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Under början av året har vi träffat och  
utbildat ett stort antal människor vilket vi 
tycker är både roligt och utvecklande. 

Vi har utökat samarbetet med Nybro-Kalmar 
och Öland, benämnt samverkan Sydost med 
att införa en ledningsnivå till. Den organisa-
tionsförändringen genomfördes under april 
månad. 

Utöver samarbete med ledningsnivåer arbetar 
Kalmar läns räddningstjänster och kommuner 
med samarbete när det gäller stab & ledning, 
skogsbrand och ledningsfordon, allt för att 
minimera sårbarheter för gemene verksamhet.

Under 2017 fick förbundet erfara att det 
centrala avtalet för brandmännen fick kon-
sekvenser för verksamheten. Trots lokala 
förhandlingar där parterna kom överens valde 
18 brandmän att säga upp sig från stationen i 
Emmaboda. Under året har vi rekryterat så vi 
endast har två-tre vakanser kvar. Stor eloge till 
de brandmän som ställt upp under tiden vi har 
rekryterat. Det har varit ovärderligt.  

För att våra nya brandmän ska kunna agera i 
skarpt läge har vi genomfört en RIB utbildning 
där förutom brandmän från förbundet deltagit 
även brandmän från Öland och Kalmar.

Fokus framåt är att utveckla våra brandmän 
med både kvalitet, säkerhet och engagemang, 
men vi ska även tillse att nya människor intres-
serar sig för yrket. Tillsammans i samverkan 
Sydost har vi genomfört en prova på dag i  
Kalmar under april månad. 

Vi har påbörjat våra hembesök hos nyanlända 
som har eget boende för att försäkra oss om 
att förståelsen för oönskade händelser finns.
När det gäller renovering/byggnation av våra 
huvudstationer i Emmaboda och Torsås börjar 
det hända saker. I Torsås där det blir en till-
byggnad av omklädningsrum för både damer 
och herrar är det i full gång. Det beräknas vara 
klart oktober 2018. I Emmaboda har EMFAB 
tagit över stafettpinnen som projektledare 

/fastighetsägare. Vi har tillsammans med 
Landstinget och Polisen enats om lokalerna och 
är under skrivande stund under framtagande 
av arkitekt. I sammanhanget gör förbundet en 
översyn av båda övningsfälten för att kunna 
integrera dessa med stationerna.

För skydd & säkerhet har det varit mycket 
fokus på utvärdering av KKÖ 17 (kärnkraftsöv-
ning under Länsstyrelsens ledning). Vidare är 
det kommande arbetet med civilt försvar en 
stor uppgift. Vi har genomfört en två dagars 
utbildningsdag för kommunledningen i Emma-
boda och kommer under året genomföra en 
för Torsås kommun. Vidare är ett förslag till 
ny organisation uppe till förslag för att kunna 
stärka arbetet med säkerhet & trygghet för 
medlemskommunerna.

2018- fram till och med 
augusti
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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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Måluppfyllnad
Den enskildes förmåga att  
förebygga och hantera oönskade 
händelser ska öka
 
Vårt förebyggande och främjande arbete 
utgör en stor del av arbetet i vårt förbund 
under ett år. Det är så, förebyggande och 
främjande, som vi helst arbetar. Vi finns som 
stöd till både privatpersoner, företag och 
organisationer. Arbetet kan handla om att 
hjälpa personer med sotningsfrågor, brand-
varnare, alternativt att ge råd till ett företag 
i deras systematiska brandskyddsarbete.

Vi har genomfört ett flertal olika utbildningsin-
satser riktade både till skolor, allmänheten och  
näringslivet. Totalt har hittills ca 1 800 person- 
er fått någon form av utbildning/information 
som höjt deras förmåga att förebygga och 
eliminera olika typer av risker, men också att 
ändå kunna göra en första insats om något 
inträffar. 

Vi är också med på marknader och andra 
offentliga tillställningar för att visa upp oss 
och sprida vårt budskap. Hittills har vi gästat 
Våryran i Torsås, Vissefjärdadagen, Flygets 
dag, Bergkvaradagen samt Eriksmåla marknad.  
Besökarna får information om räddningstjänst- 
en och vad vi gör.

Under vecka 22 deltog kommunerna i den 
nationella informationskampanjen Krisbered-
skapsveckan. Ett stort antal aktiviteter genom-
fördes med god effekt. Många invånare 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 informe-
rat om statens nya broschyr som skickats ut till 
alla hushåll i Sverige ”om krisen eller kriget 
kommer”. 

Vi arbetar aktivt med olika trygghetsskapande 
åtgärder, däribland Grannsamverkan. 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. 
Säkerhetsronder har genomförts på flera ar-
betsplatser i Emmaboda i syfte att öka kunskap 
och trygghet för säkrare arbetsplatser, både 

vad gäller våld och brandsäkerhet. Framförallt 
har det varit fokus på skolverksamheten där 
syftet har varit att främja trygghet.

I Torsås har två möten genomförts med det 
lokala samverkansrådet för företagare i Torsås, 
med tema öka robustheten att motstå sam-
hällskriser, och förebyggande av inbrott och 
stölder.

Vi arbetar kontinuerligt med våldsbejakande 
extremism där vi har tagit fram handlingsplan- 
er och utbildat vår personal i hur man kan 
upptäcka vissa signaler till antydan till radika-
lisering. 

Vi arbetar med äldres säkerhet och individ- 
anpassat brandskydd. Vi har påbörjat 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 respektive socialtjänst och 
kommer att utveckla detta under året.
Sotningsverksamheten som vi i större utsträck-
ning har varit involverat i, har äntligen börjat 
fungera. Gällande ansökningar med sotning av 
annan entreprenör så har vi behandlat ca 150 
stycken under 2018. Sammanlagt är det ca 1 
500 som har sotning av annan entreprenör.
Våra brandskyddskontrollanter har varit flitiga 
och ligger bra i fas med det beräknade utfall- 
et. 

Brandskyddskontrollanterna har hittills  
under året gjort ett antal hembesök, närmare 
bestämt 544 stycken som är dokumenterade 
i samband med kontroll där de bland annat 
har informerat om brandsäkerhet. Räddnings-
tjänsten 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 oönskade händel- 
ser. Ett önskat läge är så klart att ingen drab-
bas av en oönskad händelse, en nollvision 
helt enkelt. 

Förebyggandeenheten arbetar aktivt med att 
hindra oönskade händelser och konsekvenser-
na av de händelser som ändå inträffar. Hittills 
har vi genomfört 24 tillsyner på byggnader 
eller anläggningar och utfärdade 4 tillstånd för 
brandfarliga eller explosiva varor. Utöver detta 
yttrade vi oss och svarade på remisser vid 35 
tillfällen. 

Vi har innan sommaren inventerat och tillsynat 
båda kommunernas badplatser och hamnar.

Vår externutbildning där vi riktar oss till såväl 
privatpersoner som företag och organisationer 
bidrar i stor utsträckning till vårt arbete för 
att minska antalet oönskade händelser i våra 
kommuner. 

Genom utbildning, 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 
praktik ofta i våra utbildningar. Praktiken kan 
vara att prova släcka med en handbrandsläck-
are eller att släcka brand i kläder med en 
brandfilt. Vi lägger stort fokus på våra barn i 
årskurs 2 & 5 samt 8 där vi systematiskt har 
utbildning varje år.

Ett framgångsrikt arbete har genomförts 
under våren med samverkansmöten i båda 
kommunerna där polis och representanter 

från kommunernas förvaltningar har deltagit. 
Informationsutbytet har inneburit att med en 
samlad lägesbild har åtgärder kunnat vidtas för 
att motverka brott.

Ett tämligen omfattande arbete med att öka 
säkerheten inför höstens val har påbörjats. 
Dels genom kunskapshöjande åtgärder för både 
politiker och tjänstepersoner. Även arbete med 
att identifiera  risker och hot samt behov av 
åtgärder i samband med valet har påbörjats.

Vi har besökt TLC, Trygghets och larmcentral- 
en, i Kalmar för att undersöka möjligheten till 
samarbete och synergier vad avser kommun- 
ernas behov av olika tjänster så som trygg-
hetslarm, brandlarm, driftlarm, journummer, 
larmning och samordning krisledning etc.
En tvådagars utbildning har genomförts i Em-
maboda med KS och kommunens ledningsgrupp 
i syfte att öka kunskapen om förutsättningar 
för återuppbyggnad av totalförsvaret i Sverige 
samt kommunens uppdrag och roll vid höjd 
beredskap.
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Responstiderna ska minskas

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

Vår säkerhetsamordnare har varit delaktig 
i framtagande av nya krisledningslokaler på 
kommunhuset i Torsås. Tillsammans med MSB 
som har delfinansierat byggnationen har nu i 
höst Torsås kommun hypermoderna lokaler för 
att kunna leda kommunen under svåra förhål-
landen.
 
När det gäller vårt projekt ”förstärkt med-
människa” så har vi bjudit in till vår andra 
utbildning efter Gullabo. Det är Boda Glasbruk 
i Emmaboda kommun som är utsedd ort denna 
gång. Utbildning kommer att ske i början av 
september och förhoppningsvis är Boda i skarpt 
drift några veckor senare. Projektet innebär 
att frivilliga personer i Boda som fått utbild-
ning 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 kunskap individen 
har.

Under våren har ett flertal samverkansmöten 
genomförts med andra aktörer i länet, genom 
nätverket ExSam (kommunernas säkerhets-
samordnare) och med krissamverkan Kalmar 
län. Syftet med dessa möten är att öka både 
den enskilda och gemensamma förmågan att 
hantera samhällskriser och därmed minska 
konsekvenserna samt minska tid till effekt av 
fattade beslut.

Arbete med att ta tillvara erfarenheterna efter 
höstens KKÖ17 pågår i båda kommunerna. Dels 
genom uppdatering av planer och dels genom 
utbildning, övning och uppgradering av teknik.
POSOM-planer har tagits fram och fastställts i 
båda kommunerna. Arbete med att öka för-
mågan i POSOM-verksamheten pågår, genom 
utbildning och övningar.

POSOM-planer har tagits fram och fastställts i 
båda kommunerna. Arbete med att öka för-
mågan i POSOM-verksamheten pågår, genom 
utbildning och övningar.
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Händelserapport/räddningsuppdrag 

Under slutet av 2017 gick vi från insatsrapport 
till händelserapport, alltså den dokumentation 
som sker efter en insats av våra räddningsstyr-
kor. Nu har vi precis bytt leverantör av system- 
et vilket innebär mer utbildning. Vi tror att 
det i längden gynnar oss med ett modernt sys-
tem som inte bara hanterar händelserapport 
utan mycket annat i vårt uppdrag som övning, 
lönehantering, tillsyner etc.

Under första delen av 2018 har vi blivit lar-
made till 242 räddningsuppdrag, vilket kan 
jämföras med föregående års 221. Antalet 
utryckningar har varit 334 stycken beroende på 
att vid flera händelser larmas mer än en styrka 
enligt fastlagda larmplaner.

Trafikolyckorna har ökat lite hittills under året.

Brand i byggnad har minskat med ca 25 % jäm-
fört med 2017. Här räknar vi med de bränder 
där vi även resursförstärkt våra grannkommun- 
er. Brand ej i byggnad har ökat med 38 % mot 
föregående år. Det är inte konstigt med tanke 
på att vi har haft en extrem torr sommar med 
många bränder både i eget geografiskt område 
men även varit förstärkning till andra kommun- 

er och län. Dessa bränder har också en negativ 
inverkan på ekonomin eftersom det ofta är 
väldigt tidskrävande.Statistik
Onödiga automatiska brandlarm har minskat 
från 59 till 40, vilket är positivt. Fortfarande 
en alldeles för hög siffra mot vad vi vill. Under 
2018/19 kommer vi teckna nya avtal med våra 
kunder och ändra upplägget för att få ner fel-
larmen ännu mer samt bättre kvalitet. 

Responstider

En avgörande faktor för en effektiv insats är 
den tid det tar från larm till att skadeavhjälp- 
ande 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 kommunernas insatser 
kan nedanstående graf vara ett exempel att 
visa på hur responstider utvecklas. 

Under 2017 började vi mäta på de händelser 
där vi anser att vi har störst chans att rädda 
liv. Vi mäter på drunkning, trafikolycka, brand 
i byggnad och SAMS. Under 2018 minskade vi 
tiden marginellt då vi landade på 9,4 minuter 
mot 2017 då vi hade 9,7 minuter räknat på 
båda våra kommuner.

Olyckstyp (jan-aug)  2018 (2017)

Brand i byggnad  29 39
Brand ej i byggnad  51 37
Automatlarm, ej brand 41 59
Trafikolycka   48 41
Utsläpp av farligt ämne 12 5
Annan(sams, lyfthjälp) 28 28
Drunkning/Tillbud  3 1
Nödställd person  9 3
Nödställt djur   5 3
Annan vattenskada  2 1
Stormskada   2 2
Förmodad brand  5 1
Förmodad räddning  - -
Annat uppdrag  5
Totalt    242 221
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Brandskyddskontroller

För myndighetsutövning via brandskydds-
kontroller så är det första helåret som vi har 
bedrivit verksamheten, och med gott resultat. 
Våra register för sotning & brandskyddskontroll 
är inköpta och uppdaterade vilket innebär en 
liten förändring på antal objekt.

Tillsyn

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. 

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

Till höger högst upp på sidan går att utläsa hur 
många undersökningar som gjorts i respektive 
nivå.

Extern utbildning
Antal deltagare

Antal kurser

Period  2018 2017
3-års frist 912 1 100
6-års frist 652 913
  
Totalt  1 564 2 013

Ärenden  2018 2017
Tillsyner  6 18
Tillståndsärende 9 24
Annan tillsyn  18 3
Allmänna yttranden 17 15
Spridningsyttrande 1 1
Tekniskt samråd 13 10
Sotningsansökan 150 269
Totalt   304 340

Nivå  2018 2017
Nivå 1  243 221
Nivå 2  - 4
Nivå 3  - -

Årtal    2018 (2017)
BKA    132 266
Heta arbeten   33 78
Upp i rök(åk7-9)  - -
Självskyddskurser  - -
Gasol/gasanvändare  - -
SFI/bostadsbrandskydd 230 420
HLR    178 143
Brandskyddskontrollant 13 66
Totalt    586 973

Årtal    2018 (2017)
BKA    22 21
Heta arbeten   3 7
Upp i rök(åk7-9)  - -
Självskyddskurser  - -
Gasol/gasanvändare  - -
SFI/bostadsbrandskydd 23 23
HLR    19 17
Brandskyddskontrollant 2 9
Totalt    69 77
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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 
process med tre stycken projektgrupper för de 
utvecklingsområden som har analyserats fram.

- attraktivitet/rekrytering
- lön/ersättningar
- utbildningsplan/kompetens

Vi har kommit en bra bit på vägen och tanken 
är att ett färdigt resultat ska vara klart under 
året.

Anställda – Rekrytering
Förbundet har tio heltidsanställda medarbeta-
re, vilket är en mindre än förra året vid samma 
tidpunkt. Bland de tillsvidareanställda är köns-
fördelningen 90 % män och 10 % kvinnor.

Det är 62 personer som är anställda som 
brandmän i beredskap och 12 personer i värn. I 
gruppen brandmän i beredskap har 4 personer 
slutat och åtta personer har nyanställts. Fyra 
personer är tjänstlediga under perioden. För 
brandmanskollektivet är könsfördelningen ca 
11 % kvinnor och 89 % män.

Sjukfrånvaro

Antal anställda 2018 K M
Tillsvidare  10 1 9
BmIB•   62 7 55
Uppdragsanställd 12 1 11
Totalt   84•• 9 75

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

Sjukfrånvaro % jan-aug 2018 (2017)
Åldersgrupp 29 år och yngre 3,29 3,34

Åldersgrupp 30-49 år  0,00 0,00

Åldersgrupp 50 år och äldre 0,82 4,04

Kvinnor   1,55 20,62

Män    0,84 1,67

Andel långtidssjukskrivna av total 

frånvaro   0,00 5,42

Totalt    0,94 3,57

Sjukfrånvaron i procent för delåret 2018 är 
lägre än föregående år.



12

Övrigt under perioden

Den operativa verksamheten har ett nytt 
övningsupplägg som från och med i år följer 
konceptet ”Säkra brandmän” där grundövning-
ar, momentövningar varvas med insatsövningar. 
Detta ska säkerställa att alla har en lägsta 
grundkunskap vilket ökar säkerheten i sam-
band med våra insatser.

Vi tillsammans med övriga Räddningstjänster 
i länet har reviderat SAMS-avtalet vi har med 
Landstinget. Bl.a. så finns även barn-HLR med 
i avtalet.

Räddningstjänsterna i länet har tecknat nytt 
avtal med SOS Alarm gällande alarmering av 
våra styrkor.

Vi har tillsammans med våra samverkanspart-
ners Sydost haft en nätverksträff för kvinnor. 
Vi har skaffat en ny hemsida till förbundet och 
med den även startat upp en Facebooksida.

Vi precis som alla andra verksamheter är på-

verkade av GDPR(General Data Protection Re-
gulation) eller dataförordningen. Vi har utsett 
dataombud och mycket arbete med register 
har lagts ner.

Vi har förändrat system när det gäller hante-
ring av materiel. Truck och lätt lastbil ersätter 
släpvagnar vilket innebär att vi inte behöver 
komplettera brandmännens körkort med släp-
kompetens. 

Framskjutna enheter är införskaffade enligt 
plan till Åfors och Långasjö. 

Direktionen
Följande viktiga beslut har tagits i direktionen 
under perioden:

Att anta ett nytt automatlarmsavtal

Att godkänna årsredovisningen för 2017

Direktionen har haft två sammanträden under 
perioden. 
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Framtid

Fortsatt arbete med ny brandstation i Emma-
boda 

Implementera nya fordon och nya metoder och 
arbetssätt för den operativa organisationen

Fortsätta med att rekrytera ny personal till 
stationen i Emmaboda så vi inom en snar fram-
tid blir den numerär som är fastställd enligt 
handlingsprogrammet.

Stärka säkerhetsskyddet i kommunerna 

Påbörja och fortsätta kompetenshöjning gäl-
lande totalförsvar samt ta fram planer med 
tillhörande krigsorganisation för den verksam-
het som ska bedrivas under höjd beredskap. 
Förändra organisationen skydd & säkerhet så 
den blir ändamålsenlig utifrån de arbets- 
uppgiftter som utförs. 

Fortsätta stärka krisberedskapen enligt LEH i 
våra kommuner

Kunna slutföra de tre projekten som är koppla-
de till medarbetarenkäten:

- attraktivitet/rekrytering
- lön/ersättningar
- utbildningsplan/kompetens

Utveckla samverkan Sydost ett steg till enligt 
framtagna ambitioner.
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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 åt-
gärder dvs. utvecklingsmål. Uppföljning av delår 2018 års åtgärder redovisas nedan, vilket 
visar på ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv.

Klart, avslutat 
delmål 2018

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 2018.

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

Tillsammans med livräddningssällskapet  
tillse att medlemskommunernas badplatser/
hamnar etc. är utrustade med livräddnings 
materiel

Identifiera geografiska områden där 
frivilliga kan utgöra en resurs

Säkerhetsskydd med registerkontroll,  
valsäkerhet, säkerhetsanalys m.m.

 

Bokat upp Boda Glasbruk i september

Utförs enligt framtagen verksamhetsplan

Påbörjat under juni månad

 

Arbetsgrupp startad. Brandskyddskontrollan-
terna utför hembesök samt dokumenterar

Utförs enligt framtagen kalender

Utvärdering sker av KKÖ, övning av Rakel, 
skogsbrand samt civilt försvar är gjorda.

Tillsyner gjorda under maj och juni   

 

Djursvik, Algutsboda, Bröms

Registerkontroll görs på vissa funktioner, 
utbildning gällande valsäkerhet är gjorda. 
Analys är på gång.
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Ej klart

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

Indikator        2018 2017 Trend

Responstid för Emmaboda-Torsås     9,4 min 9,7 min 

Antal olyckor som föranleder räddningsuppdrag inom kategorierna 

brand, trafikolycka, drunkning och sjukvårdsuppdrag   86 97 

Antal utvecklade bränder i byggnader per 1 000 invånare i E-B  0,90 % 0,9 %  

Antal utvecklade bränder i byggnader per 1 000 invånare i Torsås 1,7 % 0,7 %  

Antal utförda brandskyddskontroller     1 564 2 013 

Antal tillsyner enligt LSO och LBE     6 15 

Antal tillstånd enligt LBE      4 4 

Antal utbildade personer       586 973 

Sjukfrånvaro        0,94 % 3,57 % 

Antalet rapporterade olycksfall      - - 

Antalet rapporterade tillbud      - - 

 Här är inte årskurs 2 & 5, trafikprojektet, studiebesök etc. medräknat, då hamnar vi på ca 1800 

personer.

 Resultat för helåret 2017.
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Ekonomi
Finansiella mål kopplat till verksam-
hetsmål
• Att hålla sig inom de beslutade 
budgetramarna för Räddningstjänstför-
bundet 2018.
• Att vid investeringar under 2018 
i största möjligaste mån använda eget 
kapital framför belåning.

År 2018 är det tolfte 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 % 
respektive Torsås 38,5 %. Administrati-
va tjänster såsom personal-, ekonomi- 

och IT-funktioner köps in av Emmaboda 
kommun enligt avtal med förbundet. 
Resultatet efter årets första 8 månader 
uppgick till -87 Tkr, vilket är -220 Tkr 
sämre än budget. De största negati-
va avvikelserna på kostnadssidan var 
förbrukningsmaterial och personalkost-
nader, medan avskrivningskostnaderna 
blev något lägre än budgeterat.
Prognosen för 2018 visar på ett noll-
resultat och därmed uppföljs balan-
skravet. Redovisningsprinciperna är 
de samma som vid 2017 års utgång, 
förutom semesterlöneskulden. Numera 
redovisas den faktiskt intjänade se-
mesterlöne-skulden per 31 augusti vid 
delåret.

Likvida medel uppgick vid årets slut till 
1,3 Mkr och årets investeringar på 865 
Tkr har finansierats med egna medel.Likvida medel
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Investeringar
 

Följande investeringar har 
gjorts: 

Hittills under året har befintlig utrust-
ning kompletterats med 865 Tkr, inga 
större investeringar är planerade under 
verksamhetsåret.

Investeringar       
Fordon      865 137
Utrustning befintlig vagnpark   -
Inventarier     -
Räddningsutrustning    -
Totalt      865 137 
 

Resultaträkning Tkr
RESULTATRÄKNING     Delår Delår Budget Bokslut Prognos
(Tkr)      2018 2017 2018 2017 2018

      Jan-Aug Jan-Aug Jan-Aug Jan-Dec Jan-Dec
         
         
Verksamhetens intäkter  not 1  3 898      2 646      2 551      4 080      5 177    
         
Verksamhetens kostnader  not 2  -15 186     -13 122     -13 423     -20 197     -21 892    
         
Avskrivningar   not 3  -669     -626     -860     -973     -1 099    
         
Verksamhetens nettokostnader   -11 957   -11 102   -11 732   -17 090   -17 814    
         
Bidrag    not 1  11 865     11 550      11 865      17 512      17 809    
         
Finansiella intäkter      5        0        0      0      0      
         
Finansiella kostnader  not 4   0      -5        0      -8       5     
         
Resultat       -87      443      133      414      0    
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Balansräkning Tkr
BALANSRÄKNING (Tkr) 

 
Delårs- 

   
    

rapport 
 

Bokslut 
 

    

2018-08-
31 

 

2017-12-
31 

 
        TILLGÅNGAR 

      
        Fordon och maskiner 

  
5 219 

 
4 756 

 Inventarier 
   

687 
 

953 
 

        Summa anläggningstillgångar 
 

5 906 
 

5 709 
 

        Kundfordringar 
  

212 
 

761 
 Övriga kortfristiga fordringar 

 
1 888 

 
1 794 

 Kassa och bank 
  

1 270 
 

1 252 
 

        Summa omsättningstillgångar 
 

3 370 
 

3 807 
 

        SUMMA TILLGÅNGAR 
 

9 276 
 

9 516 
 

        
        EGET KAPITAL OCH SKULDER 

    
        Eget kapital 

  
3 899 

 
3 485 

 Resultat 
   

-87 
 

414 
 

        Summa eget kapital 
  

3 812 
 

3 899 
 

        Avsättningar 
      

        Avsättning pensionsskuld 
 

0 
 

0 
 

        Summa avsättningar 
  

0 
 

0 
 

        Långfristiga skulder 
      

        Reverslån 
   

2 500 
 

2 500 
 

        Summa långfristiga skulder 
 

2 500 
 

2 500 
 

        Kortfristiga skulder 
      

        Leverantörsskulder 
  

238 
 

701 
 Övriga kortfristiga skulder 

 
487 

 
328 

 Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 2 239 

 
2 088 

 
        Summa kortfristiga skulder 

 
2 964 

 
3 117 

 
        SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 276 

 
9 516 
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Kassaflödesanalys Tkr
     

2018 2017 
 

Bokslut 

     
Jan-Aug Jan-Aug 

 
2017 

         Resultat 
    

-87 443 
 

414 
Avskrivningar 

   
669 626 

 
973 

Förändring av kundfordringar 
  

549 549 
 

281 
Förändring av övriga fordringar 

  
-94 305 

 
6 

Förändring av leverantörsskulder 
  

-464 -2 484 
 

-1 955 
Förändring av övr. kortfr. skulder/uppl.kostnader 310 632 

 
922 

Förändring av pensionsskuld 
  

0 -180 
 

-180 

         Kassaflöde från den löpande verksamheten 
 

883 -109 
 

461 

         Förvärv av fordon, maskiner, inv. 
  

-865 -75 
 

-733 

         Kassaflöde från investeringsverksamheten 
 

-865 -75 
 

-733 

         Upptagna långfristiga lån 
  

0 0 
 

0 
Amorteringar 

   
0 0 

 
-1 491 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 
 

0 0 
 

-1 491 

         Förändring av likvida medel 
  

18 -184 
 

-1 763 
Likvida medel från årets början 

  
1 252 3 015 

 
3 015 

         Likvida medel vid periodens slut 
  

1 270 2 832 
 

1 252 
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Noter till resultaträkningen Tkr
Not 1 Intäkter 

  
2018-08-31 2017-08-31 

 
      

% 

 
Kommunbidrag Emmaboda 7 064 7 024 61,5% 

 

Kommunbidrag 
Torsås 

 
4 427 4 402 38,5% 

 
Extra driftbidrag 

 
374 124 

 
 

    Totalt 11 865 11 550 100,0% 

       
 

Utbildning 
  

237 297 
 

 
Utryckningsersättning 

 
278 522 

 
 

Brandskyddskontroll 
 

947 1 067 
 

 
Övriga intäkter 

 
2 436 760 

 
 

Summa intäkter   15 763 14 196 
 

       
       Not 2 Personalkostnader 

    
 

Lön och arbetsgivaravgifter -10 627 -9 514 
 

 
Bilersättning 

 
-5 -10 

 
 

Företagshälsovård 
 

-187 -190 
 

 
Friskvård 

  
-38 -15 

 
 

Kompetensutveckling 
 

-80 -65 
 

 
Pensioner inkl. löneskatt -701 -272 

 
 

Semesterlöneskuld, förändring 29 -49 
 

 
Övriga personalkostnader 0 0 

 
 

Summa personalkostnader -11 609 -10 115 
 

     
 

 

 

Övriga 
driftkostnader 

 
-3 577 -3 007 

 
       
       Not 2 Summa drift-personalkostnader -15 186 -13 122 

 
       
       Not 3 Avskrivningar 

    
 

Avskrivningar fordon och maskiner -403 -325 
 

 
Avskrivningar inventarier -266 -301 

 
 

Vinst vid avyttring 
 

0 0 
 

 

Summa 
avskrivningar   -669 -626 

 
       
       Not 4 Finansiella intäkter/kostnader 

   
 

Ränta reverslån Torsås kommun 0 0 
 

 
Ränta reverslån Emmaboda kommun 0 0 

 
 

Övriga finansiella kostnader 0 -5 
 

 

Övriga finansiella intäkter, 
ränteintäkter 5 0 

 

 

Summa finansiella 
intäkter/kostnader 5 -5 
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Noter till resultaträkningen Tkr Driftsredovisning
  

 

Utfall 201808
(tkr)

Gemensam
administration

Drift, fordon etc
Brandskydds-

kontroll
Förebyggande Utbildning Operativt

Skydd &
Säkerhet

Bidrag TOTALT

Intäkter 311 388 947 53 237 733 1 228 11 865 15 762

Kostnader -2 569 -1 211 -800 -566 -504 -8 308 -1 228 0 -15 186

Netto -2 258 -823 147 -513 -267 -7 575 0 11 865 576

Avskrivningar/
Finans

-179 -364 -43 0 0 -77 0 0 -663

Resultat -2 437 -1 187 104 -513 -267 -7 652 0 11 865 -87

Budget 201808 -2 991 -1 283 277 -446 -606 -6 530 -153 11 865 133

Avvikelse från budget 554 96 -173 -67 339 -1 122 153 0 -220

Resultat per 31 augusti 2018 uppgick till -87 Tkr, vilket var -220 Tkr sämre än budget. De största varianserna i driften förklaras av:
* Pensionskostnader ligger budgeterat under gemensam administration, men är bokat i det operativa flödet i verkligt utfall.
* Utbildningskostnader har i det verkliga utfallet bokats som lön i det operativa flödet.
* Överskottet för Skydd & Säkerhet har förts över till balansräkningen för att täcka framtida kostnader, därav nollresultatet.
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Räddningstjänstförbundet
Emmaboda-Torsås
Box 42 361 21 Emmaboda
E-post: raddning@rfet.se

Emmaboda
Besöksadress:
Järnvägsgatan 41 361 30 Emmaboda
Tfn: 0471-24 98 80

Torsås
Besöksadress:
Industrigatan 1 285 34 Torsås
Tfn: 0486-333 15
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För mer information besök vår hemsida: www.rfet.se


