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Uppgift 

 
Förbundets övergripande mål att kommunmedborgarna ska ha en trygg och säker miljö ge-

nomsyrar hela verksamheten. 

 

Vårt mål är att minimera och förebygga skador på människor, egendom och miljö vid bränder 

och andra olyckor. Detta sker genom information och utbildning samt genom 

tillsynsverksamhet och sotning med brandskyddskontroll. Utbildningen riktar sig till företag, 

bolag, förvaltningar, föreningar samt privatpersoner. Räddningstjänstförbundets verksamhet 

bidrar till att förbättra för de människor som bor, verkar eller vistas i kommunerna.  

 

Lagen om skydd mot olyckor genomsyrar Räddningstjänstförbundets 

förebyggandeverksamhet avseende olyckor som föranleder räddningsinsats.  

Inom Räddningstjänstförbundet behöver vi ständigt öva och utbilda oss för att t.ex. klara av 

räddningsinsatser i den alltmer komplexa infrastrukturen som finns och som utvecklas i 

samhället. Vi måste inför varje år göra speciella satsningar på övningar och utbildningar för 

att klara arbetsuppgifterna ur arbetsmiljösynpunkt.   

 

Det är viktigt för oss att planera och organisera vår verksamhet så att räddningsinsatser kan 

påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. Godtagbar tid är de in-

satstider som anges i Räddningstjänstförbundets handlingsprogram för skydd mot olyckor. 

Vi ska kontinuerligt följa riskbilden i kommunerna och skadeförebyggande åtgärder skall vara 

en viktig del i kommunernas fysiska översikts- och detaljplanearbete 

 

 

Huvudverksamhet 

Arbetet inom Räddningstjänstförbundets verksamhetsområden fördelas i fyra grenar 

- Operativa skadeavhjälpande verksamheten 

- Förebyggande verksamhet och säkerhetsfrågor 

- Intern och extern utbildning 

- Skydd och säkerhet 
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Operativ verksamhet 

 
Operativa rutiner har tagits fram i förbundet för olika händelsetyper. Dessa rutiner ska göra 

det smidigare och effektivare för den utryckande personalen att påbörja insatsen oavsett antal 

larmade styrkor. 

 

Radiokommunikationssystemet Rakel är införskaffat och installerat på alla stationer och 

fordon. Systemet kommer att tas i skarpt läge i början på 2012. I samband med byte av 

kommunikationssystem har utryckningsfordonen fått en annan beteckning än innan. Två 

personer har genomgått programmeringsutbildning för att kunna hantera utrustningen. 

Kontinuerlig utbildning av personalen sker. 

 

Personalen i Emmaboda, Vissefjärda och till viss del Torsås har fått nya utryckningsställ. 

 

Handlingsprogram för räddningstjänst är framtaget och är ute på remiss fram till mitten på 

januari 2012. 

 

Hydraulverktygen i Emmaboda har uppdaterats från tvåslangssystem till enslangssystem. 

Enslangssystemet är säkrare och betydligt enklare att hantera än det gamla tvåslangssystemet.   

 
Totalt antal insatser under året var 203 stycken, vilket kan jämföras med föregående års 231 

vid samma tidpunkt. Antalet utryckningar har varit 271 beroende på att vid flera händelser 

larmas mer än en utryckningsstyrka enligt fastlagda larmplaner.  

 

 

Under perioden har Räddningstjänstförbundet haft: 

 

32 larm till brand i byggnad 

  

25 larm till brand, ej i byggnad   

 

70 automatiska brandlarm    

 

49 larm till trafikolyckor 

 

Trafikolyckorna har tenderat att öka de senaste åren vilket är mycket allvarligt. Under 2011 

har antalet olyckor varit oförändrat i förbundets geografiska område. På väg 25 mot Eriksmåla 

har det däremot varit ett flertal viltolyckor med framförallt älg inblandat. Detta är påtalat för 

Trafikverket som förhoppningsvis sätter in preventiva åtgärder på den olycksdrabbade 

körsträckan.  

 

En marginell ökning av automatlarmen har skett trots avtal och kontroll av anläggningarna.
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Utryckningar fördelade på stationer 
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Totalt

 
Insatser fördelade på olyckstyper 

Olyckstyp 2007 2008 2009 2010 2011 

Brand i byggnad 38 23 41 43 32 

Brand, ej i byggnad 38 31 48 33 25 

Automatlarm, ej brand 69 63 65 62 70 

Trafikolycka 38 53 60 47 49 

Utsläpp av farligt ämne 6 2 4 4 4 

Annan 6 2 2 6 1 

Drunkning/Tillbud 2 0 2 0 1 

Nödställd person 2 1 1 3 2 

Nödställt djur 2 2 5 2 3 

Annan vattenskada 1 0 0 15 2 

Stormskada 0 2 1 1 2 

Förmodad brand 8 3 6 5 3 

Falsklarm brand - 4 2 2 2 

Annat uppdrag (polis, 

ambulans) 

5 6 9 8 11 

Totalt 215 192 253 231 203 
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Förebyggande verksamhet 
 

Tillsyn  
Mycket tid har lagts på ett fåtal ärenden i form av uppföljning av tillsyner  

på särskilda boenden i Emmaboda kommun samt The Glass Factory. Den  

största delen inom det förebyggandet arbetet har koncentrerats till Emmaboda kommun, där 

det har varit kärvt att få gehör för Lagen om Skydd Mot Olyckor inom de kommunala 

förvaltningarna. Genom ett beslut i kommunstyrelsen hoppas räddningstjänsten kunna få en 

bättre förståelse och vilja inom verksamheterna att få till ett bra förebyggande arbete. 

 

Under året har uppföljning på tidigare gjorda tillsyner fortsatt och fokus i övrigt har legat på 

förskolor, objekt med brandfarlig vara och uppföljning av avtal om automatiskt brandlarm. 

 

Ett antal tillsyner inklusive efterbesiktningar har gjorts. Ärenden om tillstånd för brandfarlig 

vara och yttranden om tillstånd eller andra ärenden har hanterats. Dessutom har 26 möten 

angående uppföljning av automatiskt brandlarm genomförts. Se statistik i bilaga 2 

 

Kompetensutveckling 

Förebyggande konferensen i Karlstad har besökts liksom utbildning i ärendehantering för 

tillstånd för explosiva varor. 

 

Tillsynsplan 

Tillsynsplanen har uppdaterats och antagits för mandatperioden 2011- 2014. 

 

Emmabodafestivalen 

Det har lagts mycket tid på möte med ambulans, polis och arrangör om Emmabodafestivalens 

säkerhetsorganisation. Det arbetet har lönat sig och säkerhetsarbetet med festivalen är nu 

mycket tillfredsställande.  

 

Badplatser 

Kommunernas badplatser besöktes inför sommaren tillsammans med representanter från de 

tekniska förvaltningarna.  

 

Avtal om automatiskt brandlarm 

Alla fastighetsägare har skrivit på avtal om automatiska brandlarm, där man förbinder sig att 

sköta sin anläggning enligt gällande regler. En kontroll har skett av anläggningarna under 

2011 för att tillse att anläggningsägarna efterföljer reglerna.   

 

Sotning 

Räddningstjänstförbundet har förlängt sotningsavtalet i Torsås kommun i ytterligare fem år.  

Brandskyddskontroller har genomförts i båda kommunerna under perioden med olika 

kontrollfrister. 

 

 

 

 

  Emmaboda/Torsås Emmaboda/Torsås Emmaboda/Torsås 

 2009 2010 2011 

2-års frist 2167 2177 2106 

4-års frist 44 29 56 

8-års frist 1336 961 988 
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Säkerhetssamordnare i Torsås kommun 
Räddningstjänstförbundet har fått överta ansvaret för kommunens säkerhetssamordning enligt  

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap. I och med att kompetensen  

finns inom förbundet var det ett naturligt val att lägga det ansvaret 

 på Räddningstjänstförbundet. 

 

Storövningen SAMÖ-KKÖ tog mycket tid under våren då vissa  

delmoment fortsatte under mars och delar av april månad.  

En utvärdering av övningen hölls den 26/5 och gav vid handen att  

krisledningsorganisationen behöver mer övning.  

 

Möten med Området (Länsstyrelsens regionala samverkansgrupp),  

Exsam-gruppen (säkerhetssamordnarna i länet) om risk- och  

sårbarhetsanalysen i höst och Styrel samt Länskonferensen i Hultsfred  

har genomförts. 

 

Projekt Styrel har varit det andra stora projektet under våren, där  

strömförsörjning till samhällsviktig verksamhet prioriteras i samarbete med Länsstyrelsen, 

elbolagen och Energimyndigheten/Svenska Kraftnät. 

 

Säkerhetspolicyn eller ”riktlinjer för säkerhetsarbete” i Torsås kommun är ute på remiss. 

 

Hösten har till stor del ägnats åt Risk- och sårbarhetsanalys för extraordinära händelser. 

Analysen redovisades i Kommunstyrelsen den 30 november. Övrigt arbete var fortsatt 

utveckling av riktlinjer för säkerhetsarbete i kommunen, uppstart av POSOM-grupp och 

riskhanteringsgrupp samt SITHS-utbildning och genomgång av SITHS-organisationen 

(säkerhetskort för IT inom socialförvaltningen). 
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Utbildningsverksamheten 

 
Extern utbildning  
Vi har gjort ett antal olika externa utbildningar under perioden. Brandskyddsutbildningarna 

har framförallt varit riktade till Xylem (gamla ITT Water & Wastewater AB) i Emmaboda, 

Södra skogsägarnas huvudkontor i Växjö samt medlemskommunerna. Vi har även fått till en 

satsning på SBA arbetet med att utbilda brandskyddskontrollanter i verksamheterna. Åtta 

kurser i gasolkunskap med personal från Xylem. Sju kurser med omsorgspersonal från båda 

kommunerna gällande brandskydd hos äldre har genomförts. Ett antal heta arbeten kurser har 

också genomförts.  

 

Våra kunder kommer framförallt från medlemskommunerna Emmaboda- och Torsås men 

även privata näringsidkare, föreningar och andra intresseorganisationer anlitar oss. 

 

Utbildningsverksamheten har genomfört utbildning med medlemskommunernas samtliga 

elever i årskurs 2 & 5 för andra gången. I Emmaboda kommun har även årskurs 8 via det så 

kallade mopedprojektet bedrivits under två års tid.  

 

Förbundet genomförde en preparandutbildning i Torsås under 2½ vecka. 15 personer från 

Öland, Kalmar, Högsby och från vårt eget förbund var deltagare. 

 

 

Utbildning Antal kurser   

Årtal 2008 2009 2010 2011 

BKA 54 56 54 44 

Heta arbeten 8 7 8 10 

Självskyddskurser - - - 5 

Brandskyddskontrollant 0 0 4 - 

Totalt 62 63 66 59 

 

Utbildning Antal deltagare   

Årtal 2008 2009 2010 2011 

BKA 953 636 622 635 

Heta arbeten 125 103 107 142 

Självskyddskurser - - - 112 

Brandskyddskontrollant 0 0 87 - 

Totalt 1078 739 816 889 

Till detta tillkommer utrymningsövningar, utbildning i gasolkunskap, brandskydd inom 

hemtjänsten, introduktionsdag och studiebesök av skolor och dagis. 
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Intern utbildning 

Under året har fem personer, två från Torsås och två personer från 

 Långasjö samt en från Emmaboda genomfört utbildningen  

räddningsinsats i Skövde och Kalmar. 

 

En person från Emmaboda har genomgått kursen räddningsledning A  

på räddningsskolan i Revinge 

 

En person har fått information angående olycksundersökning i Revinge 

 

Två storövningar har genomförts i bägge kommunerna tillsammans med kommunchefer och 

politiker. I Torsås var temat brand i fartyg och i Emmaboda gasololycka. Temat var upplagt 

efter en händelse som kan inträffa i kommunen. 

 

Två personer har genomfört preparandkursen i Kalmar, en person från Emmaboda och en från 

Torsås. Fem personer har gått preparandkursen i Torsås, en person från Långasjö, två från 

Torsås och två från Emmaboda. 

 

En person från Vissefjärda har genomgått vattenlivräddarkursen i Halmstad 

 

Kurs i explosiva varor i Jönköping, två deltagare från förbundet 

 

Räddningsfrånkoppling för tågstopp har fyra personer från Emmaboda genomgått 

 

Förebyggandeträff i Karlstad, två deltagare från förbundet 

 

Operativ taktik i Kalmar, två deltagare från förbundet 
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Övrigt under perioden 
 

Vi har haft ett antal möten med MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap), 

Polisen, Landstinget, Länsstyrelsen och Emmaboda kommun angående framtida blåljushus 

 

En beslut och ledningsstödsanalys och en riskanalys har färdigställts tillsammans med MSB, 

IT Torsås, IT Emmaboda,  Bygg & miljö i Emmaboda samt Samhällsbyggnadsförvaltningen i 

Torsås 

 

En förstudie för blåljushuset är färdig 

 

Förbundet har genomfört ”peppar-peppar”. En information tillsammans med 

MSB(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) för äldre personer angående deras 

skydd. 

 

Brandskyddsdagen, öppet hus, Vissefjärdadagen m.m. har vi deltagit för att sprida 

information om brandskydd. 

 

Förbundet har införskaffat en tvättmaskin och torkskåp för impregnering av larmkläder  

 

Vid larm får all utryckande personal även larmet via SMS till sin mobiltelefon 

 

Räddningstjänstförbundet har genomfört en politikerdag med Johan Hermelin som 

föredragshållare. Johan föredrog vad som förväntas av en politiker i ett 

räddningstjänstförbund och skapa en samsyn 

 

Vi har varit delaktiga i den stora övningen SAMÖ-KKÖ (samverkansövning-

kärnkraftsövning) 

 

Räddningschefen samt tre politiker närvarade vid den lilla förbundsträffen i Kosta 

 

Vi är med i samverkan Kalmar Län i grupperna förebyggande, utbildning, räddningstjänst, 

organisation & ledning samt räddsam (räddningschefer i samverkan) 

 

Vi är med i Länsrisk tillsammans med Länsstyrelsen, Polisen och Landstinget. Länsrisk 

behandlar och tar fram riktlinjer för publika arrangemang. 

 

Flytvästutlåning 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar: På brandstationen i 

Emmaboda finns en depå med 

flytvästar som lånas ut gratis till 

allmänheten via Lions. 



 

 11 

 

 

Direktionen  
 

Följande viktiga beslut togs i direktionen: 

 

Att godkänna handlingsprogram för räddningstjänst 2011-2014 för remissutskick 

Att anta tillsynsplan för mandatperioden 

Att förlägga Torsås säkerhetssamordnartjänst på räddningstjänstförbundet 

Att anta ny förbundsordning och ersätta avsiktsförklaringen med nytt ägardirektiv 

Att ge räddningschefen i uppdrag att tillsammans med Nybro och Kalmar kommun se över 

samverkansområden/gemensam organisation inom räddningstjänsten.  

     
Direktionen har haft fyra sammanträden under perioden.  

 

Håkan Algotsson (c) Torsås har tjänstgjort som förbundets ordförande medan Ann-Marie 

Fagerström (s) Emmaboda har varit vice ordförande.  

 

Övriga ordinarie ledamöter har varit:  Ersättare har varit: 

  Marcus Johansson (c)    Eva-Kristina Berg (c) 

  Henrik Nilsson Bokor (s)   Anita Borg (c) 

  Roland Swedestam (s)   Ewy Svensson (m)   

  Mona Magnusson (m)    Roger Isberg (s) 

  Per Adolfsson (s)    Jill Jonsson (s) 

  Ingrid Jensen (c)    Stig-Ove Andersson (s) 

  Sten-Olof Johansson (m)    Lena Holmkqvist (s) 

  Göran Eriksson (c) 

  Emma Åhlander Hansson (m) 

 

Ordinarie förtroendevalda revisorer har varit Ingvar Erlandsson (m) Emmaboda och Kerstin 

Hansson (s) Torsås. 

 

Öhlings Pricewaterhouse Coopers (Komrev) har anlitats som externa revisorer. 
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Organisationen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal 
 

Sjukfrånvaro 

 

Årtal 2007 2008 2009 2010 2011 

Total sjukfrånvaro 6,83 % 2,31 % 1,12 % 2,23 % 3,81 % 

Andel långtidssjukskrivna 

av total frånvaro 

47,86 % 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 % 

Sjukfrånvaro kvinnor 3,59 % 1,72 % 1,53 % 6,66 % 14,12 % 

Sjukfrånvaro män 7,15 % 2,39 % 1,05 % 1,51 % 2,08 % 

Sjukfrånvaro 29 år eller 

yngre 

32,72 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Sjukfrånvaro 30 – 49 år 4,68 % 1,78 % 1,27 % 0,73 % 0,57 % 

Sjukfrånvaro 50 år eller 

äldre 

15,74 % 6,13 % 0,77 % 4,33 % 8,13 % 

 

Under 2011 har sjukfrånvaron totalt varit 3,81 %. Under 2010 var sjukfrånvaron 2,23 %.  

 

Friskvårdstimmar, träningskort och behandling är åtgärder som erbjudits under året. 
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Jämställdhetsarbete 

Räddningstjänstförbundet har en jämställdhetsplan. Fyra kvinnor har arbetat i operativ tjänst 

under 2011. 

 

Barn och ungdomsperspektivet 

Under 2011 har förbundet utbildat alla barn i årskurs 2 & 5 samt alla 8:or i Emmaboda 

kommun i brandkunskap. Utdelning av julkalendrar har skett till alla barn i årskurs 1-3 samt 

förskolor. 

 

Arbetsskador 

En arbetsskada är inrapporterad till Räddningstjänstförbundet. 

 

Personalhandbok 

Förbundet har en personalhandbok med gemensamma policyers och riktlinjer  

 

Uppsägning 

Under året har fem personer sagt upp sig. En från Emmaboda, tre från Torsås och en från 

Vissefjärda. 

 

Anställning 

Sex personer har anställts under året. Fem brandmän, tre till Torsås, två till Emmaboda och en 

brandingenjör/säkerhetssamordnare. 

 

Tjänstledighet 

En person är studieledig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 14 

 

 

Framtid 2012 

 
Handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande verksamhet ska fastställas under 

kommande år och gälla för mandatperioden 2011- 2014. 

 

Arbetet med blåljushuset i Emmaboda kommer att fortskrida och under 2012 kommer ett 

beslut att fattas om förbundet skall arbeta vidare med lokalfrågan. 

  

Vi ska fortsätta det långvariga och tidskrävande arbetet med det förebyggande 

brandskyddsarbetet såsom tillsyn och rådgivning. Vi är på god väg men har fortfarande långt 

kvar innan vi är i fas med arbetet.  

 

Implementera och utbilda i Rakel (Radio Kommunikation för Effektiv Ledning)lite djupare i 

organisationen. Under första halvåret 2012 kommer vi att övergå fullt ut till Rakel.  

 

Utredning om närmare samverkan eller gemensam brandorganisation kommer att ske under 

2012 med Kalmar och Nybro kommuner. Resultat av utredning ska redovisas till respektive 

kommun under året. 

 

Övningsfältet i Torsås kommer att genomgå en renovering med asfaltering med oljeavskiljare 

och elindragning. Detta görs för att förbättra arbetsmiljön för personalen och minska skadliga 

utsläpp. Vår förhoppning är att i framtiden kunna miljöcertifiera övningsområdet. 

 

Fortsatt satsning på personalen med personlig utryckningsmateriel samt utbildning.  
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Ekonomi 
2011 är det femte 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. 2011 års 

kommunbidrag från Emmaboda kommun är 9 329 tkr (61,6 %) resp. Torsås kommun 5 826 

tkr (38,4 %). 

 

I samband med verksamhetsstarten övertog förbundet anläggningstillgångar från respektive 

kommun till det bokförda värdet daterat 2006-12-31. Övertagandet finansierades med 

reverslån från Emmaboda kommun (4 461 tkr) respektive Torsås kommun (1 446 tkr). 

Räntevillkoren på dessa reverslån är Riksbankens s.k. reporänta plus 25 räntepunkter. 

Fastigheterna som förbundet bedriver sin verksamhet i är fortfarande i kommunernas ägo. 

Administrativa tjänster som personal-, ekonomi och IT funktioner tillhandahålls av 

Emmaboda kommun enligt avtal med Räddningstjänstförbundet. 

 

Årets resultat + 144 tkr är lika mycket bättre än budget. Av de större budgetavvikelserna kan 

nämnas verksamhetens intäkter, som överträffade budget med 486 tkr, varav intäkter för 

utryckningsersättning stod för en avvikelse på + 459 tkr. Personalkostnaderna avvek negativt 

från budget (-455 tkr) främst beroende på extrainsatser vid storbranden i Mönsterås bruk samt 

övriga utryckningar. Detta kompenserades med god marginal i tidigare nämnda 

utryckningsersättning. Utfallet på avskrivningar blev 23 tkr lägre än budget, 1174 tkr mot 

1 197 tkr. Finansnettot visade ett överskott på 25 tkr där vinsten för en bilavyttring hjälpte till 

med 43 tkr. Däremot blev det en negativ budgetavvikelse på övriga driftskostnader med – 154 

tkr, där IT-support och datalicenser (-61 tkr) samt bilreparationer (-72 tkr) kan nämnas.  

 

Finansiella mål 2011: 

1. Att hålla sig inom den beslutade budgetramen. 

Utfallet för 2011 är 144 tkr bättre än budget. 

2. Att vid framtida investeringar i största möjliga mån använda eget kapital. 

Årets investeringar har finansierats med egna medel. 

3. Att långsiktigt skapa eget kapital som täcker eventuella förluster. 

Årets resultat på 144 tkr har tillförts det egna kapitalet, som nu är 2 425 tkr. 

 

Resultatet enligt balanskravet blev 144 tkr, vilket innebär att inga justeringar har gjorts utifrån 

den fastställda resultaträkningen. 

 

Investeringar 
Följande investeringar har gjorts under 2011: 

 

Fordon och maskiner                 37 Tkr 

Tvättmaskin                               44 Tkr 

Räddningsverktyg                      70 Tkr 

Räddningskläder                      103 Tkr 

Rakel (kommunikation)           287 Tkr 

 

Totalt                                        542 Tkr      
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Årsredovisning 2011       

        

        

RESULTATRÄKNING       

(Ksek)        

        

          2011   2010 

Verksamhetens intäkter  not 1              1 721                    1 315     

Verksamhetens kostnader  not 2  -         15 470      -           15 039     

Avskrivningar   not 3   -           1 174          -                975     

Verksamhetens nettokostnader   -         14 923      -           14 699     

        

Bidrag   not 1            15 155                  15 020     

Finansiella intäkter  not 4                   87                            9     

Finansiella kostnader  not 5  -              175      -                  45     

        

Årets resultat                      144                        285      

        

        

FINANSIERINGSANALYS      

(Ksek)        

             2011             2010 

        

        

Resultat                    144                       285     

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet     

Avskrivningar                1 174                        975     

Förändring av pensionsskuld           -       185      -                181     

Förändring av kundfordringar                     49                       273  

Förändring av fordringar                   486  -                532     

Förändring av leverantörsskulder   -  569                           182     

Förändring av kortfr. skulder                   305                       160 

        

Kassaflöde från den löpande verksamheten               1 404                    1 162     

        

Förvärv av fordon och maskiner not 5         -       542  -             3 460     

Förvärv av inventarier  not 5         

        

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -              542      -             3 460     

        

Långfristiga lån  not 6       -       2 000                2 000       

        

Kassaflöde från finansieringsverksamheten       -       2 000                2 000 

        

Förändring av likvida medel         -       1 138                 -                298     

Likvida medel vid årets början                 1 618                     1 916     

        

Likvida medel vid årets slut                    480                     1 618     
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BALANSRÄKNING     

              2011    2010 

TILLGÅNGAR      

       

Fordon och maskiner               6 929            7 731     

Inventarier                1 863            1 693     

       

Summa anläggningstillgångar     not 5             8 792            9 424     

       

Kundfordringar                  486               535     

Övriga kortfristiga fordringar              1 015            1 501       

Kassa och bank                  480            1 618     

       

Summa omsättningstillgångar              1 981            3 654     

       

       

SUMMA TILLGÅNGAR            10 773           13 078     

       

       

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

       

Eget kapital               2 281            1 996          

Årets resultat                  144               285     

       

Summa eget kapital               2 425             2 281     

       

       

Avsättningar      

       

Avsättning pensionsskuld not 7                269               454     

       

Summa avsättningar                  269               454     

       

Långfristiga skulder      

       

Reverslån   not 6             5 491            5 491     

Lån Emmaboda kommun not 6                         2 000 

       

Summa långfristiga skulder              5 491             7 491     

       

Kortfristiga skulder      

       

Leverantörsskulder                  930            1 499     

Övriga kortfristiga skulder                   60                73     

Upplupna kostn. och förutbet. intäkter             1 598           1 280      

       

Summa kortfristiga skulder              2 588            2 852     

       
SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER           10 773           13 078     
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Noter till resultaträkningen     

       

Not 1 Intäkter   2011 2010  

      % 

 Kommunbidrag Emmaboda               9 329                   9 194     61,6% 

 Kommunbidrag Torsås                5 826                   5 826     38,4% 

 Summa bidrag                15 155                  15 020     100,0% 

       

 Utbildning                    641                      665      

 Utryckningsersättning                   459                      233      

                        

 Övriga intäkter                   621                           417      

 Summa externa intäkter                  1 721                    1 315      

       

 Summa verksamhetens intäkter              16 876                   16 335      

       

Not 2 Verksamhetens kostnader    

 Lön och arbetsgivaravgifter             10 650                 10 258      

 Bilersättning                     23                        23      

 Företagshälsovård                   121                         70      

 Friskvård                      20                        52      

 Kompetensutveckling                     52                      136      

     

 Semesterlöneskuld                     12                        19      

 Övriga personalkostnader                  193                         58      

 Delsumma personalkostnader              11 071                  10 616      

       

 Övriga driftkostnader                4 341                    4 423      

 Delsumma övriga driftkostnader               4 341                    4 423      

       

 Verksamhetens kostnader              15 412                  15 039      

       

Not 3 Avskrivningar     

 Avskrivningar fordon och maskiner                  839                      679      

 Avskrivningar inventarier                  335                      296      

 Summa avskrivningar                  1 174                        975      

       

Not 4 Finansiella intäkter     

 Finansiella intäkter                     87                      9  

  Summa finansiella intäkter                    87                     9  

       

Not 5 Finansiella kostnader     

 Ränta reverslån Torsås kommun                    29                        11      

 Ränta reverslån Emmaboda kommun                    81                        34      

 Övriga finansiella kostnader                    65                     4           

 Summa finansiella kostnader                   175                         49      
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Noter till balansräkning och finansieringsanalys   

      

Not 5 Anläggningstillgångar    

      

              2011             2010 

      

 Fordon och maskiner              7 731                   7 731     

 Summa fordon och maskiner              7 731                   7 731     

      

 Inventarier               1 693                   1 693     

 Summa inventarier              1 693                   1 693     

      

 Summa anläggningstillgångar              9 424                   9 424     

      

      

      

      

Not 6 Långfristiga skulder    

 Reverslån Torsås kommun              1 446                   1 446     

 Reverslån Emmaboda kommun              4 045                   4 045     

 Dels:a långfristiga skulder               5 491                   5 491     

      

 
Lån från Emmaboda kommun i väntan på 
checkkredit                2 000 

      

 Summa långfristiga skulder              5 491                   7 491     

      

Not 7 Avsättningar    

 Efterlevandepension                 269                                454     

      

 

 

 



 

 20 

 

 

Driftsredovisning (exkl. kap.kostnader) 
         Årsbokslut 2011 

            

 
              Intäkter Personalkostnader         Lokalhyror    Bilkostnader Övriga kostnader        TOTALT 

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

 
                        

Emmaboda               169                      -       -          2 849     -           2 474     -           375     -          374     -        138     -        133     -          209     -           219     -           3 402     -          3 200     

 
           f              

Vissefjärda                   2                      -       -          1 203     -           1 320     -             92     -            92     -          54     -          61     -            31     -             53     -           1 378     -          1 526     

 
                        

Långasjö                 85                      -       -             339     -              235     -             75     -            75     -          29     -          27     -            50     -             35     -              408     -             372     

 
                        

Åfors                 30                      -       -             585     -              583     -             84     -            77     -          40     -          86     -            24     -             23     -              703     -             769     

 
                        

Torsås brandstation               194                   465     -          2 424     -           2 233     -        1 148     -       1 141     -        115     -          71     -          261     -           255     -           3 754     -          3 235     

 
                                      -                        -       

Skydd-Säkerhet               257                   160     -             237     -              264      -   -   -   -  -            20      -                    -       -             104     

 
                        

Dels:a stationer         737              625     -     7 637     -      7 109     -    1 774     -   1 759     -    376     -    378     -     595     -      585     -      9 645     -     9 206     

 
                        

Adm.          15 400              15 765     -          1 336     -           1 630                    -       -              1     -          15     -          13     -       1 173     -        1 157                12 876              12 964     

 
                        

Drift/Tekniker                 -                        -       -             777     -              739                    -                     -       -          28     -          41     -              6     -             14     -               811     -             794     

 
                        

Övn.verksamhet               621                      -       -             398     -              414     -             50     -            50     -          23     -            4     -          260     -           166     -               110     -             634     

 
                                       -       

Förebyggande               117      -  -             982     -              964                    -                     -       -          25                 -       -            15     -             19     -              905     -             983     

 
                        

Dels:a Centralt     16 138          15 765     -     3 493     -     3 747     -        50     -        51     -      91     -      58     -   1 454     -    1 356           11 050         10 553     

 
                        

Totalt     16 875          16 390     -    11 130     -    10 856     -    1 824     -   1 810     -    467     -    436     -   2 049     -    1 941            1 405           1 347     
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Finansiella mål kopplat till verksamhetsmål 
 

Finansiella mål 

 Att hålla sig inom de beslutade budgetramarna. 

 Att vid framtida investeringar i största möjligaste mån använda eget kapital framför 

belåning 

 Att långsiktigt skapa eget kapital som täcker eventuella oförutsedda händelser 

Räddningstjänst 

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 tillsynerenligt uppsatta mål utförs, samt att förbundets tillsynsplan följs 

Att hålla anspänningstiden vid larm inom 5 minuter på samtliga stationer 

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

      brandskydd  och säkerhet. 
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Bilaga 1 
 

Säkerhetsmål 

 
Säkerhetsmålen beskriver tillståndet hos den enskilde när det gäller nivån på skyddet och 

säkerheten. 

- Antalet anlagda bränder skall minska 

- Andelen verksamheter med ett skäligt och väl fungerande systematiskt brandskyddsarbete 

skall öka inom förbundets geografiska område 

- Inga människor skall omkomma till följd av bränder  

- Antalet trafikolyckor på förbundets vägnät skall minska 

- Inga människor skall omkomma på grund av trafikolyckor   

- Verka för brandvarnare eller brandlarm skall finnas i samtliga bostäder 

- Verka för att huvudkommunerna uppfyller Svenska livräddningssällskapets kriterier för ”En 

vattensäker kommun” vilket innebär att ingen ska drunkna i förbundets geografiska område 
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Bilaga 2 
 

Prestationsmål 2011 
Prestationsmålen beskriver vilka konkreta åtgärder och styrmedel kommunerna eller någon 

annan aktör tänker använda för att uppnå säkerhetsmålen. 

 
Tillsyn 

- Tillsyn enligt Lagen och förordningen om skydd mot olyckor samt enligt Lagen om 

brandfarliga och explosiva varor skall ske efter behov. Beskrivning av tillsynsverksamheten 

samt årlig planering anges i tillsynsplanen som uppdateras varje mandatperiod. 

- Tillsyn av kommunens badplatser skall ske vart annat år. De avsedda badplatserna anges i 

tillsynsplanen. 

- Förteckning över objekt som skall inlämna skriftlig brandskyddsredogörelse skall finnas hos 

Räddningstjänstförbundet. 

 

Resultat:  

 76 tillsyner LSO 

 21 samplanerade tillsyner LSO/LBE 

 7 tillsyner LBE 

 Tillsyn av badplatser gjordes 2011 (görs vartannat år) 

 Skriftliga redogörelser inlämnade i pappersformat har lagts in i CORE, 

redogörelser skall tas emot digitalt i möjligaste mån.  

 20 inlämnade redogörelser  

 

Information – rådgivning  

- Information ska ges i samband med tillsyn genom brandskyddsinformation och allmän 

rådgivning. 

- För att öka andelen hushåll med brandvarnare och handbrandsläckare skall information till 

fastighetsägare om brandvarnare och brandlarm i hemmet ske genom riktade 

informationsinsatser. 

- På Räddningstjänstförbundets hemsida skall råd och information om brandskydd finnas 

tillgängligt. Denna information skall uppdateras kontinuerligt. Hänvisning till 

Räddningstjänstförbundets hemsida skall finnas på huvudkommunernas respektive 

hemsidor. 

 

Resultat:   

 Information och rådgivning ges i samband med tillsyn 

 Information till allmänheten har getts i samband med öppet hus, 

Vissefjärdadagen, Alsbomässan i Johansfors, reklamkampanjer under 

brandskyddsveckan i samarbete med Brandskyddsföreningen 

 Förbundets hemsida samt bägge medlemskommunernas hemsidor vid behov 

 Information och rådgivning ges dagligen via telefon och vid möten 

 Peppar-peppar, information om äldreskydd. 
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Utbildning 

- Brandskyddsutbildning riktad till företag, verksamheter, organisationer, skolor och allmänhet 

skall erbjudas, såväl enklare brandskyddskurser och informationer som kvalificerade 

kurser.  

- Samtliga elever i 2:a och 5:e klass i grundskolan skall utbildas i brandskydd och säkerhet  

 

Resultat: 

 

Utbildning 

Årtal 2011 

BKA 44 

Heta arbeten 10 

Självskyddskurs 5 

Gasolkunskap 8 

Totalt 67 

 

 Utbildningar för 2 och 5:e klass har genomförts i båda kommunerna 

 Samverkansövning SAMÖ-KKÖ för kommunernas krisledningsorganisation 

 Två storövningar för krisledning och stab är genomförda i Torsås och Emmaboda. 

 

Systematiskt brandskyddsarbete – SBA – inom kommunerna 

- Inom kommunerna ska alla verksamheter arbeta systematiskt med brandskydd enligt MSB:s 

allmänna råd. 

 

Resultat:  

 Vissa enheter har kommit igång men långt ifrån alla 

 Bägge kommunerna har eller kommer att fastställa att SBA(systematiskt 

brandskyddsarbete) skall bedrivas i samtliga kommunala verksamheter enligt Lag 

(2003:778) om skydd mot olyckor  
 

Rengöring och Brandskyddskontroll 

- Räddningstjänstförbundet skall kunna tillåta enskild fastighetsägare att utföra rengöring på 

egen fastighet under förutsättning att säkerheten är uppfylld. 

- Tillsyn över sotningsföretagen utövas av Räddningstjänstförbundet. 

 

Resultat:  

 Kontinuerlig tillsyn görs av verksamheten, kontakt med skorstensfejarmästare i 

            kommunerna i olika ärenden 

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

brandskyddskontrollerna 
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Fysisk planering och riskidentifiering 

- Räddningstjänsten skall delta i kommunernas fysiska planering som remissinstans i planfrågor 

och sakkunniga i brandrelaterade frågor. 

- Räddningstjänsten är också remissinstans för tillståndsärenden gällande brandfarliga och 

explosiva varor, servering av alkoholhaltiga drycker och offentliga tillställningar. 

- Brandskyddsdokumentationer vid ny-, om eller tillbyggnad skall tillställas räddningstjänsten 

för kännedom. 

- Räddningstjänsten skall kontinuerligt riskinventera förhållanden och verksamheter inom 

kommunernas geografiska område. 

 

 

Resultat:  

 Risk- och sårbarhetsanalyser har genomförts i Emmaboda och Torsås 

kommun i samarbete med riskhanteringsgrupperna. 

 Yttranden till Polismyndigheten (fyrverkeriförsäljning, allmän sammankomst 

m.m.), Socialförvaltning (alkoholservering), Bygg- och Miljönämnd (tillstånd 

brandfarlig vara), Länsstyrelsen (farlig verksamhet): 

 2011: 35 yttranden 

 

Organisation och kompetens 

- Den heltidsanställda personalen skall arbeta inom det förebyggande området med 

utbildning, information och tillsyn. 

- IT-stöd för tillsynsplanering och hantering av brandskyddsredogörelser skall finnas. 

 

Resultat:  

 Två personer jobbar helt eller delvis med utbildning. Två personer jobbar med 

information och tillsyn 

 Tillsynsregistret i CORE har renoverats efter förbundets bildande och 

kontinuerlig uppdatering av rutiner, mallar och ärendehantering görs 

 

 

Analys och uppföljning 

- Kommunerna är skyldiga att utreda alla olyckor som föranleder räddningsinsats. Samtliga 

olyckor som föranleder räddningsinsats och ej utreds av annan part skall utredas i skälig 

omfattning av räddningstjänstförbundet. 

- Statistikanalyser skall genomföras och användas i informations- och tillsynsarbetet samt 

som grund för övrigt säkerhetsarbete.  

 

Resultat:  

 Trafikverkets olycksdatabas STRADA används för riskinventering 

 Förbundet sitter med i Trafikantrådet som leds av Trafikverket 

 Planering för en utökad olycksutredning har påbörjats 
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Anspänningstid larm 

- Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas   

inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. Inom Räddningstjänstförbundet  

gäller anspänningstiden 5 minuter. Tiden räknas från larm till första fordon ut. 

 

Resultat:  

- Emmaboda 

Intern insatsrapportering är genomsnittstiden 6,24 minuter 

Från SOS är genomsnittstiden 6,48 minuter 

- Vissefjärda 

Intern insatsrapportering är genomsnittstiden 5,16 minuter 

Från SOS är genomsnittstiden 5,43 minuter 

- Torsås 

Intern insatsrapportering är genomsnittstiden 5,16 minuter 

Från SOS är genomsnittstiden 6,18 minuter 

- Åfors 

Intern insatsrapportering är genomsnittstiden 3,54 minuter 

Från SOS är genomsnittstiden 3,37 minuter.  

FIP organisation (Första Insats Person) 

- Långasjö (frivillig beredskap) 

Intern insatsrapportering är genomsnittstiden 5,35 minuter 

Från SOS är genomsnittstiden 7,01 minuter 

 

 

 

Prestationsmål som ej är uppfyllda: 

- Riktade informationsinsatser till fastighetsägare om brandvarnare och brandlarm i hemmet 

för att öka andelen hushåll med brandvarnare och handbrandsläckare (Kommer att 

påbörjas under 2012 med flerbostadshus) 

- Systematiskt brandskydds-/säkerhetsarbete i kommunernas verksamheter fungerar inte 

tillfredsställande  

- Utredning av olyckor som föranleder räddningsinsats. Samtliga olyckor som föranleder 

räddningsinsats och ej utreds av annan part skall utredas i skälig omfattning av 

räddningstjänstförbundet. (Görs i liten omfattning, kommer att utvecklas under 2012) 

- Anspänningstiden på stationerna Emmaboda och Torsås är för långa. 

 


