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Räddningschefen 
har ordet
En väl fungerande räddningstjänst är en 
hygienfaktor i kommunal verksamhet. Vi 
har ansvar för beredskap i båda våra kom-
muner Emmaboda och Torsås. Att skapa 
ett tryggt samhälle är vår huvuduppgift. 
Tryggheten skapas genom att vi visar att 
vi finns och har kunskap och resurser när 
olyckan är framme. Tryggheten bygger vi 
också genom att vara närvarande med råd, 
stöd och utbildning när allt är lugnt. 

I vår organisation bygger vi nu vidare för 
att i än högre grad kunna använda våra 
resurser för förebyggande och trygghets-
skapande arbete. Vi ska vara en aktiv part 
och inte passivt sitta och vänta på att 
något ska hända. 

Regeringens utredning ”En effektivare 
kommunal räddningstjänst” pekar bland 
annat på att ledning och samverkan behö-
ver utvecklas och förbättras. Varje rädd-
ningstjänst och län är för små för att klara 
alarmering och ledning vid dessa händel-
ser, vi måste samarbeta i större samver-
kansområden. Svensk räddningstjänsts 
olikheter i nomenklatur och utmärkning 
försvårar samverkan och behöver likriktas. 
Vi har ett par viktiga år framför oss för att 
göra verkstad av utredarens förslag.
I samverkan Sydost har vi tagit regeringens 

utredning på allvar och räddningscheferna 
har  träffat kommunalråden, kommun- 
cheferna samt oppositionsråden vid ett 
par tillfällen. Avsikten med detta är att de 
senaste åren har kraven på räddnings-
tjänsten ökat rejält. Vi märkte detta inte 
minst under förra sommaren. Kortfattat 
kan man säga att de ökade kraven gäller 
förmåga att genomföra långdragna in-
satser med stora resursbehov, att ha en 
systemledning för att kunna hantera sam-
tidiga/stora insatser, ökat krav på resurser 
för det förebyggande arbetet, ökade krav 
på ”eget arbete” vid utbildning av nya 
brandmän, större krav på specialförmågor, 
ökade krav på formella kompetenser, öv-
ningar osv. Detta avser alltså i princip hela 
räddningstjänstens uppdrag. 

Med anledning av detta har räddnings-
cheferna i södra Kalmar län (Emmabo-
da-Torsås, Kalmar, Nybro och Öland) sett 
över vad vi behöver göra för att kunna 
möta dessa krav i framtiden. Slutsatsen 
är att ingen av dessa organisationer klarar 
av att möta dessa krav på egen hand. Vi 
klarar vardagshändelserna på ett bra sätt 
men för att fullt ut klara av räddnings-
tjänstens uppdrag på sikt är det nödvän-
digt för oss att samverka på en helt annan 
nivå än idag.
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Vi har tittat på olika alternativ för samver-
kan. Eftersom de aktuella områdena mer 
eller mindre rör hela verksamheten och 
inte bara enskilda delar anser vi att det 
bästa sättet att lösa situationen på är att 
på sikt samverka i en större organisation, 
genom utökad samverkan eller genom att 
bilda ett större räddningstjänstförbund med 
alla fyra organisationerna.

Jag vill rikta ett stort tack till direktionens 
ledamöter för ett första år tillsammans i 
den här konstellationen och självklart ett 
stort tack till alla fantastiska medarbetare 
för ett gott arbete 2019.

Hans Erlandsson 
Räddningschef 
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2019- året som gick
Under året har vi träffat och utbildat ett 
stort antal människor vilket vi tycker 
både är roligt och utvecklande. 

Vi har utökat samarbetet med Nybro- 
Kalmar och Öland, benämnt samverkan 
Sydost med att göra ett gemensamt RCB 
schema (under sommaren) där vi vid be-
hov kan få hjälp och stöd av varandra. 

Utöver RCB- samarbetet i sydost arbe-
tar Kalmar läns räddningstjänster med 
samarbete när det gäller stab & ledning, 
skogsbrand och ledningsfordon, allt för att 
minimera sårbarheter för gemene verk-
samhet. Vi har gemensamt tagit fram ett 
koncept för stabsverksamhet.

Under året har samtliga yttre befäl och 
RCB funktioner i länet genomgått en stab-
sutbildning. Tanken är att vi ska ha samma 
grundfundament att stå på vid en händelse 
och att vi kan få tillgång till kompetenta 

personer från hela länet vid behov oavsett 
var händelsen inträffar.

Från 1 juni 2019 har Kalmar tillsammans 
med Östergötland, Jönköping, Kronoberg 
och Blekinge Län valt att satsa på ett 
gemensamt operativt kluster som benämns 
räddningsregion Sydöstra Sverige. Vi har 
då en gemensam funktion som kallas 
regional IPF(inriktning och prioriterings-
funktion). Samordning, resursförsörjning, 
lägesbild vid stora händelser är några av 
uppgifterna.

Vi har påbörjat våra hembesök hos nyan-
lända som har eget boende för att försäkra 
oss om att förståelsen för oönskade hän-
delser finns.

För skydd & säkerhet har det varit mycket 
fokus på arbetet med civilt försvar som 
blir en stor uppgift och kommer att vara 
ett långsiktigt och högt prioriterat arbete 
flera år framöver. Likaså är säkerhets-
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skyddet en stor utmaning och där har vår 
säkerhetsskyddschef med biträdande fått 
utbildning.

Totalförsvaret är också en del av detta och 
där har båda kommunerna tillsammans 
med Länsstyrelsen genomfört en tvåda-
garsövning i ämnet. 

Under året har också Emmaboda och 
Torsås kommuners RSA arbetats fram till 
beslut i kommunstyrelsen.

Vår Säkerhetssamordnare lämnade oss i 
september för tjänstgöring på Länssty-
relsen. Rekryteringen har gott bra och en 
ny kompetent samordnare infinner sig i 
början på 2020.  

Vi har nu kommit i fatt med personal-
rekryteringen i förbundet efter sommaren 
2017. Fokus framåt är att utveckla våra 
brandmän med både kvalitet, säkerhet och 

engagemang, men vi ska även tillse att 
nya människor intresserar sig för yrket.
Tillsammans i samverkan Sydost har vi 
genomfört en prova på dag i Kalmar under 
april månad. 

Vår tilltänkta nya station i Emmaboda har 
fått pausas under hösten med projekte-
ringen. Investeringen blev för stor. Den 
startades upp igen i november för att med 
stora steg drivas framåt.
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Räddningstjänstförbundet 
Emmaboda-Torsås

Vår logga  
Vår logotyp består av fyra 
element:

Ringen med namn-  
symboliserar samverkan 

Vapenskölden- symboliserar organisation- 
ens grundfundament att skapa trygghet.

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

Stjärnan- Den åttauddiga stjärnan symbol-
iserar räddningstjänstens grundläggande 
ledord: Kunskap, Uppmärksamhet, Lojali-
tet, Omtanke, 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 skapa 
trygghet genom samarbete med skydd mot 
oönskade händelser! 

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

Proffsighet
Vi har en ständig strävan att styras av det 

KUNSKAP

UPPMÄRKSAMHET

LOJALITET

OMTANKE

TAKT

UTHÅLLIGHET

SKICKLIGHET

MOD
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Räddningstjänstförbundet 
Emmaboda-Torsås

som – på kort och lång sikt - gagnar den 
hjälpsökande, inte av de egna behoven, 
känslorna och impulserna. Det innebär att 
tillsammans med kunskap och engagemang 
visa omtanke, öppenhet och ett vänligt 
bemötande. 

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

Övergripande mål – prioriterande målområ-
den 

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

Vårt förebyggande och främjande arbete 
utgör en stor del av arbetet i vårt för-
bund under ett år. Det är så, förebyggan-
de och främjande, som vi helst arbetar. 
Vi finns som stöd till både privatperson- 
er, företag och organisationer. Arbetet 
kan handla om att hjälpa personer med 
sotningsfrågor, vilken brandvarnare som 
rekommenderas alternativt att ge råd till 
ett företag i deras systematiska brand-
skyddsarbete.

Vi genomför ett flertal olika utbildningsin-
satser riktade  till skolor, allmänheten och 
näringslivet. Totalt har hittills ca 3 000 
personer fått någon form av utbildning/
information som höjt deras förmåga att 
förebygga och eliminera olika typer av 
risker, men också att kunna göra en första 
insats om något inträffar. 

Vi är gärna med på marknader och andra 
offentliga tillställningar för att visa upp 
oss och sprida vårt budskap. Vi är med på 
bl.a. Våryran i Torsås, Vissefjärdadagen, 
Flygets dag, Bergkvaradagen, Eriksmåla 
marknad samt anordnar egna öppna hus 
vid 1:a advent. Besökarna får information 
om räddningstjänsten och vad vi gör.

Under vecka 19 deltog kommunerna i den 
nationella informationskampanjen Krisbe-
redskapsveckan. Ett stort antal aktiviteter 
genomfördes med god effekt. Många invå-
nare fick möjlighet att lära sig mer om hot 
och risker i samhället samt vad man som 
enskild kan göra för att öka sin beredskap. 
Vi har även informerat om civilt försvar 
som Sverige håller på och bygger upp.  
Fokus detta år från vår sida var på  
ungdomar mellan 13-19 år.

Vi arbetar aktivt med olika trygghetsska-
pande åtgärder, däribland Grannsamver-
kan. I detta samarbetar vi bland andra 
med polisen och kommunerna. Genom 
grannsamverkan kan kommuninvånarna 
hjälpa varandra och bidra till en ökad 
trygghet genom att förebygga brott 
i bostadsområdena.

Vi har tillsammans med Emmaboda bo-
stadsbolag, Emmaboda Energi, Bildnings-
förvaltningen, Kommunledningskontoret 
och Möjligheternas Hus(i Emmaboda) gått 
ihop och samverkar om en personresurs. 
Denna person gör hembesök i flerbo-
stadshus, villor etc. och förmedlar och 
informerar framförallt nyanlända om hur 
det svenska systemet fungerar. Allt från 
hemförsäkring, sophantering eller hur en 
brandsläckare fungerar.

Vi arbetar med äldres säkerhet och indi-
vidanpassat brandskydd. Vi har gjort en 
sammanställning av hur brandskyddet ser 
ut hos människor som på något sätt har 
besök av hemtjänst eller annan kommunal 
hjälp. Vi har haft dialog med respekti-
ve socialtjänst och kommer att utveckla 
detta framgent. I Emmaboda har vi fått in 
över 200 blanketter som ska analyseras.

I Torsås och i Emmaboda kommun har tre 
möten genomförts med det lokala samver-
kansrådet för företagare. Tema är att öka 
robustheten att motstå samhällskriser och 
förebyggande av inbrott och stölder.

Sotningsverksamheten som vi i större 
utsträckning har varit involverat i igenom 
åren och som tagit mycket kraft och tid 
kommer att utredas under 2020. Direktion- 
en har gett tjänstemännen i uppdrag att 
undersöka om sotningen framgent ska ingå 
i räddningstjänstens organisation eller 
kvarstanna på entreprenad. 

Måluppfyllnad
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Våra brandskyddskontrollanter har varit 
flitiga och ligger bra i fas med det beräk-
nade utfallet. 

Brandskyddskontrollanterna har under året 
gjort hembesök, 222 stycken i samband 
med kontroll där de bland annat har infor-
merat om brandsäkerhet. Räddningstjäns-
ten får då möjlighet att göra en kontroll 
av brandskyddet i många hem och kan 
lämna information om hur fastighetsägare 
bör och kan skydda sig mot brand.
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Antalet oönskade händelser ska 
minska

Vi strävar efter ett bra förebyggande  
arbete som kan reducera antalet oönska-
de händelser. Ett önskat läge är så klart 
att ingen drabbas av en oönskad händel-
se, en nollvision helt enkelt.

Förebyggandeenheten arbetar aktivt med 
att hindra oönskade händelser och kon-
sekvenserna av de händelser som ändå 
inträffar. Under året har vi genomfört 40 
tillsyner på byggnader eller anläggningar 
och utfärdat 14 tillstånd för brandfarliga 
eller explosiva varor. Utöver detta yttra-
de vi oss och svarade på remisser vid ett 
antal tillfällen.
 
Vi har tagit fram en ny förebyggande plan 
som är ett underdokument till vårt hand-
lingsprogram. Förebyggandeplanen styr 
den förebyggande verksamheten.

Vår externutbildning där vi riktar oss till 
såväl privatpersoner som företag och or-
ganisationer bidrar i stor utsträckning till 
vårt arbete för att minska antalet oönska-
de händelser i våra kommuner. Genom ut-
bildning, information och kunskap om hur 
man kan förebygga oönskade händelser 
kommer vi långt. Samtidigt är det viktigt 
att kunna agera om olyckan ändå skulle 
vara framme, därför ingår ofta praktik i 
våra utbildningar. Praktiken kan vara att 
prova släcka med en handbrand-släcka-
re eller att släcka brand i kläder med en 
brandfilt. Vi lägger stort fokus på våra 
barn i årskurs 2 & 5 samt 8 där vi systema-
tiskt har utbildning varje år.

Ett framgångsrikt arbete har fortsatt un-
der året med samverkansmöte i ena kom-
munen där polis och representanter från 
kommunens förvaltningar har deltagit. 
Informationsutbytet har inneburit att med 
en samlad lägesbild har åtgärder kunnat 
vidtas för att motverka brott.

Vi har utvecklat vår samverkan med ge-
mensamma övningar med Sjöräddningssäll-
skapet (SSRS) i Bergkvara. Viktigt att hitta 
rutiner och för att kunna samarbeta både 
till sjöss och land.

Vi har haft kontinuerliga planeringsar-
beten med cheferna för ledningsstödet 
angående fortsatt arbete med kommunens 
krisberedskapsarbete.

Vi har tillsammans med EBA(Emmaboda 
bostads bolag) gett information och utbild-
ning när det gäller brand i flerbostadshus.
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kommun som var utsedd ort denna gång. 
Utbildningen fick skjutas fram till 2020 
pga. av för få anmälda. Projektet innebär 
att frivilliga personer som fått utbildning i 
kategorierna drunkning, hjärtstopp, trafik 
samt brand i byggnad får ett sms på sin 
mobiltelefon vid en oönskad händelse på 
orten och kan då agera utifrån den kun-
skap individen har och har fått av oss.

Under året har ett flertal samverkansmö-
ten genomförts med andra aktörer i länet, 
genom nätverket ExSam (kommunernas 
säkerhetssamordnare) och med krissam-
verkan Kalmar län. Syftet med dessa 
möten är att öka både den enskilda och 
gemensamma förmågan att hantera sam-
hällskriser och därmed minska konsekvens- 
erna samt minska tid till effekt av fattade 
beslut.

I båda kommunerna har en risk-och sårbar-
hetsanalys processats fram.  

Vi har haft månadsvisa utbildningar för 
krisledningsorganisationen i Emmaboda 
med både WIS och Rakel.

Responstiderna ska minskas

Att responstiderna ska minska handlar 
om att vi vill kunna ge de drabbade hjälp 
snabbare. Vår responstid, tiden från det 
att larmet går tills vi är på plats för att 
kunna arbeta skadeavhjälpande, är olika 
beroende på var i vårt verksamhetsom-
råde en oönskad händelse inträffar. En 
del i arbetet med att korta responstid- 
erna är att involvera fler aktörer, att få 
fler att kunna agera.

Vi har under året försökt få till en fram-
skjuten enhet till stationen i Torsås men 
inte riktigt lyckats. Målsättningen är nu 
att få till det första halvåret 2020. Våra 
erfarenheter av dessa små mindre enhet- 
erna är att vi bryter händelseförloppet  
tidigare, minskar responstiderna, flexibla-
re organisation, lättare med rekrytering 
men framförallt att det gagnar den hjälp-
sökande. 
 
När det gäller vårt projekt ”förstärkt 
medmänniska” så bjöd vi in till vår tred-
je utbildning efter Gullabo och Boda 
Glasbruk. Det var Bröms/Slätafly i Torsås 
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Räddningsuppdrag 

Under 2019 har vi blivit larmade till 356 
räddningsuppdrag, vilket kan jämföras 
med föregående års 347. Antalet utryck-
ningar har varit 444 stycken beroende på 
att vid flera händelser larmas mer än en 
styrka enligt fastlagda larmplaner.

    

Trafikolyckorna har minskat med ca 22 %  
under året vilket är positivt.

Brand i byggnad har ökat med ca 71 % 
jämfört med 2018. Här räknar vi med de 
bränder där vi även resursförstärkt våra 
grannkommuner. Anlagda bränder i Emma-
boda kommun har ökat markant och spelat 
en stor roll.

Onödiga automatiska brandlarm ligger näs-
tan exakt lika med förra året 60 mot förra 
årets 61. Fortfarande en alldeles för hög 
siffra mot vad vi vill. Under 2020 kommer 
vi teckna nya avtal med alla våra kunder 
och ändra upplägget för att få ner fellar-
men ännu mer samt bättre kvalitet.  

Statistik

 

Olyckstyp       2019 (2018)

Brand i byggnad  65 38
Brand ej i byggnad  49 63
Automatlarm, ej brand 60 61
Trafikolycka   62 79
Utsläpp av farligt ämne 16 20
Annan(sams, lyfthjälp) 47 50
Drunkning/Tillbud  2 3
Nödställd person  9 10
Nödställt djur   1 8
Annan vattenskada  2 3
Stormskada   2 4
Förmodad brand  3 6
Förmodad räddning  - -
Annat uppdrag  38 2
Totalt    356 347

Brand ej i byggnad har minskat med 28 %. 
Givetvis har det med den torra sommaren 
2018 att göra som var extrem.

Av statistiken kan man utläsa att det är 
ca 59 % av larmen som sker dagtid mellan 
06:00-18:00. 

Responstider
En avgörande faktor för en effektiv insats 
är den tid det tar från larm till att skade-
avhjälpande insats påbörjas. Förbundet 
ska verka för att minska nuvarande  
responstider både vad avser räddnings-
tjänst och SAMS (avtalad ambulanssjuk-
vård). Kommunerna vill följa hur respons-
tiderna minskar över tid. För att beakta 
hela perspektivet förebyggande åtgärder, 
enskildas insatser och kommunens/Regio-
nens insatser kan nedanstående graf vara 
ett exempel att visa på hur responstider 
utvecklas. 

Glädjande är att responstiderna minskar. 
Vi mäter framförallt på drunkning,  
trafikolycka, brand i byggnad och SAMS 
från och med 2017. Under 2019 klarade 
vi det inom 7,35 minuter räknat på båda 
våra kommuner vilket är fantastiskt. 2018 
var responstiden 9,45 minuter för samma 
kategorier av larm.
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Brandskyddskontroller

För myndighetsutövning via brandskydds-
kontroller så är det tredje helåret som vi 
har bedrivit verksamheten, och med gott 
resultat. Våra register för sotning & brand-
skyddskontroll uppdateras kontinuerligt 
vilket innebär en liten förändring på antal 
objekt.

Olycksundersökning 

Olycksundersökning är en uppföljning 
efter räddningsinsats där man undersöker 
olycksorsak, förlopp och räddningsinsats i 
syfte att lära och att ta tillvara på  
erfarenheter. Omfattningen på undersök-
ning varierar beroende på räddningsinsats-
en. 

Förbundet har valt att dela in räddningsin-
satserna i tre olika undersökningsnivåer. 
Nivå 1 är händelserapport, nivå 2 är hän-
delserapport, olycksförloppsundersökning 
och bilder. Nivå 3 är en fördjupad utred-
ning, som görs av särskild utredare eller 
grupp och den redovisas i en rapport när 
den är färdig. 

Glädjande är att responstiderna minskar. Vi 
mäter framförallt på drunkning, trafikolycka, 
brand i byggnad och SAMS från och med 2017. 
Under 2018 klarade vi det inom 9,45 minuter 
räknat på båda våra kommuner vilket är fan-
tastiskt. 2017 var responstiden 9,6 minuter för 
samma kategorier av larm.

Brandskyddskontroller

Period  2019      2018
3-års frist 1 514      1443
6-års frist 1 096        891
  
Totalt  2 610      2234
Totalt antal 
objekt  10 540   10 679 
Hembesök     222       562

Tillsyn  

Ärenden  2019  (2018)
Tillsyner  21       10
Tillståndsärende 26       25
Annan tillsyn  19  27
Allmänna 
yttranden  18  27
Spridnings 
yttrande   -  1
Tekniskt samråd 22  13 
Totalt   106  103

Nivå  2019 2018
Nivå 1  356 347
Nivå 2  3 -
Nivå 3  - -

Nedan går att utläsa hur många under-
sökningar som gjorts i respektive nivå.
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Årtal    2019 (2018)
BKA    774 524
Heta arbeten   111 55
Upp i rök(åk7-9)  92 120
Bostadsbrandskydd  789 467 
HLR    195 219
Förebyggande 
utbildningar   87 15 
Egensotning     1  -
Totalt    2 063 1 400

Årtal    2019 (2018)
BKA    82 52
Heta arbeten   9 5
Upp i rök (åk7-9)  4 6
Bostadsbrandskydd  50 41
HLR    16 24
Förebyggande 
utbildningar   10 4
Egensotning     1 -
Totalt    172 132

Extern utbildning

Antal deltagare  Antal kurser
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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 engage-
mang, kompetens och ansvarstagande en 
av grundpelarna. Räddningstjänstförbun- 
det strävar efter att vara en arbetsplats 
som förknippas med och kännetecknas 
av arbetsglädje, delaktighet och dialog. 
Förbundet värnar om och vill vara en häl-
sofrämjande arbetsplats med välmående 
medarbetare och ett gott arbetsklimat.

Arbetsmiljöarbete
Förbundet genomförde en medarbetaren-
kät 2016 och har utifrån resultatet startat 
en process med tre stycken projektgrupp- 
er för de utvecklingsområden som har 
analyserats fram.

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

Vi har gemensamt kommit fram till ett 
antal åtgärder som nu är beslutade.

Anställda – Rekrytering
Förbundet har tio heltidsanställda medar-
betare, vilket är lika mycket som vid förra 
året vid samma tidpunkt. Bland de tills-
vidareanställda är könsfördelningen 90 % 
män och 10 % kvinnor.

Det är 64 (68 med tillsvidare) personer 
som är anställda som brandmän i bered-
skap och sju personer i värn. I gruppen 

brandmän i beredskap har fyra personer 
slutat och nio personer har nyanställts. 
Fem personer har eller har varit tjänst-
lediga under perioden. För brandmans-
kollektivet är könsfördelningen ca 10 % 
kvinnor och 90 % män.

Antal anställda 2019 K M
Tillsvidare  10 1 9
BmIB•   64 6 58
Uppdragsanställd 7 1 6
Totalt   81•• 8 76

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

Sjukfrånvaro %   2019 (2018)

Åldersgrupp 29 år och yngre 0,00 0,00

Åldersgrupp 30-49 år  0,70 0,70

Åldersgrupp 50 år och äldre 1,83 2,48

Kvinnor   1,99 0,86

Män    1,39 2,25

Andel långtidssjukskrivna av total 

frånvaro   19,24 0,93

Totalt    1,86 2,06

Sjukfrånvaron i procent för 2019 är  
marginellt mindre än föregående år.

Sjukfrånvaro
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Övrigt under perioden
Den operativ Vi tillsammans med övriga 
Räddningstjänster i länet håller på att för-
handla om ett nytt SAMS avtal med Region 
Kalmar Län. Endast små justeringar är kvar 
innan avtalet är på plats.

Vi har tillsammans med våra samverkans-
partners Sydost haft en nätverksträff för 
kvinnor. 

Vi har genomfört en medarbetarenkät i 
förbundet. Utvecklingen sedan 2016 (då 
den senaste enkäten gjordes) har gått 
mycket bra och värdena har höjts betänk-
ligt. Högst värde anser personalen att det 
är meningsfullt, bra stämning och att det 
är väldigt lite trakasserier och diskrimine-
ring. Utvecklingspotential finns i lön och 
fysiska hjälpmedel som t.ex. ny station.
Med detta har vi slutfört de tre projekten 
som var kopplade till förra medarbetaren-
käten:
- attraktivitet/rekrytering
- lön/ersättningar
- Utbildningsplan/kompetens

Beslutsunderlag är fastställda på samverk- 
an samt på direktionsmötet i december.
Vi har skruvat på en lite mer modern 
organisation i förbundet. Två enheter har 
skapats för att få en tydlighet i organisa-
tionen samt en tydlig arbetsordning. Den 
operativa enheten får nu också en enhets-
chef som gör att den organisatoriska delen 
stärks och tydliggörs.

Direktionen
Följande viktiga beslut har tagits i direk-
tionen under året:

Att anta budget för 2020

Att godkänna årsredovisningen för 2018

Att godkänna förebyggandeplan 2019-2021

Att anta ny organisation

Direktionen har haft fem sammanträden 
under perioden.
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Framtid 
Fortsatt arbete med ny brandstation i 
Emmaboda som förväntas stå klar 2021 
om allt går enligt plan samt tillbyggnad av 
stationen i Torsås.

Nya övningsfält i respektive kommun.

Implementera nya fordon och nya metoder 
och arbetssätt för den operativa organisa-
tionen.

Stärka säkerhetsskyddet i Emmaboda 
kommun. 

Påbörja och fortsätta kompetenshöjning 
gällande totalförsvar samt ta fram planer 
med tillhörande krigsorganisation för den 
verksamhet som ska bedrivas under höjd 
beredskap. Förändra organisationen skydd 
& säkerhet så den blir ändamålsenlig uti-
från de arbetsuppgifter som utförs. 

Utveckla samverkan Sydost, ett steg till 
enligt våra ambitioner för att stärka oss, 
minska sårbarheten och öka kompetensen. 

Öka samverkan i länet med övriga rädd-
ningstjänster och försöka få till ett ge-
mensamt inre befäl. Förankra och utveckla 
IPF med de övriga länet och skapa rutiner 
för detta.

Ta fram en långsiktig investeringsplan för 
våra fordon grundad på den operativa för-
måga förbundet ska ha.
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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 2019 års verksamhetsplans åtgärder redovisas 
nedan, vilket visar på ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv.

Klart 
                   

Delvis klart                                                                                                   Ej klart enligt plan

Åtgärder             Kommentarer     Status

Införa förstärkt medmänniska för ökad  
trygghet på platser som tar lång tid att nå. 
Minst ett samhälle under 2019.

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.

Utbildning och övning ska genomföras för att 
öka förmågan att hantera kriser

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

Risk- och sårbarhetsanalys i Emmaboda 
kommun. 

 

Utbildningen flyttades till 2020 eftersom det 
var för få anmälda.

Utförs enligt framtagen verksamhetsplan

Genomförs strukturerat sedan januari tillsam-
mans med EBA, Emmaboda Energi, Möjligheternas 
Hus och Kommunledningskontoret.

Arbetsgrupp startad i Emmaboda kommun. 
Brandskyddskontrollanterna utför hembesök 
samt dokumenterar.

Utförs enligt framtagen kalender

Övning av Rakel och WIS är gjorda både för 
Emmaboda kommun och räddningstjänsten.

Genomfört  

 

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

Indikator 2019 2018 Trend 
Responstid(SAMS-trafikolycka-brand i byggnad-drunkning) för Emmaboda-Torsås 7,55 min 9,45 min 
Antal olyckor som föranleder räddningsuppdrag inom kategorierna brand, 
trafikolycka, drunkning och sjukvårdsuppdrag 

113 101  

Antal utvecklade bränder i byggnader per 1 000 invånare i E-B 0,86 % 0,96 % 
Antal utvecklade bränder i byggnader per 1 000 invånare i Torsås 0,56 % 0,28 %  
Antal utförda brandskyddskontroller 2 610 2 334 
Antal tillsyner enligt LSO och LBE 21 37 
Antal tillstånd enligt LBE 14 25 
Antal utbildade personer  2 063 1 343 
Sjukfrånvaro 1,83 % 2,06 % 
Antalet rapporterade olycksfall - - 
Antalet rapporterade tillbud - - 

 
*Här är inte årskurs 2 & 5, trafikprojektet, studiebesök etc. medräknat, då hamnar vi på ca 3 000 personer.
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Ekonomi

År 2019 är det trettonde verksamhetsåret 
för Räddningstjänstförbundet Emmabo-
da-Torsås. Respektive ägarandel i förbun-
det är i huvudsak baserad på tidigare kost-
nader för räddningstjänsterna i Emmaboda 
och Torsås, ställd mot invånarantalet. Ut-
ifrån detta är ägarandelen för Emmaboda 
57 % respektive Torsås 43 %. Administrativa 
tjänster såsom personal-, ekonomi- och 
IT-funktioner köps in av Emmaboda kom-
mun enligt avtal med förbundet. 

Resultatet för 2019 uppgick till -444 Tkr, 
vilket är -759 Tkr sämre än budget och det 
uppfyller därmed inte balanskravet. Den 
största negativa avvikelsen står personal-
kostnader för och här är det framför allt 
deltidsbrandmännen som kostat mer än 
budgeterat. Dels beror avvikelsen på de 
nya ersättningsnivåerna i RiB19-avtalet 
och dels har budgeten inte tagit höjd för 
kostnaderna som de nya utbildningskraven 
för deltidsbrandmännen inneburit.

Balanskravsutredning
Balanskravet innebär att intäkter mås-
te överstiga kostnaderna varje år. Ett 
eventuellt underskott mot balanskra-
vet ska återställas inom de tre närms-
ta budgetåren. Balanskravsresultatet 
efter justeringar 2019 uppgick till -924 
Tkr och det ska kunna återställas under 
det närmaste året eftersom budgeterat 
resultat 2020 visar på +980 Tkr.

Finansiella mål kopplat till verk-
samhetsmål

• Att hålla sig inom de beslutade 
budgetramarna för Räddningstjänstförbun-
det 2019. Resultatet för helåret uppgick 
till -444 Tkr och det finansiella målet blir 
därmed inte uppfyllt.

• Att vid investeringar under 2019 i 
största möjligaste mån använda eget kapi-
tal framför belåning. Samtliga investering-
ar under året har finansierats med egna 
medel och det finansiella målet är därmed 
uppfyllt.

Resultat mot balanskravet, tkr                     2019

Ingående resultat att återställa                      -480
Årets resultat                        -444
Nedskrivning exploateringsfastigheter                          0
Realisationsvinst/förlust                           0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar         -924

Synnerliga skäl, förändrad krisberedskapssamverkan       0

Årets balanskravsresultat           -924

Budget 2020              980

Utgående balanskrav               56
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Investeringar 
FORDON      
Bilar          0
INVENTARIER        0
Räddningsutrustning-slang         40 191
Löpband           45 000
SUMMA           85 191 

Likvida medel 
Likvida medel uppgick vid årets slut till 
827 Tkr och årets investeringar på 85 Tkr 
har finansierats med egna medel. Den 
relativt låga likviditeten vid årsskiftet 
förklaras till stor del av att det gjordes 
några större leverantörsbetalningar, såsom 
betalning av årshyra på 757 Tkr, i slutet av 
december. Se diagram nedan. 

Investeringar
Under året har befintlig utrustning 
kompletterats med 85 Tkr.
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Resultaträkning Tkr

(Tkr) 
         

          
    

Bokslut Bokslut  Bokslut Bokslut 
 

Budget 

    
2019 2018 2017 2016 

 
2019 

          Verksamhetens intäkter 
 

not 1 4 208 4 958 4 080 3 803 
 

3 549 

          Verksamhetens kostnader 
 

not 2 -21 956 -22 295 -20 197 -19 252 
 

-20 411 

          Avskrivningar 
 

not 3 -931 -1 015 -973 -1 446 
 

-1 081 

          Verksamhetens nettokostnader 
 

-18 679 -18 352 -17 090 -16 895 
 

-17 943 

          Bidrag 
  

not 1 18 236 17 866 17 512 16 790 
 

18 258 

          Finansiella intäkter 
 

not 4 0 8 0 5 
 

0 

          Finansiella kostnader 
 

not 4 -1 -2 -8 0 
 

0 

          Resultat 
   

-444 -480 414 -100 
 

315 
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Balansräkning Tkr

(Tkr) 
     

   
2019 

 
2018 

TILLGÅNGAR 
     

      Fordon och maskiner 
 

not 5 4 694 
 

5 369 
Inventarier 

 
not 5 398 

 
568 

Summa anläggningstillgångar 
  

5 092 
 

5 937 

      Kundfordringar 
  

695 
 

582 
Övriga kortfristiga fordringar 

  
1 273 

 
1 600 

Kassa och bank 
  

827 
 

1 942 
Summa omsättningstillgångar 

  
2 795 

 
4 124 

      SUMMA TILLGÅNGAR 
  

7 887 
 

10 061 

      
      EGET KAPITAL OCH SKULDER 

     
      Eget kapital 

  
3 420 

 
3 900 

Resultat 
  

-444 
 

-480 
Summa eget kapital 

  
2 976 

 
3 420 

      Långfristiga skulder 
     

      Reverslån 
 

not 6 2 500 
 

2 500 
Summa långfristiga skulder 

  
2 500 

 
2 500 

      Kortfristiga skulder 
     

      Leverantörsskulder 
  

502 
 

1 843 
Övriga kortfristiga skulder 

  
288 

 
307 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
 

1 621 
 

1 992 
Summa kortfristiga skulder 

  
2 411 

 
4 142 

      SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 
  

7 887 
 

10 062 
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Finansieringsanalys Tkr

(Tkr) 
       

    
Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 

    
2019 2018 2017 2016 

        Resultat 
   

-444 -480 414 -100 
Justering av Eget Kapital 

      Avskrivningar 
  

931 1 015 973 1 446 
Förändring av kundfordringar 

  
-113 179 281 -458 

Förändring av övriga fordringar 
  

327 194 6 -453 
Förändring av leverantörsskulder 

 
-1 341 1 142 -1 955 1 383 

Förändring av övr. kortfr. skulder/uppl.kostnader 
 

-390 -117 922 199 
Förändring av pensionsskuld 

  
0 0 -180 -80 

        Kassaflöde från den löpande verksamheten 
 

-1 030 1 933 461 1 937 

        Förvärv av fordon, maskiner, inventarier Not 5 -85 -1 243 -733 -881 

        Kassaflöde från investeringsverksamheten 
 

-85 -1 243 -400 -1 172 

        Upptagna långfristiga lån 
      

        Amorteringar 
 

Not 6 0 0 -1 491 0 

        Kassaflöde från finansieringsverksamheten 
 

0 0 -1 491 0 

        Förändring av likvida medel 
  

-1 115 690 -1 430 765 
Likvida medel från årets början 

  
1 942 1 252 3 015 1 959 

        Likvida medel vid periodens slut 
 

827 1 942 1 585 2 724 
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Noter till resultaträkningen Tkr

Not 1 Intäkter 
  

2019 2018 2019 2018 

        
 

Kommunbidrag Emmaboda 
 

10 395 11 010 57,0% 61,5% 

 
Kommunbidrag Torsås   7 841 6 856 43,0% 38,5% 

 
Summa kommunbidrag Totalt 18 236 17 866 100,0% 100,0% 

        
 

Utbildning 
  

554 488 
  

 
Utryckningsersättning 

 
587 414 

  
 

Brandskyddskontroll 
 

1 625 1 551 
  

 
Övriga intäkter 

  
1 442 2 505 

  
 

Summa intäkter     4 208 4 958 
  

        Not 2 Personalkostnader 
     

 
Lön och arbetsgivaravgifter 

 
-15 012 -15 181 

  
 

Bilersättning 
  

-12 -6 
  

 
Företagshälsovård 

 
-234 -273 

  
 

Friskvård 
  

-63 -43 
  

 
Kompetensutveckling 

 
-133 -282 

  
 

Semesterlöneskuld 
 

58 -34 
  

 
Pensioner 

  
-787 -306 

  
 

Övriga personalkostnader 
 

-581 -890 
  

 
Summa personalkostnader   -16 764 -17 015 

  
        
 

Övriga driftkostnader 
 

-5 192 -5 280 
   



28

Not 3 Avskrivningar 
    

 
Avskrivningar inventarier 

 
-256 -385 

 
Avskrivningar fordon och maskiner -675 -630 

 
Summa avskrivningar   -931 -1 015 

      
      Not 4 Finansiella intäkter och kostnader  

  
 

Övriga finansiella intäkter 
 

0 8 

 
Ränta reverslån Torsås kommun 0 0 

 
Ränta reverslån Emmaboda kommun 0 0 

 
Övr. räntekostnader 

 
-1 -2 

 
Summa finansnetto   -1 6 

      
      Not X Skydd - säkerhet 

  
2019 2018 

 
Detta ingår i den ordinarie resultaträkningen. 

  
 

Bidrag Torsås kommun 
 

0 551 

 
Bidrag Emmaboda kommun 

 
657 605 

 
Intäkter från föregående år   406 570 

 
Summa intäkter 

  
1 063 1 726 

      
 

Lön och arbetsgivaravgifter 
 

772 734 

 
Kompetensutveckling 

 
48 121 

 
Driftkostnader 

  
102 172 

 
Utbetalt Torsås del av föregående års överskott 0 293 

 
Summa kostnader 

 
922 1 320 

      

 

Belopp som flyttas till nästa 
år 

 
141 406 
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Noter till balansräkning och 
finansieringsanalys Tkr

Not 5 Anläggningstillgångar 
   

      
    

2019-12-31 2018-12-31 

 
Fordon maskiner 

   
 

Ingående anskaffningsvärde 
 

13 083 11 841 

 
Årets investeringar 

 
0 1 242 

 
Årets försäljningar 

 
0 0 

 
Årets utrangeringar 

 
0 0 

 
Utgående anskaffningsvärde 

 
13 083 13 083 

    
  

 
Ingående ackumulerad avskrivning -7 715 -7 085 

 
Årets avskrivning 

 
-674 -630 

 
Årets försäljningar 

 
0 0 

 
Årets utrangeringar 

 
0 0 

 
Utgående ackumulerade avskrivning -8 389 -7 715 

 
Bokfört värde Fordon och maskiner 4 694 5 368 

    
  

    
  

 
Inventarier 

 
  

 
Ingående anskaffningsvärde 

 
5 876 5 876 

 
Årets investeringar 

 
85 0 

 
Årets försäljningar 

 
0 0 

 
Årets utrangeringar 

 
0 0 

 
Utgående anskaffningsvärde 

 
5 961 5 876 

    
  

 
Ingående ackumulerad avskrivning -5 307 -4 923 

 
Årets avskrivning 

 
-256 -384 

 
Årets försäljningar 

 
0 0 

 
Årets utrangeringar 

 
0 0 

 
Utgående ackumulerade avskrivning -5 563 -5 307 

 
Bokfört värde Inventarier 

 
398 569 

    
  

 
Summa anläggningstillgångar 

 
5 092 5 937 

    
  

    
  

Not 6 Långfristiga skulder 
 

  

      

 
Reverslån Torsås kommun 

 
659 659 

 
Reverslån Emmaboda kommun 

 
1 841 1 841 

 
Summa långfristiga skulder   2 500 2 500 

 



30

Driftsredovisning
  

 

Utfall 201912
(tkr)

Gemensam
administration

Drift, fordon etc
Brandskydds-

kontroll
Förebyggande Utbildning Operativt

Skydd &
Säkerhet

Bidrag TOTALT

Intäkter 452 0 1 625 153 530 524 923 18 236 22 443

Kostnader -4 634 -1 881 -1 205 -826 -787 -11 699 -923 0 -21 955

Netto -4 182 -1 881 420 -673 -257 -11 175 0 18 236 488

Avskrivningar/
Finans

-155 -617 -59 0 0 -101 0 0 -932

Resultat -4 337 -2 498 361 -673 -257 -11 276 0 18 236 -444

Budget 201912 -4 347 -2 271 116 -824 -366 -10 251 0 18 258 315

Avvikelse från budget 10 -227 245 151 109 -1 025 0 -22 -759

Resultat per 31 december 2019 uppgick till -444 Tkr, vilket var -759 Tkr sämre än budget. De största varianserna i driften förklaras av:
* I den operativa verksamheten blev utfallet för deltidsbrandmännens lönekostnader högre än budget p.g.a. RiB19-avtalet
* I den operativa verksamheten har budgeten inte tagit höjd för de ökade kostnader som de nya utbildningskraven för deltidsbrandmännen inneburit
* Fordonskostnader har varit högre än budgeterat under året
* Intäkter för brandskyddskontroll, utbildning samt förebyggande arbete har varit högre än budgeterat
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Redovisningsprinciper
Redovisningen har skett enligt god 
kommunal redovisningssed i överens-
stämmelse med den Kommunala redovis-
ningslagen och rekommendationer från 
Rådet för kommunal redovisning.
Intäkter redovisas i den omfattning det 
är sannolikt att de ekonomiska tillgång-
arna kommer att tillgodoföras förbun-
det och intäkterna kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. 

Fordringar har upptagits till de belopp 
varmed de beräknas inflyta. 

Tillgångar och skulder har upptagits till 
anskaffningsvärde där inget annat anges.
 
Periodiseringar av inkomster och utgifter 
har skett enligt god redovisningssed. 

Leverantörsfakturor inkomna efter 
årsskiftet men hänförliga till redovis-
ningsåret har skuldbokförts och belastat 
årets redovisning. 

Utställda fakturor efter årsskiftet men 
hänförliga till redovisningsåret har ford-
ringsförts och tillgodogjorts årets redo-
visning. 

Kostnadsräntor hänförliga till redovis-
ningsåret men förfallna till betalning 
under 2019 har skuldbokförts. 

De anställdas fordran på kommunen i 
form av sparade semesterdagar och ej 
uttagen övertidsersättning har skuldbok-
förts. 

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 komplette-
ringspension: 38,33% arvodesanställda: 
31,42%
 
Anläggningstillgångar har i balansräk-
ningen tagits upp till anskaffningsvärdet 
med avdrag för avskrivningar. 

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 hu-
vudmetoden och belastar därmed årets 
resultat.

Avskrivningarna påbörjas när tillgångar-
na tas i bruk. Avskrivningar av anlägg-
ningstillgångar görs efter en bedömning 
av tillgångens nyttjandeperiod. Förbun-
det använder sig av linjär avskrivnings-
metod. Inventarier, bilar/maskiner skrivs 
av efterföljande månad. 

Följande avskrivningstider tillämpas: 
Tre år – datautrustning. För kommunen 
kostnadsförs persondatorer direkt. Fem 
och tio år – maskiner, inventarier, bilar 
med mera. 20 år – släck och tankbilar. 
Fem och tio år – för dataprogram. 

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