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Räddningstjänstförbundet 
Emmaboda-Torsås

Vår logga  
Vår logotyp består av fyra 
element:

Ringen med namn- symboliserar 
samverkan 

Vapenskölden- symboliserar orga-
nisationens grundfundament att 
skapa trygghet.

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

Stjärnan- Den åttauddiga stjärnan 
symboliserar räddningstjänstens 
grundläggande ledord: Kunskap, 
Uppmärksamhet, Lojalitet, Om-
tanke, Takt, Mod, Skicklighet och 
Uthållighet.

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

Verksamhetsidé
”Vi ska tillsammans med andra 

KUNSKAP

UPPMÄRKSAMHET

LOJALITET

OMTANKE

TAKT

UTHÅLLIGHET

SKICKLIGHET

MOD
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Räddningstjänstförbundet 
Emmaboda-Torsås

skapa trygghet genom samarbete 
med skydd mot oönskade händel-
ser! 

Förhållningssätt
Ett förhållningssätt handlar om 
vilken inställning du har till någon-
ting, 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 innebär att tillsam-
mans med kunskap och engagemang 
visa omtanke, öppenhet och ett 
vänligt bemötande. 

Nytänkande 
Samhället och människorna för-
ändras. Våra etablerade lösningar 
räcker inte alltid till. Därför ska 
utveckling och ständiga förbättring-
ar vara en ständig närvarande fråga 
i våra verksamheter. Nytänkande 
kräver, kunskap, inspiration, mod, 
flexibilitet och mångfald. 

Övergripande mål – prioriterande 
målområden 

Medlemskommunerna har i ägardi-
rektivet 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. 
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Medarbetare

För att nå vår vision; ” Vi skall verka för att 
alla människor som bor, verkar och vistas i 
kommunerna skall ha en säker och trygg miljö” 
är medarbetarnas engagemang, kompetens 
och ansvarstagande en av grundpelarna. 
Räddningstjänstförbundet strävar efter att 
vara en arbetsplats som förknippas med och 
kännetecknas av arbetsglädje, delaktighet och 
dialog. Förbundet värnar om och vill vara en 
hälsofrämjande arbetsplats med välmående 
medarbetare och ett gott arbetsklimat.

Arbetsmiljöarbete
Förbundet genomförde en medarbetarenkät 
2016 och har utifrån resultatet startat en pro-
cess med tre stycken projektgrupp- 
er för de utvecklingsområden som har analyse-
rats fram.

- attraktivitet/rekrytering
- lön/ersättningar
- Utbildningsplan/kompetens

Vi har kommit halvvägs och tanken är att ett 
färdigt resultat ska vara klart vid årsskiftet 
2017/18.

Anställda – Rekrytering
Förbundet har 10 heltidsanställda medarbeta-
re, vilket är lika mycket som vid förra året vid 
samma tidpunkt. Bland de tillsvidareanställda 
är könsfördelningen 90 % män och 10 % kvinnor.
Det är 60 personer som är anställda som 
brandmän i beredskap och 7 personer i värn. I 
gruppen brandmän i beredskap har 19 personer 
slutat och tre personer har nyanställts. Sex 
personer har eller har varit tjänstlediga under 
perioden. Bland brandmännen är könsfördel-
ningen ca 12 % kvinnor och 88 % män.

Sjukfrånvaro

Antal anställda 2017 K M
Tillsvidare  10 1 9
BmIB•   60 7 53
Uppdragsanställd 7 - 7
Totalt   77•• 8 60

•Brandman i beredskap
••Fyra personer arbetar både som 
tillsvidare(heltid) samt BmIB.

Sjukfrånvaro % jan-aug 2017 (2016)

Åldersgrupp 29 år och yngre 3,34 0,00

Åldersgrupp 30-49 år  0,00 0,00

Åldersgrupp 50 år och äldre 4,04 8,75

Kvinnor   20,62 48,94

Män    1,67 0,94

Andel långtidssjukskrivna av total 

frånvaro   5,42 75,88

Totalt    3,57 6,27

Sjukfrånvaron i procent för delåret 2017 är 
mindre än föregående år.
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Huvudverksamhet

Extern utbildning
Efter en tids diskussioner skrevs ett nytt 
utbildningsavtal mellan RFET och Emmaboda 
kommun. Avtalet gäller fyra år framåt.
Kommunen såg gärna att HLR-utbildning skulle 
ingå i avtalet vilket också tillgodoseddes. Det 
innebär att det blir en heldagsutbildning om 
det nya konceptet med kombinerad brand- och 
HLR-kurs körs.
Första utbildningen enligt det nya avtalet för 
Emmaboda kommun genomfördes i början av 
sommaren.

Det är inte bara kommunerna som vill ge sin 
personal kunskap inom hjärt- och lungrädd-
ning. Många företag har också ställt frågan till 
Räddningstjänsten om möjligheten för HLR-ut-
bildning. Numera har vi fler utbildade HLR-in-
struktörer vilket då möjliggör denna efterfrå-
gan från både kommunerna och företagen.

Även i skolan fick vi förfrågan om att köra 
HLR-utbildning. Detta i samband med Trafik-
projektet som Räddningstjänsten varit delakti-
ga under många år. 

Utöver skolbesök och utbildningar för Emma-
boda och Torsås kommuner och dess bolags 
personal enligt avtal har även ett antal avtals-
utbildningar genomförts för exempelvis Xylem 
och Saint Gobain.

Under 2017 har även utbildningar för nyanlän-
da fortsatt exempelvis för elever som går på 
SFI. Detta erbjuder vi andra kommuner än i 
Emmaboda och Torsås.

Även skolbesöken för alla elever i årskurs två 
och fem har fortsatt där brandmän åker ut till 
alla skolor i Torsås och Emmaboda kommun och 
träffar eleverna.

Antal kurser

Antal deltagare

Tillsyn
Räddningstjänsten har besökt samtliga kommu-
nala automatlarmsanläggningar i Emmaboda 
kommun för att uppdatera deras organisatio-
ner vid utlöst larm dag/nattetid.

Räddningstjänsten har vid tillsynsbesöken 
informerat hur man i verksamheten kan jobba 
med att få ett bättre systematiskt arbete för 
att förhindra brand i byggnader samt hur man 
kan bygga en organisation för att kunna få ut 
personer i verksamheten utan räddningstjäns-
tens medverkan.

Räddningstjänsten har varit på ett antal tek-
niska samråd i både Emmaboda och Torsås och 
vi känner nu att vi är ”med på banan” vad det 
gäller kännedom och kunskap om respektive 
kommuns byggnadskontor. Det känns mycket 
tillfredsställande att kunna samarbeta i större 
utsträckning än vi har gjort innan. 

Antalet bygglovsärende har ökat markant i 
båda kommunerna, det innebär mer granskning 
av brandskyddsdokumentationer.

Räddningstjänsten deltar i samarbetsgruppen 
LÄNSRISK som är en samlad grupp i Kalmar län 
bestående av polis, landsting, räddningstjänst 
och länsstyrelsen. Gruppen handhar större 

Förebyggande

Årtal    2017 (2016)
BKA    21 52
Heta arbeten   7 5
Upp i rök(åk7-9)   -
Självskyddskurser   1
Gasol/gasanvändare   5
SFI/asyl/HVB   23 75
HLR    17 -
Brandskyddskontrollant 9 -
Totalt    77 138

Årtal    2017 (2016)
BKA    266 534
Heta arbeten   78 74
Upp i rök(åk7-9)   -
Självskyddskurser   36
Gasol/gasanvändare   57
SFI    420 856
HLR    143 -
Brandskyddskontrollant 66 -
Totalt    973 1 557
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evenemang i länet, förebygger samt ställer 
krav på arrangörer att säkerheten är tillfreds-
ställande. Vi har idag det största enskilda 
evenemanget i Kalmar län i Emmabodafestiva-
len då det är ca 10.000 personer som  kommer 
för att campa under fem dagar i Emmaboda 
kommun. Ett antal möten inför festivalen har 
genomförts med arrangör, polis, landsting och 
länsstyrelsen.

Vi har deltagit på förebyggande konferensen i 
Karlstad som MSB ansvarar för.

Äldres säkerhet
Förebyggande avd. har även sammanställt hur 
brandskyddet ser ut hos människor som på 
något sätt har besök av hemtjänst eller annan 
kommunal hjälp.

Brandskyddskontroller/sotning
Sotningsverksamheten som vi i större utsträck-
ning har varit involverat i, har tagit väldig 
mycket kraft i organisationen. 

Räddningstjänstförbundet har varit stämda 
utav Sotning & Brandskydd AB i Torsås för 
att ha orsakat dem en förlust på 1,6 milj.kr. 
Processen har tagit mycket tid och det myn-
nade ut i en förlikning. Gällande ansökningar 
med sotning av annan entreprenör så kommer 
det varje vecka in ett antal, mest i Emmaboda 
kommun. 

Våra brandskyddskontrollanter har varit flitiga 
och ligger bra i fas med det beräknade utfal-
let. Räddningstjänsten får då möjlighet att 
göra en kontroll av brandskyddet i många hem 
och kan lämna information om hur fastighetsä-
gare bör skydda sig mot brand.

Ärenden  2017 2016
Tillsyner  18 27
Tillståndsärende 24 11
Annan tillsyn  3 14
Allmänna yttranden 15 21
Spridningsyttrande 1 1
Tekniskt samråd 10 10
Sotningsansökan 269 1 700
Totalt   340 1 784

Period  2017 2016
3-års frist 1 100 889
6-års frist 913 847
  
Totalt  2 013 1 736
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Samverkan 
Emmaboda-Torsås, Nybro, Öland och Kalmar 
för diskussioner om ökad samverkan gällande 
bl.a. operativ räddningstjänst. Vi har provat 
med att yttre befäl från Kalmar och Nybro 
supportar våra kommuner vid större händel-
ser vilket innebär att vi får en ledningsnivå 
till.  En utvärdering har gjorts internt med 
mycket positivt resultat. Till hösten har en 
projektgrupp med deltagare från respektive 
kommun fått i uppdrag att ta fram ett koncept 
till organisation om gemensam Brandingenjör 
i beredskap,  gemensamma yttre befäl samt 
gemensam beslutsfattande chef. Redovisning 
ska ske innan året är slut.

Handlingsprogram
Vårt handlingsprogram för räddningstjänst och 
förebyggande verksamhet togs av direktionen 
i mars månad. I samma veva beslutades det 
även om:

Operativ förmåga
Ägardirektiv
Styrning & uppföljning samt
olycksutredning

Övning
Utbildning för motorsågsanvändning för rädd-
ningstjänstpersonal är nu inne i slutskedet. Det 
som kvarstår är själva ”uppkörningen” med ett 
praktiskt prov. Detta kommer att genomföras 
efter semesterperioden för deltidspersonalen 
på stationerna Vissefjärda, Emmaboda och 
Torsås. 

Under första halvan av 2017 har vi valt att 
titta på hur Oskarshamns räddningstjänst 
valt att kvalitetssäkra kunskapsnivån hos sina 
brandmän enligt ett koncept som de kallar 
för ”Trygga brandmän”. Det handlar om ett 
övningsupplägg som säkerställer en lägstanivå 
hos alla brandmän.

Trygga brandmän kommer att planeras in i 
övningsprogrammet och de första övningarna 
har genomförts under 2017. 
Konceptet Trygga brandmän säkerställer för-
hoppningsvis också en registrering av vad alla 
genomfört vilket gör att 

uppföljningen av respektive brandman kun-
skaps- och utbildningsnivå underlättas.

Efter nya direktiv från Landstinget har vi under 
året utbildat egna instruktörer i D-HLR för att 
dessa ska hålla i repetitionsutbildningar för 
våra brandmän enligt gällande SAMS avtal. 

Stationerna Emmaboda, Långasjö, Åfors och 
Vissefjärda har passat på att öva på ett flerfa-
miljshus i centrala Emmaboda. Huset ska rivas 
efter sommaren och då har räddningstjänsten 
passat på att öva rökdykning och teknik och 
metodval gällande brand i lägenhet i flerfa-
miljshus. Övningarna har varit mycket uppskat-
tade och övningen ger en annan dimension när 
vi kan öva i ”riktiga” objekt. 

Vi har haft brandmän iväg på utbildningar för 
Räddningsinsats både i Växjö och i Revinge 
samt preparandutbildning i Kalmar.

Responstider
En avgörande faktor för en effektiv insats är 
den tid det tar från larm till att skadeavhjäl-
pande insats påbörjas. Förbundet ska verka 
för att minska nuvarande responstider både 
vad avser räddningstjänst och SAMS (avtalad 
ambulanssjukvård). Kommunerna vill följa hur 
responstiderna minskar över tid. För att beak-
ta hela perspektivet förebyggande åtgärder, 
enskildas insatser och kommunens/landstingets 
insatser kan nedanstående graf vara ett exem-
pel att visa på hur responstider utvecklas.

Glädjande är att responstiderna minskar. 2012 
klarade vi 80 % av olyckorna inom 16 minu-
ter, 2015 klarade vi det inom 12 minuter och 
2017(jan-aug) klarade vi det inom 9,7 minuter. 
Vi mäter på drunkning, trafikolycka, brand i 
byggnad och SAMS från i år.

Operativt
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Ny operativ organisation

I slutet på augusti genomförde förbundet en 
operativ organisationsförändring. Den gjordes 
av flera anledningar; uppkommen situation 
med uppsägningar, minska responstiderna, 
bryta händelseförloppet av en oönskad händel-
se snabbare oavsett var i kommunen händelsen 
inträffar, möta nya utmaningar där våra eta-
blerade lösningar inte räcker till men främst 
för att det gagnar den hjälpsökande. Station 
Långasjö blir nu en beredskapsstation med en 
person och befälsrollen styrkeledare hanterar 
nu hela Emmaboda kommun.

Olycksundersökning 
Olycksundersökning är en uppföljning efter 
räddningsinsats där man undersöker olycks-
orsak, -förlopp och räddningsinsats i syfte att 
lära och att ta tillvara på erfarenheter. Om-
fattningen på undersökning varierar beroende 
på räddningsinsatsen. 

RFET har valt att dela in räddningsinsatser-
na i tre olika undersökningsnivåer. Nivå 1 är 
insatsrapport, nivå 2 är insatsrapport, olycks-
förloppsundersökning och bilder. Nivå 3 är en 
fördjupad utredning, som görs av särskild utre-
dare eller grupp och den redovisas i en rapport 
när den är färdig. 

Nedan går att utläsa hur många 
undersökningar som gjorts i 
respektive nivå.

Insatsstatistik

Räddningsuppdrag
Totalt antal insatser fram till och med sista au-
gusti 2017 var 221 stycken, vilket kan jämföras 
med föregående års 228 vid samma tidpunkt. 
Antalet utryckningar har varit 285 stycken 
beroende på att vid flera händelser larmas 
mer än en utryckningsstyrka enligt fastlagda 
larmplaner

Trafikolyckorna har ökat marginellt under året 
och ligger ganska konstant.

Brand i byggnad har ökat med 55 % jämfört 
med 2016. Vi ser inget som sticker ut gällande 
orsakerna utan det varierar kraftigt från soteld 
till anlagda bränder. 

Onödiga automatiska brandlarm har minskat 
från 71 till 59 och ca 20 %. Fortfarande en 
alldeles för hög siffra mot vad vi vill. 

Av statistiken kan man utläsa att det är ca 65 
% av larmen som sker dagtid mellan 06:00-
18:00. 

Nivå  2017 2016
Nivå 1  221 228
Nivå 2  4 3
Nivå 3  - -

Olyckstyp (jan-aug)  2017 (2016)

Brand i byggnad  39 25
Brand ej i byggnad  37 35
Automatlarm, ej brand 59 71
Trafikolycka   41 38
Utsläpp av farligt ämne 5 6
Annan(sams, lyfthjälp) 28 39
Drunkning/Tillbud  1 -
Nödställd person  3 3
Nödställt djur   3 1
Annan vattenskada  1 -
Stormskada   2 -
Förmodad brand  1 10
Förmodad räddning  - -
Annat uppdrag  
Totalt    221 228
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Brottsförebyggande
Samverkansmöten på veckobasis i respektive 
kommun fortlöper på ett bra sätt. Syftet är att 
dryfta dagsaktuella operativa frågor med polis, 
näringsliv och kommunala förvaltningar.

Framtagande av handlingsplan kopplat till 
samverkansöverenskommelsen och medborgar-
löfte med Polisen. 

Inre och yttre trygghetsvandringar i syfte att 
stärka tryggheten på kommunala arbetsplatser 
och kommunala allmänna områden.

Våldsbejakande extremism
Vi har planerat och genomfört två uppfölj-
ningsmöten, kopplat till kommunernas uppdrag 
att arbeta utifrån framtagen handlingsplan. 
Vi har deltagit i det regionala nätverket för 
samordning av arbetet med VBE.

Krisberedskap
Arbete med Risk- och sårbarhetsanalys(RSA) i 
Emmaboda är klart med identifiering av sår-
barheter och risker samt plan för åtgärder som 
behöver vidtas. 

Revidering av krishanteringsplanerna är gjorda 
med planering av utbildning och träning, fram-
förallt kopplat till kommande kärnkraftsövning 
KKÖ 17 som Länsstyrelsen ansvarar för.
Lite blandat arbete som är kopplat till kris-
beredskap som Emmabodafestivalen, Posom, 
FRG-arbete, krisberedskapsveckan, nätverkan-
de i olika forum.

Inre säkerhetsarbete
Råd och stöd till verksamheter avseende han-
tering av säkerhetshotande frågor.  

Lokal samverkanskurs
Länsstyrelsen har genomfört en lokal samver-
kanskurs för medlemskommunerna tillsammans 
med Mönsterås och Högsby under våren. Vi 
deltog med flertalet anställda och förtroende 
valda.

 

Skydd & säkerhet
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Övrigt under perioden
Vi har gjort utskick till fastigheter i Gullabo 
gällande vårt projekt förstärkt medmänniska. 
Vi kommer att hålla en utbildning/information 
under hösten och sparka igång projektet där vi 
kan få hjälp av allmänheten vid trafikolyckor, 
hjärtstopp, brand i byggnad samt drunkning.

Direktionen
Följande viktiga beslut har tagits i direktionen 
under perioden:

Att anta en förlikning med Sotning & 
     Brandskydd AB
Att godkänna årsredovisningen för 2016
Att anta styrdokument för förbundet
Att anta ny organisation

Direktionen har haft fyra sammanträden under 
perioden. 

Fortsättning på 2017

• Utbilda personalen i barn-HLR för att  
 under början på 2018 åka på skarpa  
 larm.
• Påbörja en tillbyggnad av station  
 Torsås för att uppfylla kraven för om 
 klädningsrum för både dam & herr.
• Projektering av brandstationen i 
 Emmaboda
• Prova på dag i Emmaboda för 
 rekrytering av nya brandmän
• Övning KKÖ 17

Finansiella mål kopplat till verksamhetsmål

• Att hålla sig inom de beslutade bud 
 getramarna för räddningstjänst-
 förbundet 2017
• Att vid investeringar under 2017 i  
 största möjligaste mån använda eget  
 kapital framför belåning.

Under 2017 visar prognosen ett positivt resul-
tat på  775 tkr, vilket innebär att våra finan-
siella mål uppfylls. Vi kan då återställa förra 
årets minusresultat på 100 tkr.

Investeringarna under året kommer att själv 
finansieras, ingen ny upplåning är aktuell.
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Måluppfyllnad
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. utvecklingsmål. Uppföljning av delåret 2017 åtgärder redovisas nedan, vilket 
visar på ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv.

Klart   Arbete pågår                                                                          Ej klart

Åtgärder             Kommentarer     Status

Införa förstärkt medmänniska för 
ökad trygghet på platser som tar lång 
tid att nå. Minst ett samhälle under 2017.

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

Göra hembesök hos nyanlända som har eget 
boende för att försäkra oss om att förståelsen 
för oönskade händelser finns.

Individanpassat brandskydd/
Äldres säkerhet

Information och kommunikationsinsatser till 
allmänheten där vi medverkar vid offentliga 
arrangemang.

Initiera och utveckla aktualiserade 
samverkansforum inom området 
trafiksäkerhet.

Identifiera nya lämpliga samverkansaktörer 
som kan agera i rollen som IVPR(I Väntan På 
Räddningstjänst) av semiprofessionella dvs. 
anställda inom offentlig sektor.

Identifiera geografiska områden där 
frivilliga kan utgöra en resurs

 

Utskick till fastighetsägar är gjort samt all 
planering klar för genomförandet.

Enligt plan

Här har vi inte kommit igång ännu

 

Arbetet fortsätter framåt. Involvera social-
tjänsten mer.

Enligt framtagen kalender

Vi har tagit initiativ till ett möte med Läns-
styrelsen, jägarförbundet, Trafikverket, Poli-
sen, Rtj, LRF m.m. för att minska olyckorna 
på våra vägar.

Hemtjänsten, vaktmästare, brandskyddskon-
trollanter

 

Gullabo, Boda, Bergkvara, Söderåkra, Bröms
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Uppföljning av basverksamhet
Räddningstjänstens basverksamhet följs upp med kvalitetsindikatorer, enligt nedan. Pilens 
riktning visar trenden för respektive indikator.

Indikator        2017 2016 Trend

Responstid för Emmaboda-Torsås     9,7 min  

Antal olyckor som föranleder räddningsuppdrag inom kategorierna 

brand, trafikolycka, drunkning och sjukvårdsuppdrag   97 91 

Antal utvecklade bränder i byggnader per 1 000 invånare i E-B  0,23 % 0,18 % 

Antal utvecklade bränder i byggnader per 1 000 invånare i Torsås 0,13 % 0,05 % 

Antal utförda brandskyddskontroller     2 013 1 736 

Antal tillsyner enligt LSO och LBE     15 13 

Antal tillstånd enligt LBE      4 11 

Antal utbildade personer       973 1 557 

Sjukfrånvaro        3,57 % 6,27 % 

Antalet rapporterade olycksfall      - 1 

Antalet rapporterade tillbud      - - 

 Uppgift saknas

 Här är inte årskurs 2 & 5, trafikprojektet, studiebesök etc. medräknat. 
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Ekonomi
Resultatet efter årets första 8 måna-
der 2017 blev 443 Tkr vilket är 282 
Tkr bättre än budget för perioden.  De 
största avvikelserna avser högre intäk-
ter för brands skyddskontroll och något 
lägre avskrivningar än budgeterat.
Likvida medel uppgår till 2,8 Mkr, årets 
investeringar har finansierats med egna 
medel. 

Prognosen för 2017 visar på ett resul-
tat 775 Tkr. Det negativa resultatet 
från 2016 förväntas bli återställt under 
2017. Redovisningsprinciperna är de 
samma som vid 2016 års utgång, för-
utom semesterlöneskulden. Numera 
bokas förändring mellan augusti nuva-
rande år och augusti föregående år.
År 2017 är det elfte verksamhetsåret 

för Räddningstjänstförbundet Emma-
boda-Torsås. Respektive ägarandel i 
förbundet är i huvudsak baserad på 
tidigare kostnader för räddningstjäns-
terna i Emmaboda och Torsås, ställd 
mot invånarantalet. Utifrån detta är 
ägarandelen för Emmaboda 61,5 % res-
pektive Torsås 38,5 %. 

                     

Likvida medel
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Investeringar
 

Följande investeringar har 
gjorts: 

Hittills under året har befintlig utrust-
ning kompletterats med 75 Tkr, inga 
större investeringar är planerade under 
verksamhetsåret.

Investeringar       
Fordon    
Utrustning befintlig vagnpark   28 599
Inventarier  
Räddningsutrustning    46 291
Totalt      74 890  
 

Resultaträkning Tkr
RESULTATRÄKNING       Budget Bokslut Prognos
(Tkr)      2017 2016 2017 2016 2017

Jan - Aug      Jan-Aug Jan-Aug Jan-Aug  
         
         
Verksamhetens intäkter  not 1  2 646      1 955      1 996      3 803      3 578    
         
Verksamhetens kostnader  not 2  -13 122     -13 065     -12 407     -19 252     -18 660    
         
Avskrivningar   not 3  -626     -956     -855     -1 446     -1 283    
         
Verksamhetens nettokostnader   -11 102     -12 065     -11 266     -16 895     -16 365    
         
Bidrag    not 1  11 550      11 193      11 427      16 790      17 140    
         
Finansiella intäkter     -        -        27      5      -      
         
Finansiella kostnader  not 4  -5      -       -27      -        -      
         
Resultat       443     -872      161     -100      775    
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RESULTATRÄKNING       Budget Bokslut Prognos
(Tkr)      2017 2016 2017 2016 2017

Jan - Aug      Jan-Aug Jan-Aug Jan-Aug  
         
         
Verksamhetens intäkter  not 1  2 646      1 955      1 996      3 803      3 578    
         
Verksamhetens kostnader  not 2  -13 122     -13 065     -12 407     -19 252     -18 660    
         
Avskrivningar   not 3  -626     -956     -855     -1 446     -1 283    
         
Verksamhetens nettokostnader   -11 102     -12 065     -11 266     -16 895     -16 365    
         
Bidrag    not 1  11 550      11 193      11 427      16 790      17 140    
         
Finansiella intäkter     -        -        27      5      -      
         
Finansiella kostnader  not 4  -5      -       -27      -        -      
         
Resultat       443     -872      161     -100      775    

BALANSRÄKNING (Tkr)    Delårs-     
      rapport   Bokslut
      2017-08-31  2016-12-31
      
TILLGÅNGAR      
      
Fordon och maskiner     4 687       4 937    
Inventarier         711       1 012    
      
Summa anläggningstillgångar    5 398       5 949    
      
Kundfordringar          493       1 042    
Övriga kortfristiga fordringar    1 495       1 800    
Kassa och bank       2 832       3 015    
      
Summa omsättningstillgångar    4 820       5 857    
      
SUMMA TILLGÅNGAR              10 218      11 806    
      
      
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      3 485      3 585    
Resultat         443       -100    
      
Summa eget kapital    3 928      3 485    
      
Avsättningar      
      
Avsättning pensionsskuld   -          180    
      
Summa avsättningar    -          180    
      
Långfristiga skulder      
      
Reverslån      3 991      3 991    
      
Summa långfristiga skulder   3 991      3 991    
      
Kortfristiga skulder      
      
Leverantörsskulder       172       2 656    
Övriga kortfristiga skulder       -86            -      
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 213      1 494    
      
Summa kortfristiga skulder   2 299       4 150    
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER           10 218                 11 806    

Balansräkning Tkr
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Finansieringsanalys Tkr

FINANSIERINGSANALYS         
(Tkr)         
         
       2017  2016  Bokslut 
       Jan-Aug  Jan-Aug  2016 
         
Resultat       443      -872        -100     
Avskrivningar       626        956       1 446     
Förändring av kundfordringar    549        104        -458     
Förändring av övriga fordringar    305        633        -453     
Förändring av leverantörsskulder          -2 484      -626       1 383     
Förändring av övr. kortfr. skulder/uppl.kostnader 632        515         199     
Förändring av pensionsskuld             -180       -54          -80     
         
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -109       656       1 937     
         
Förvärv av fordon, maskiner, inv.    -75                -700        -881     
         
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -75                -700        -881     
         
Upptagna långfristtiga lån    -         -         -       
Amorteringar       -         -         -       
Kassaflöde från finansieringverksamheten  -         -         -       
         
Förändring av likvida medel               -184         -43      1 056     
Likvida medel från årets början             3 015       1 959     1 959     
         
Likvida medel vid periodens slut            2 832       1 917     3 015     



17

Noter till resultaträkningen Tkr

FINANSIERINGSANALYS         
(Tkr)         
         
       2017  2016  Bokslut 
       Jan-Aug  Jan-Aug  2016 
         
Resultat       443      -872        -100     
Avskrivningar       626        956       1 446     
Förändring av kundfordringar    549        104        -458     
Förändring av övriga fordringar    305        633        -453     
Förändring av leverantörsskulder          -2 484      -626       1 383     
Förändring av övr. kortfr. skulder/uppl.kostnader 632        515         199     
Förändring av pensionsskuld             -180       -54          -80     
         
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -109       656       1 937     
         
Förvärv av fordon, maskiner, inv.    -75                -700        -881     
         
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -75                -700        -881     
         
Upptagna långfristtiga lån    -         -         -       
Amorteringar       -         -         -       
Kassaflöde från finansieringverksamheten  -         -         -       
         
Förändring av likvida medel               -184         -43      1 056     
Likvida medel från årets början             3 015       1 959     1 959     
         
Likvida medel vid periodens slut            2 832       1 917     3 015     

Noter till resultaträkningen       
       
Not 1 Intäkter      2017-08-31 2016-08-31  
           % 
 Kommunbidrag Emmaboda    7 024      6 885     61,5% 
 Kommunbidrag Torsås      4 402      4 309     38,5% 
 Extra driftbidrag          124            -        
 Totalt       11 550     11 193     100,0% 
       
 Utbildning          297         372      
 Utryckningsersättning         522         460      
 Brandskyddskontroll      1 067         431      
 Övriga intäkter          760         693      
 Summa intäkter                 14 196              13 149      
       
       
Not 2 Personalkostnader      
 Lön och arbetsgivaravgifter     9 514       9 031      
 Bilersättning             10             9      
 Företagshälsovård          190          172      
 Friskvård             15            45      
 Kompetensutveckling            65            66      
 Pensioner inkl. löneskatt        272          380      
 Semesterlöneskuld, förändring          49          138      
 Övriga personalkostnader           -               -        
 Summa personalkostnader    10 115        9 840      
       
 Övriga driftkostnader        3 007        3 225      
       
       
Not 2 Summa drift-personalkostnader     13 122       13 065      
       
       
Not 3 Avskrivningar      
 Avskrivningar fordon och maskiner        325           513      
 Avskrivningar inventarier         301           443      
 Vinst vid avyttring              -               -        
 Summa avskrivningar           626           956      
       
       
Not 4 Finansiella kostnader      
 Ränta reverslån Torsås kommun          -               -        
 Ränta reverslån Emmaboda kommun         -               -        
 Övriga finansiella kostnader            5             -        
 Övriga finansiella intäkter,ränteintäkter         -               -        
 Summa finansiella kostnader            5             -        
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 Utfall 201708         
 (tkr)
        
  Gem. adm. Drift,  Brandsskydds  Förebyggande Utbildning Operativt Skydd o  Bidrag TOTALT:
   fordon etc kontroll      säkerhet                 
 
 Intäkter    332     0 1067     72  297    356 522 11550 14196
         
 Kostnader -2422 -841  -754  -554  -384 -7604           -563        0          -13122
         
 Netto -2090 -841   313  -482  -87 -7248 -41 11550   1074
         
 Avskrivningar,  -202   -42   -33      0  0   -354    0        0   -631
 finans 
       
 Budget -3498          -1211 1100                   -1321  0                 -12455 406  17140    161
 201712        

          avvikelse från budget      282

Driftsredovisning
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