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Operativ verksamhet 
 

Samverkan  

Emmaboda-Torsås och Nybro har börjat diskutera ett djupare samverkansupplägg för att kunna 

hjälpa varandra betydligt mer än vi gör idag. Även med Kalmar och Öland diskuteras ökad samverkan 

med i större utsträckning. En rapport är lämnad till direktionen och bl.a. vissa samverkansområden 

har redan påbörjats: 

Förebyggande: Äldres säkerhet 

Utbildning/övning: Gemensam övningsplattform, SFI 

Material-förrådshantering  

Operativ räddningstjänst med bl.a. RCB funktion och insatsledare (Nybro-Kalmar) 

 

SAMS-organisation (SAving More lives in Sweden) 

Länets räddningstjänster och Landstinget har tecknat avtal angående sjukvårdslarm vid hjärtstopp. I 

förbundet har det varit stort fokus på utbildning av personalen, materielhantering och framtagande 

av rutiner. Förbundet har varit aktiv med SAMS organisationen sedan mars månad med hittills väldigt 

bra resultat. 

 

Olycksutredning 

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

utreda olyckor. Syftet är att klarlägga olycksorsak, olycksförlopp och räddningsinsatsen. Hittills i år 

har det resulterat i en (1) fördjupad utredning.  

 

Utrustning 

Under första halvåret har vi investerat i lite ny slang för rökdykning, tre stycken nya värmekameror, 

två navigatorer, Rakel terminaler, nya lampor till våra avspärrningstält vid trafikolyckor, båtmotor 

samt lite larmställ. 

 

Insatser 

Totalt antal insatser fram till och med sista augusti 2015 var158 stycken, vilket kan jämföras med 

föregående års 164 vid samma tidpunkt. Antalet utryckningar har varit 206 stycken beroende på att 

vid flera händelser larmas mer än en utryckningsstyrka enligt fastlagda larmplaner. 
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E-B Torsås V-fjärda Åfors L-sjö RCB Totalt

2013 67 48 29 10 14 11 168

2014 72 57 38 9 26 31 233

2015 64 72 28 14 19 9 206

Antal utryckningar
januari - augusti

2013

2014

2015

 

Insatser fördelade på olyckstyper 

Olyckstyp jan-aug 2013 Jan-aug 2014 Jan-aug 2015 

Brand i byggnad 23 34 26 

Brand ej i byggnad 31 18 14 

Automatlarm, ej brand 33 46 48 

Trafikolycka 28 33 30 

Utsläpp av farligt ämne 5 4 10 

Annan(sams, lyfthjälp) 4 3 14 

Drunkning/Tillbud - 1 1 

Nödställd person - - 5 

Nödställt djur 1 4 3 

Annan vattenskada - 5 2 

Stormskada - - 1 

Förmodad brand 5 6 1 

Förmodad räddning 1 1 - 

Annat uppdrag 5 9 3 

Totalt 136 164 158 
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Förebyggande verksamhet 

 
Tillsyn  

När det gäller vår satsning på skriftlig redogörelse har den avstannat under våren pga. att den person 

som drivit ärendet har varit sjukskriven. Vi hoppas att vi kan fortsätta arbetet under hösten. 

Under våren har en ny tillsynsplan för 2015-2018 fastsällts av direktionen. Under 2015 har och 

kommer fortsättningsvis vi fokusera på skolor, förskolor, större arbetsplatser, äldreboende och 

flyktingboende. I år är även respektive kommuns badplatser avsynade så att tillfredställd säkerhet 

finns vid vattnet.  

42 tillsyner enligt LSO/LBE har hittills gjorts 

5 tillstånd för brandfarlig och explosiv vara har beviljats. 

Övriga ärenden 

Annan tillsyn    9 

Tillsyn fyrverkerier   10 

Tillsyn badplatser   15 

Sakkunnigutlåtande(spridningsintyg)  1 

Allmänna yttrande (tillstånd polis & socialtjänst)  18 

Inkomna skriftlig redogörelse  9 

Granskning av brandskyddsbeskrivning   10 

 

Några kräver mer arbete som Emmabodafestivalen där vi jobbar med kontinuerligt under hela året 

tillsammans med Polis, Landsting och arrangör, andra mindre. 

Äldres säkerhet 

Vi har tillsammans med socialtjänsten i Torsås och Emmaboda börjat inventera äldres säkerhet. De 

äldre som har hembesök av hemtjänsten blir också (frivilligt) utfrågade om hur brandskyddet är och 

hur de kan agera vid en verklig händelse. Allt dokumenteras och utvärderas av räddningstjänsten och 

socialtjänsten tillsammans och är någon person utsatt för särskild risk kommer eventuell åtgärdsplan 

att tas fram. 

 

Samverkan 

Räddningstjänsten har haft möte med Emmaboda och Torsås byggnadsavdelning gällande samsyn på 

objekt som vill ha bygglov. Vi har gjort ett antal tillsyner tillsammans med miljöenheten i Torsås och 

Emmaboda och då företrädesvis på brandfarlig vara. 

 

Emmabodafestivalen 

Det förebyggande arbetet med årets Emmaboda festival har fungerat mycket bra. Eldningsförbud på 

hela festivalområdet utfärdades, krav på att arrangören ska tillse att försäljarna har kunskap om 

brandfarlig vara, campingarna både inom området och utanför är säkrade med avstånd för brand.  

En av två ”spetskompetenser” för säkerhet vid publika evenemang i Kalmar län är verksam i 

förbundet vilket ses som en stor tillgång.  
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Information/utbildning 

Två personer har varit på förebyggande konferens i Karlstad som MSB anordnar årligen. 

 

Sotning 

Statistik brandskyddskontroller 

Frister      Emmaboda/Torsås Januari- augusti 

Period 2013 2014 
2-års frist 1150 1 575  
4-års frist 21 19 
8-års frist 232 233 
   
Totalt 1 403 1 827 

 

Frister      Emmaboda/Torsås 

Period 2015 
3-års frist 985 
6-års frist 821 
  
Totalt 1 806 
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Säkerhetssamordnare  

 
ExSam (nätverk i länet för säkerhetssamordnarna) 

Vi har haft tre av fem ordinarie möten under året. 

Förutom RSA och Styrel har vi bland annat diskuterat hur en kommunal TIB bör fungera inom 

kommunernas värld och vilka befogenheter den ska ha respektive vad som förväntas av denne 

person. En rad andra frågor har givetvis funnits med på dagordningarna. 

En fråga är mer mot landstinget och handlar om ifall de förväntar sig att vi ska mata deras 

hälsocentraler med reservkraft/vatten. Om så är fallet anser vi att de bör göra vissa förberedelser för 

ett dylikt scenario. Frågan kommer upp framöver med ansvariga inom landstingets 

fastighetsavdelning. 

Övningsverksamhet 

En person från kommunen har gått pilotkursen kriskommunikation via Länsstyrelsen.  

Till hösten är inte mindre än fem (5) personer från olika förvaltningar anmälda till en kurs i 

stabsmetodik i Göteborg. Tanken är att vi ska få en bred generell kompetens för kommande 

stabsarbete.  

 

Risk- och sårbarhetsanalys 

RSA är ett krav från MSB att kommunerna ska göra. P.g.a. sjukdom har Borgholms kommun 

säkerhetssamordnare under våren varit projektledare för RSA-arbetet där alla förvaltningar har varit 

med i projektet. 

Styrel 

Styrel är ett landsomfattande planeringssystem för prioritering av samhällsviktiga elanvändare vid en 

förutsedd eller plötsligt uppkommen kortvarig elbrist. Energimyndigheten ansvarar för 

Styrelplaneringens genomförande. Svenska kraftnät är den myndighet som får besluta om 

frånkoppling av elen vid en sådan situation. Styrel bygger på en länsvis sammanställd bild av 

samhällsviktig verksamhet och en plan för hur samhällsviktiga elanvändare kan prioriteras vid elbrist. 

Våldsbejakande extremism 

Alla kommuner ska ha en samordningsperson när det gäller våldsbejakande extremism. De grupper 

som staten klassar som våldsbejakande är vit makt, AFA och IS. Torsås kommun har utsett 

säkerhetssamordnaren för denna uppgift. En utbildningsdag har genomförts i Kalmar. 

Krisledningsplan 

En ny reviderad krisledningsplan är framtagen tillsammans med bilagor.  

 

Krispärm 

En krispärm med tillhörande Rakelterminal har tagits fram som ska uppdateras kontinuerligt. Den 

finns i kommunhusets reception. 

TiB 

Ett utkast för en eventuell TiB (tjänsteman i beredskap) har tagits fram till ledingsgruppen. 
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Länskonferensen 

2015-års länskonferens hölls i Västervik. Årets tema var utrymningsstrategi. Susanne Bergman och 

Johan Ahlström redogjorde för den problematik de ställdes inför vid branden i Västmanland. 

Samverkansavtal, Torsås kommun-polisen. 

Samverkansavtalet med polisen har Torsås kommun förlängt året ut. Polisen har gjort en 

omorganisation och polisen i Torsås kommer tillhöra Karlskronadistriktet, därav bara ett år. I 

samband med förlängningen presenterade båda samverkansparterna varsin handlingsplan. 

Kommunal ledningsplats 

Planeringen och projekteringen av den kommunala ledningsplasten fortskrider. Arkitekten har börjat 

sitt arbete, MSB har erhållit vårt reviderade förslag på uppdateringen av kommunens ledningsplats.  

Vi har haft möte med MSB i frågan när det gäller krisledningslokal i Torsås. 

Området 

Länsstyrelsens regionala nätverk har haft två (2) möten. Säkerhetssamordnaren är med och 

representerar kommunen. 

 

Sambruk 

Säkerhetssamordnaren sitter med i MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) nätverk. 

Här är fokus på hur man kan samverka med kommunala resurser både internt i respektive kommun 

men även externt. Två konferenser har det varit under perioden. I september kommer en konferens 

att hållas i närområdet med MSB som inbjudare. 
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Utbildningsverksamheten 
 

Övning 

Mycket fokus under första halvåret har lagts på utbildning inom sjukvård, framförallt gällande D-HLR 

och oxygenbehandling. Landstinget ansvarade för utbildningen som genomfördes av Peter Svensson, 

till vardags anställd på ambulansen i Torsås. Samtliga utom värnen har genomgått denna utbildning. 

 

Även i år har kårerna i Torsås, Vissefjärda och Emmaboda kört flera övningar under en och samma 

dag. Emmaboda valde att köra på en fredag med start direkt efter lunch.  

Ett av övningspassen var ett antal SAMS-scenarion där brandmännen fick öva i situationer som kan 

bli aktuella när vi åker på SAMS-larm. Vidare övades det bland annat på standardrutiner gällande 

slangutlägg vid brand i byggnad. Anledningen till detta övningsmoment är att införandet av FIP i 

organisationen gör att styrkeledaren vunnit tid åt sin orientering som gör att de gamla 

standardrutiner behövde förändras för att passa vår organisation bättre som den ser ut idag. 

Även Vissefjärda övade på SAMS, skogsbrand och trafikolycka under sin lördagsövning. Victor 

Karlsson från Långasjös räddningsvärn körde dessutom ett övningspass med motorsåg i Vissefjärda. 

En förändrad AFS för motorsågsanvändning har ökat behovet av motorsågsutbildning även för 

räddningstjänsten. Målsättningen är att vi under 2015 uppfyller de skärpta krav som finns för 

motorsåg.  

Torsås valde att inte köra SAMS under sitt lördagspass. På deras schema stod bland annat 

vattenlivräddning och lösa en situation med en person i svår belägenhet. 

Åfors och Långasjö fick innan årsskiftet även dem de nya rökskydden från Dräger, så några 

övningstimmar har vi vikt åt handhavande med den nya rökutrustningen.   

Även ett antal samövningar har hållits. Torsås har samövat med Voxtorp. Vissefjärda och Långasjö 

har samövat under ett par övningar. Emmaboda och Vissefjärda har övat rökdykning i ett av 

rivningshusen på Filaregatan i Lindås. 

Förutom kall rökdykning har även det körts varm rökdykning. I Torsås passade vi på att öva med den 

nya värmekameran som köpts in till förbundet. Erfarenheten efter första övningen är mycket god. 

Den nya värmekameran kommer att vara ett värdefullt redskap under våra insatser. 

Extern utbildning 

Nya utbildningsavtal har skrivits med kommunerna och dess bolag. Utbildningarna för dessa har 

börjat rulla igång. Enligt avtalet ska samtliga kommun- och bolagsanställda i de bägge kommunerna 

genomgått en brandskyddsutbildning inom en fyraårsperiod. 

 

Sedan årsskiftet har Heta arbeten-utbildningen fått ett helt annat upplägg, där det bland annat ingår 

ett certifieringstest för deltagarna. Efter en hel del problem med IT-systemet i uppstarten har de 

senaste kurserna under våren flutit på bättre, utan tekniska bekymmer. 

 

Skolbesöken har fortsatt, både i årskurs två & fem, samt högstadiet i Emmaboda där vi deltagit i 

trafikprojektet och föreläst kring anlagd brand med ”Upp i rök-konceptet” som utbildningsmaterial. 

Utöver skolbesöken har vi haft externa utbildningar för flera olika företag.  
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Fler avtal har skritvits med företag som gett oss förtroendet att hålla brandskyddsutbildningar för 

deras personal. Det är bl.a. Plåt & Spiralteknik, Spring systems och Emmaboda Glas. 

HLR har Toyota och Vissefjärda bilriktning beställt av oss. 

 

Ett flertal kurser har hållits för deltagare med olika nationaliteter. Det är dels för deltagare från SFI, 

dels för ensamkommande flyktingbarn. 

 

För Xylem har det hållits kurser i gasolhantering.  

 

Intern utbildning 
Två personer har gått preparandutbildning i Kalmar. 

En person har varit på kurs gällande utalarmeringssystemet i Göteborg 

 

Utbildningar    Antal kurser   

Årtal 2013 2014 2015 

BKA 16 10 34 

Heta arbeten 4 5 6 

Upp i rök(åk7-9) - 7 3 

Självskyddskurser 4 3 6 

Gasol/gasanvändare - - 4 

SFI   7 

HLR   2 

Brandskyddskontrollant   2 

Totalt 24 25 64 

 

Utbildningar Antal deltagare   

Årtal 2013 2014 2015 

BKA 234 77 316 

Heta arbeten 64 67 79 

Upp i rök(åk7-9) - 159 59 

Självskyddskurser 138 32 158 

Gasol/gasanvändare - - 58 

SFI - - 52 

HLR   7 

Brandskyddskontrollant   14 

Totalt 436 335 746 

 

Tillkommer gör även utbildningarna för alla i årskurs 2 & 5 i respektive kommun, trafikprojekt åk 8, 

studiebesök, informationsbesök hos företag-organisationer. 
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Övrigt under perioden 

 
Tre deltagare(en politiker och två tjänstemän) från förbundet medverkade på lilla förbundsträffen 

som anordnades Värends räddningstjänst. 

 

Förbundet har varit representerat av en person på Länsstyrelsens årliga konferens. 

Förbundets dagpersonal har arbetat fram en gemensam målfolder om hur vi vill att det ska vara 

internt samt målsättning externt. 

 

Räddningschefen har varit på räddningschefsträff i Ronneby. Representanter från Halland, Skåne, 

Blekinge, Kronoberg, Jönköping och Kalmar Län är med. SKL och MSB brukar närvara på dessa möten. 

Vi har varit delaktiga med representanter på våryran i Torsås, Vissefjärda dagen och Alsbomässan. Vi 

har tagit fram en agenda inför året på vilka arrangemang som vi ska vara med och sprida vårt 

budskap. 

Både när det gäller sektorerna utbildning och förebyggande är vi med i länets samverkan med andra 

räddningstjänster. 

Vi har startat upp en mer fördjupad samvekan med både Kalmar, Öland och i synnerhet med Nybro. 

Räddningschefen har varit med på kommunkoncernkonferensen i Emmaboda. 
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Direktionen  
 

Följande viktiga beslut har tagits i direktionen under perioden: 
 
Att anta tillsynsplan för 2015-2018 
Att godkänna årsredovisningen 2014 
Att räddningstjänsten ska utreda om vi ska bedriva brandskyddskontroller (myndighetsutövning) i 
egen regi eller fortsätta att upphandla tjänsten. 
 
 
Direktionen har haft fyra sammanträden under perioden.  
 
Ann-Marie Fagerström (s) Emmaboda har tjänstgjort som förbundets ordförande medan Henrik 
Nilsson Bokor (s) Torsås har varit vice ordförande.  
 
Övriga ordinarie ledamöter har varit:  Ersättare har varit: 
Roger Isberg (s)    Tony Schäfer (c) 
Christofer Johansson (c)   Johan Jonsson (c)  
Maria Ixcot Nilsson (s)   Staffan Kromnov (m) 
Mona Magnusson (m)    Roland Swedestam (s) 
Per Adolfsson (s)    Flemming Jörgensen (s) 
Bo Sunesson (c)    Stig-Ove Andersson (s) 
Sten-Olof Johansson (m)    Mikael Nilsson (mp) 
    Emma Åhlander Hansson (m) 
    Bo-Eddie Rossbol (s) 

     
 
    
 

Ordinarie förtroendevalda revisorer har varit Samuel Svensson (kd) Emmaboda och Kerstin Hansson 
(s) Torsås. 
 
Öhlings Pricewaterhouse Coopers (Komrev) har anlitats som externa revisorer. 
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Organisationen 
 

Personal 

Sjukfrånvaro 

Årtal Jan-juni 2013 Jan-juni 2014 Jan-juni 2015 

Total sjukfrånvaro 7,52 %      0,24 %          13,58 %   
Andel långtidssjuk- 
skrivna av tot frånvaro  

       17,20 %      0,00 %          65,37 % 

Sjukfrånvaro kvinnor        40,99 %      1,72 %          3,09 % 
Sjukfrånvaro män        1,52 %      0,00 %          15,17 % 
Sjukfrånvaro 29 år ≤         0,00 %      0,00 %          0,00 % 
Sjukfrånvaro 30-49 år        1,55 %      0,00 %          0,00 % 
Sjukfrånvaro 50 år ≥        10,12 %      0,34 %          18,45 % 

 

Friskvårdstimmar, träningskort och behandling är åtgärder som erbjudits under året för att minimera 

frånvaron. 

Jämställdhetsarbete 

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

delåret 2015. Vi ser gärna en ökning av denna siffra i framtiden.  

Arbetsskador 

Ingen arbetsskada är inrapporterad till Räddningstjänstförbundet. 

Policys 

Räddningstjänstförbundet har tagit fram gemensamma policys och riktlinjer som vi följer. 

Avslut av anställning 

Under perioden har tre personer slutat sin anställning, Torsås (2), Vissefjärda (1) 

Anställning 

Två brandmän i Torsås har anställts och en i värnet i Åfors. 

Tjänstledighet 

Två personer är tjänstlediga under perioden. 

 

 



 
 

13 
 

Delårsrapport  2015 

 

Fortsättningen på 2015 
Påbörja arbetet med ett nytt handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande kan komma att 

ske under slutet på året. 

Introducera den nya säkerhetssamordnaren som kommer att verka för båda kommunerna. 

Vi kommer fortsätta vårt arbete med att försöka få till oss så många företag som vill utbilda sig själva 

och sin personal i brandskydd. 

Färdigställa ett nytt koncept för automatiska brandlarm. 

Öka samverkan med grannkommunerna mer.  

Driva sambruksprocessen framåt 
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Finansiella mål kopplat till verksamhetsmål 

 
 Att hålla sig inom de beslutade budgetramarna för räddningstjänstförbundet 2015. 

 Att vid investeringar under 2015 i största möjligaste mån använda eget kapital framför 
belåning. 

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 minska 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 anspänningstiden vid larm inom 5 minuter på samtliga stationer. 

Mätperiod för maj månad gav följande resultat i medelvärde per larm: 

Emmaboda  03:30 min 7 larm (uppfyllt) 

Torsås 02:00 min 11 larm (uppfyllt) 

Vissefjärda 06:00 min 6 larm (ej uppfyllt) 

Åfors 03:00 min 4 larm (uppfyllt) 

Långasjö 08:00 min 3 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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Delårsrapport  2015 

Ekonomi 

 
År 2015 är det nionde verksamhetsåret för Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås. Respektive 

ägarandel i förbundet är i huvudsak baserad på tidigare kostnader för räddningstjänsterna i 

Emmaboda och Torsås, ställd mot invånarantalet. Utifrån detta är ägarandelen för Emmaboda 61,5 % 

respektive Torsås 38,5 %. 

Administrativa tjänster som PA-verksamhet, ekonomi och IT köps av Emmaboda kommun. 

Resultatet efter årets första 8 månader blev 164 tkr, vilket är 68 tkr bättre än motsvarande period 

föregående år och 164 tkr bättre än budgeterat resultat för perioden. Prognosen för hela året visar 

ett positivt resultat på 164 tkr. Detta innebär att 2014 års resultat på –141 tkr återställs i år. Årets 

investeringar kommer att finansieras med egna medel.  Periodens investeringar uppgår till 111 tkr vid 

delåret, 3 stycken nya värmekameror har köpts in. Likviditeten är mycket god(3 661 tkr) 31 aug. 

Detta möjliggör en amortering av ca.1 500 tkr på reverslånen(5 491 tkr). 

Den största resultatavvikelsen i delårsrapporten jämfört med motsvarande period 2014 är 

personalkostnader(126 tkr). Detta beror, i huvudsak, på en vakans. 

En felaktig uppbokad pensionsskuld på 744 tkr i bokslutet 2014 har justerats mot det egna kapitalet i 

årets delårsrapport. En förklaring till detta förfarande är fel information från Skandia inför 

årsbokslutet 2014. Annars är redovisningsprinciperna samma som det senaste årsbokslutet. 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

Investeringar 2015 

Värmekameror (3) 111 tkr 
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Delårsrapport  2015 

 

Resultaträkning 

        (Tkr) 
    

2015 2014 2015 2014 2015 

Jan - Aug 
    

Jan-Aug Jan-Aug Jan-Aug 
  

          

          Verksamhetens intäkter not 1 
 

            927             1 187              945           1 430             1 418     

          Verksamhetens kostnader not 2 
 

-     10 812     -    11 007     -  10 988     -   16 399     -     16 300     

          Avskrivningar 
 

not 3 
 

-           946     -          870     -        933     -     1 341     -       1 450     

          Verksamhetens nettokostnader 
  

-     10 831     -    10 690     -  10 976     -   16 310     -     16 332     

          Bidrag 
  

not 1 
 

       11 002           10 823        11 002         16 204           16 503     

          Finansiella intäkter 
   

                -                      -                    -                   11                    -       

          Finansiella kostnader not 4 
 

-                7     -            37     -          26     -           46     -               7     

          Resultat 
    

            164                   96                  -       -        141                 164     
 

          

        Bokslut 

        2013 

        
         
         
             1 342     

        
       -   14 986     

        
        -     1 252     

        

       -   14 896     

        
             15 929     

        
                    14     

        
       -           69     
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Delårsrapport  2015 

Finansieringsanalys 

(Tkr) 
    

2015 2014 
 

Bokslut 

     

Jan-Aug Jan-Aug 
 

2014 

         Resultat 
    

            164                   96     
 

-        141     

Avskrivningar 
   

            946                870     
 

      1 341     

Förändring av kundfordringar 
  

            340                237     
 

            45     

Förändring av övriga fordringar 
  

            728     -          267     
 

-     1 217     

Förändring av leverantörsskulder 
  

            170     -          886     
 

-        540     
Förändring av övr. kortfristiga skulder/upplupna 
kostnader -           835             1 138     

 

      1 504     

Förändring av pensionsskuld 
  

            128     -            54     
 

-          44     

         Kassaflöde från den löpande verksamheten 
 

         1 641             1 134     
 

          948     

         Förvärv av fordon, maskiner, inv. 
  

-           112     -          108     
 

-     1 172     

         Kassaflöde från investeringsverksamheten 
 

-           112     -          108     
 

-     1 172     

         Upptagna långfristiga lån 
  

                -                      -       
 

 -  

         Kassaflöde från finansieringsverksamheten 
 

                -                      -       
  

         Förändring av likvida medel 
  

         1 529             1 026     
 

-        224     

Likvida medel från årets början 
  

         2 132             2 356     
 

      2 356     

         Likvida medel vid periodens slut 
  

         3 661             3 382     
 

      2 132     
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Delårsrapport  2015 

 

Balansräkning 

 

Tkr    Delårs-  Delårs- 

    rapport  rapport 

    2015-08-31  2014-08-31 

       

TILLGÅNGAR 
     

       Mark och byggnader 
     Fordon och maskiner 
  

           5 026     
 

         4 953     

Inventarier 
   

           1 669     
 

         1 983     

       Summa anläggningstillgångar 
 

           6 695     
 

         6 936     

       Kundfordringar 
  

                29     
 

            176     

Övriga kortfristiga fordringar 
 

              728     
 

            506     

Kassa och bank 
  

           3 661     
 

         3 382     

       Summa omsättningstillgångar 
 

            4 418     
 

         4 064     

       SUMMA TILLGÅNGAR 
 

           11 113     
 

        11 000     

       EGET KAPITAL OCH SKULDER 
   

       Eget kapital 
  

           2 951     
 

         3 092     

Resultat 
   

              164     
 

              96     

       Summa eget kapital 
  

            3 115     
 

          3 188     

       Avsättningar 
     

       Avsättning pensionsskuld 
 

              286     
 

            327     

       Summa avsättningar 
  

              286     
 

            327     

       Långfristiga skulder 
     

       Reverslån 
   

           5 491     
 

         5 491     

       Summa långfristiga skulder 
 

            5 491     
 

          5 491     

       Kortfristiga skulder 
     

       Leverantörsskulder 
  

              872     
 

            357     

Övriga kortfristiga skulder 
 

                56     
 

            144     

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter            1 293     
 

         1 493     

       Summa kortfristiga skulder 
 

            2 221     
 

          1 994     

       SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER            11 113     
 

        11 000     
 

                 167                  -                 978     
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Delårsrapport  2015 

 

Noter till resultaträkningen 

Not 1 Intäkter 
  

2015-08-31 2014-08-31 
 

      
% 

 
Kommunbidrag Emmaboda               6 768                   6 655     61,5% 

 

Kommunbidrag 
Torsås 

 
              4 234                   4 168     38,5% 

 
    Totalt              11 002                  10 823     100,0% 

       

 
Utbildning 

  
                 231                        83     

 

 
Utryckningsersättning 

 
                 102                      195     

 

 
Övriga intäkter 

 
                 594                      909     

 

 
Summa intäkter                11 929                  12 010     

 

       

       Not 2 Personalkostnader 
    

 
Lön och arbetsgivaravgifter               7 294                   7 349     

 

 
Bilersättning 

 
                     5                        15     

 

 
Företagshälsovård 

 
                 147                      141     

 

 
Friskvård 

  
                   73                        60     

 

 
Kompetensutveckling 

 
                   27                      124     

 

 
Pensioner inkl. löneskatt                  384                      301     

 

 
Semesterlöneskuld, förändring                     -                          72     

 

 
Övriga personalkostnader                    21                          5     

 

 
Summa personalkostnader                7 951                   8 067     

 

       

 

Övriga 
driftkostnader 

 
               2 861                   2 933     

 

       

       Not 2 Summa drift-personalkostnader              10 812                  11 000     
 

       

       Not 3 Avskrivningar 
    

 
Avskrivningar fordon och maskiner                  512                      456     

 

 
Avskrivningar inventarier                  434                      414     

 

 
Vinst vid avyttring 

 
                    -                           -       

 

 

Summa 
avskrivningar                    946                      870     

 

       

       
Not 4 

Finansiella 
kostnader 

    

 
Ränta reverslån Torsås kommun                      2                        10     

 

 
Ränta reverslån Emmaboda kommun                      1                        27     

 

 
Övriga finansiella kostnader                      4                         -       

 

 
Övriga finansiella intäkter, ränteintäkter                     -                           -       

 

 
Summa finansiella kostnader                      7                        37     
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Delårsrapport  2015 

 

Driftsredovisning 

Område ack. Utfall ack. Budget 

Administration Kommunbidrag -11 002 000,00 -11 002 000,00

Administration Intäkter -73 472,22 -61 333,34

Administration Personalkostnader 1 239 778,08 1 114 473,58

Administration Bilkostnader 3 588,09 4 666,67

Administration Övriga kostnader 881 970,30 864 000,01

Administration Finansnetto 4 853,77 26 666,66

Resultat Administration -8 945 281,98 -9 053 526,42

Drift/Tekniker Personalkostnader 615 459,95 556 130,83

Drift/Tekniker Bilkostnader 25 885,80 22 666,66

Drift/Tekniker Övriga kostnader 6 378,73 2 000,00

Resultat Drift/Tekniker 647 724,48 580 797,50

Emmaboda Intäkter -42 230,73 -196 666,66

Emmaboda Personalkostnader 1 882 866,13 2 253 033,74

Emmaboda Lokalhyror 257 512,90 257 333,34

Emmaboda Bilkostnader 80 364,27 113 333,32

Emmaboda Övriga kostnader 57 363,13 103 999,98

Resultat Emmaboda 2 235 875,70 2 531 033,70

Förebyggande Intäkter -134 362,82 -112 000,01

Förebyggande Personalkostnader 574 730,09 671 564,58

Förebyggande Bilkostnader 14 115,73 12 666,66

Förebyggande Övriga kostnader 11 547,26 9 333,34

Resultat Förebyggande 466 030,26 581 564,57

Långasjö Intäkter -18 188,00 -20 666,66

Långasjö Personalkostnader 109 904,67 144 083,34

Långasjö Lokalhyror 50 346,96 50 666,66

Långasjö Bilkostnader 10 379,85 16 666,66

Långasjö Övriga kostnader 24 111,59 10 666,65

Långasjö Finansnetto 100,00 0,00

Resultat Långasjö 176 655,07 201 416,64

Skydd - säkerhet Intäkter -390 713,00 -193 333,34

Skydd - säkerhet Personalkostnader 345 281,98 196 547,07

Skydd - säkerhet Övriga kostnader 111 614,15 10 666,67

Resultat Skydd - säkerhet 66 183,13 13 880,41

Sotningsverksamhet Övriga kostnader 200,89 0,00

Resultat Sotningsverksamhet 200,89 0,00

Torsås Intäkter -33 113,94 -60 000,00

Torsås Personalkostnader 1 647 113,23 1 647 232,74

Torsås Lokalhyror 799 314,64 804 000,00

Torsås Bilkostnader 55 132,12 48 666,65

Torsås Övriga kostnader 73 534,39 139 333,33

Torsås Finansnetto 2 335,00 -26 666,66

Resultat Torsås 2 544 315,44 2 552 566,06

Vissefjärda Intäkter -7 280,00 -13 333,34

Vissefjärda Personalkostnader 891 377,53 954 617,49

Vissefjärda Lokalhyror 63 010,80 63 333,34

Vissefjärda Bilkostnader 27 913,31 29 999,99

Vissefjärda Övriga kostnader 40 658,66 23 333,32

Resultat Vissefjärda 1 015 680,30 1 057 950,80

Åfors Intäkter 0,00 -666,66

Åfors Personalkostnader 322 757,37 392 832,50

Åfors Lokalhyror 57 656,96 58 000,00

Åfors Bilkostnader 13 578,64 25 333,32

Åfors Övriga kostnader 24 219,08 5 999,98

Resultat Åfors 418 212,05 481 499,14

Övningsverksamhet Intäkter -227 808,00 -286 666,67

Övningsverksamhet Personalkostnader 318 989,28 308 817,42

Övningsverksamhet Lokalhyror 25 000,00 33 333,34

Övningsverksamhet Bilkostnader 11 845,11 22 666,67

Övningsverksamhet Övriga kostnader 117 550,18 41 333,33

Resultat Övningsverksamhet 245 576,57 119 484,08



 


