkerheten är uppfylld. 
 

- Tillsyn över sotningsentreprenörerna utövas av Räddningstjänstförbundet. 
 

Resultat: 
 

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

 Kontinuerlig tillsyn görs av verksamheten, kontakt med skorstensfejarmästare i olika ärenden 
sker vid behov. 

 Två möten med bygg & miljöenheterna i medlemskommunerna 
 
 

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. Hänvisning till 
medlemskommunernas hemsidor skall också finnas på förbundets hemsida. 
 
Resultat:   

 Information och rådgivning ges i samband med tillsyn. 
 Information till allmänheten har getts i samband med öppet hus i Emmaboda, 

Vissefjärdadagen, Alsbomässan i Johansfors, Våryran i Torsås, reklamkampanjer under 
brandskyddsveckan i samarbete med Brandskyddsföreningen, Emmabodafestivalen och 
externa utbildningar. 

 Förbundets hemsida samt bägge medlemskommunernas hemsidor vid behov. 
 Torsås kommuns kommunblad 
 Information och rådgivning ges dagligen via telefon och vid möten. 
 Länsövergripande information tillsammans med länets räddningstjänster. 
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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: 

 

                          

 

 

Tabell 7 

 Utbildningar för grundskolans årskurs 2 och 5:e klass har genomförts i båda kommunerna. 
 Två storövningar vardera för krisledning och stab är genomförda i Torsås och Emmaboda. 
 Trafikprojekt för grundskolans årskurs 8 i Emmaboda kommun.  
 Utbildning för ensamkommande flyktingbarn har anordnats 

 

 

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. Arbetet leds av säkerhetssamordnarna. 

 Yttranden till Polismyndigheten (nyttjande av allmän plats, offentliga sammankomster 
m.m.), Socialförvaltning (alkoholservering), Bygg- och Miljönämnd 
(brandskyddsdokumentation), Länsstyrelsen (farlig verksamhet): 

 2013: 56 yttranden (2012: 64 yttranden) 
 

 

 

Utbildning 

Årtal 2013 
BKA 43 
Heta arbeten  9 
Självskyddskurs  9 

Totalt 61 
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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. Fyra personer jobbar med 
information och tillsyn i olika omfattning. 

 Tillsynsregistret i CORE har uppdaterats efter förbundets bildande och kontinuerlig 
uppdatering av rutiner, mallar och ärendehantering görs. 

 Två medarbetare har utbildats i Tillsyn A och Tillsyn B. 
 

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 2013. 
 SKL:s öppna jämförelser 
 Uppföljningsanalys av MSB och Länsstyrelsen 

 

 

 

 


