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Inledning
Då har 2015, vårt nionde år som räddningstjänstför-
bund, passerat med stormsteg. Som alltid när man 
blickar tillbaka på året som gått har det hänt otro-
ligt mycket. 

Vi arbetar fokuserat med att ständigt bli bättre och 
hålla en hög kvalitet i det vi gör. Räddningstjäns-
ten har som allmänhet en lång tradition att snabbt 
rycka ut när en olycka händer.  För oss är det själv-
klart att hålla en hög kvalitet och vara en trygghet 
för våra medborgare. Vårt arbete har breddats 
till nya områden med tidiga insatser och en ökad 
prioritering på det förebyggande arbetet i alla dess 
former. 

Vi utbildar och informerar över 3 000 personer per 
år i brandkunskap, vilket gör att kommuninvånarna 
tillför en ökad trygghet och säkerhet i samhället.
 
Under året som gått har det varit fokus på ett antal 
områdesfrågor. När det gäller den operativa verk-
samheten har bland annat satsningen på SAMS  
(SAving More lifes in Sweden) varit central. Hela Kal-
mar läns räddningstjänster  har tillsammans skrivit 
avtal med Landstinget för att kunna hjälpa till på 
hjärtstopp och livsfarligt läge. Detta innebär stora 
fördelar för invånarna genom att samhället snabb-
are kommer fram med hjälp till de drabbade.  
  
 
 

Införskaffning av nya värmekameror har genom-
förts och med det så har alla fem stationer nu 
tillgång till denna teknik. Vi har tillsammans  med 
Nybro, Kalmar och Öland påbörjat ett samarbete för 
att bli bättre gällande operativ ledning.

Inom den förebyggande verksamheten har fokus 
legat på att följa upp tillsynade objekt, arbetet 
med äldres säkerhet tillsammans med social– och 
omsorgsförvaltningarna i respektive kommun, 
uppföljning av automatlarmsobjekten, samverkan 
med andra kommunala verksamheter samt att följa 
fastställd tillsynsplan. 

När det gäller den komplexa frågan om räddnings-
tjänstförbundets huvudstation i Emmaboda har 
tomt införskaffats för en ny brandstation med ett 
bättre strategiskt läge. Stationen ska projekteras 
2017 och byggstart är 2018. 
 
Utbildningsverksamheten har arbetat med infor-
mation och utbildning av grundskolans årskurs två, 
fem samt årskurs åtta, BKA (brandskyddskurser) och 
Heta arbeten kurser, mycket intern utbildning samt 
besök på företag som är presumtiva kunder. Vi har 
knutit till oss ett antal nya företag vilket är positivt 
då vi får ut vårt budskap i ett bredare perspektiv. 
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En stor satsning  som pågår är information och 
utbildning av nyanlända genom SFI (svenska för 
invandrare). Vi har anställt en person med bakgrund 
från Syrien vilket underlättar kommunikationen när 
vi utbildar. I skrivande stund utför vi information 
och utbildning i våra egna kommuner samt Nybro, 
Öland och Karlskrona för nyanlända.

För skydd och säkerhet har fokus legat på RSA 
(risk-och sårbarhetsanalys), styrel, krisledningsplan, 
rekrytering av ny säkerhetssamordnare, överflytt-
ning av funktionen till förbundet från Emmaboda 
kommun, våldsbejakande extremism, kommunal 
krisledningsplats, samverkansavtal med polisen och 
flyktingproblematiken. Emmaboda kommun har 
valt att förlägga säkerhetssamordnartjänsten till 
räddningstjänstförbundet. Det innebär att förbun-
det får samordna båda medlemskommunernas 
säkerhetsarbete vilket är mycket positivt.
 

Räddningstjänstförbundet har initierat sambruk 
för medlemskommunerna och grannkommunerna. 
Hur kan vi effektivisera våra beredskapsjourer att bli 
bättre och mer kostnadseffektivare. MSB (Myndig-
heten för samhällsskydd och beredskap) har hjälpt 
oss med en mycket bra konferens. Arbetet med 
sambruk kommer att fortsätta under under 2016. 
 
Avslutningsvis vill jag tacka samtliga medarbetare 
för ett mycket gott arbete och för att ni på engage-
rat sätt tar er an utvecklingen. Ingen av våra utma-
ningar går att genomföra utan er som med kunskap 
och iver tar tag i både kända och okända arbets-
uppgifter och situationer. Jag vet att vi tillsammans 
kommer att utföra ett gott arbete även under 2016 
till stor nytta för våra medborgare.
 

Hans Erlandsson 
Räddningschef
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Uppgifter
Förbundets övergripande mål, att kommuninvår-
narna ska ha en trygg och säker miljö, genomsyrar 
hela verksamheten.  

Vårt mål är att minimera och förebygga skador på 
människor, egendom och miljö vid bränder och 
andra olyckor. Detta sker genom informa tion och 
utbildning samt genom tillsynsverksamhet och sot-
ning med brandskyddskontroll. Våra utbildningar 
riktar sig till företag, bolag, förvaltningar, föreningar, 
nyanlända samt privatpersoner.  

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

Lagen om skydd mot olyckor genomsyrar rädd-
ningstjänstförbundets förebyggande verksamhet 
avseende olyckor som föranleder räddningsinsats. 

Inom räddningstjänstförbundet behöver vi stän-
digt öva och utbilda oss för att exempelvis klara 
av räddningsinsatser i den alltmer komplexa infra-
strukturen som finns och som utvecklas i samhället. 
Vi måste inför varje år göra speciella satsningar på 
övningar och utbildningar för att klara arbetsupp-
gifterna ur miljösynpunkt.

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 insatstider 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 detaljplan-
arbete.
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Arbetet inom Räddningstjänstförbundets verksamhetsområ-
den fördelas på fyra grenar

• Förebyggande verksamhet och myndighetsutövning
• Operativa skadeavhjälpande verksamhet
• Intern och extern utbildning
• Skydd och säkerhet

Huvudverksamhet
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Förebyggande verksamhet
Tillsyn 
Under året har vi fokuserat på skolor, förskolor, stör-
re arbetsplatser, äldreboende samt flyktingboende/
HVB/evakueringsboende. 2015 har vi även avsynat 
respektive kommuns badplatser  så att tillfredsställd 
säkerhet finns vid vattnet. 
 
Kompetensen har höjts avsevärt hos ett stort antal 
människor, både genom information men också 
genom att räddningstjänsten vid vår uppsökande 
verksamhet har fått utbilda fastighetsskötare och 
andra nyckelpersoner i systematisktbrandskydds 
arbete. 128 tillsyner har genomförts, sex tillstånd för 
brandfarlig och explosiv vara har beviljats.  
 
Övriga ärenden 
Alkohol tillstånd, yttrande för olika tillstånd  
(polis) i kommunerna, spridningsyttranden, ytt-
rande sotning etc. Några kräver mer arbete som 
Emmabodafestivalen där vi kontinuerligt arbetar 
tillsammans med Polis, Landsting och arrangör.

Flyktingfrågan 
När det gäller flyktingfrågan och alla nya boenden 
så har förebyggande gjort ett stort arbete med att 
utföra tillsyn så att rätt brandskydd finns på respek-
tive fastighet. Vi sitter med respektive kommuns 
integrationsråd för att vara behjälpliga i brand-
skyddsfrågorna

Sotning/ statistiska brandskyddskontroller 
Antal utförda brandskyddskontroller i förbundet. 
Fristerna ändrades vid årsskiftet till sex respektive 
tre år, från två, fyra och åtta år. En utfasning sker 
succesivt fram till 2021. Därav kan vi inte jämföra 
med åren innan. I Emmaboda och Torsås kommun 
har totalt 2909 st objekt tillsynats under 2015.  
Se tabell ovan.

 

Förbundsdirektion har beslutat att överföra  
myndighetsutövningen (brandskyddskontroll) 
till räddningstjänsten istället för att som idag, 
ha det på entreprenad. Övertagandet kommer 
att ske den 1 april 2016 i Torsås och den 1 sep-
tember i Emmaboda.  

Samverkan 
Räddningstjänsten har haft möte med Emma-
boda och Torsås byggnadsavdelning gällande 
samsyn på objekt som sökt bygglov. Vi har 
gjort ett antal tillsyner tillsammans med mil-
jöinspektörer i Torsås och Emmaboda och då 
företrädesvis på företag som hanterar brand-
farlig vara.

Tillsynsplan 
Vi har under året tagit fram en ny tillsynsplan   
för åren 2015-2018. 
 

Emmaboda och Torsås 2015

Treårs frist* 1834

Sexårs frist* 1075

Totalt antal tillsynade 2909

Totalt antal objekt 12 722 st

*Arbete påbörjat med ändring av fristerna
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Äldres säkerhet 
Vi har tillsammans med socialtjänsten i Torsås och 
Emmaboda börjat inventera äldres säkerhet. De äld-
re som har hembesök av hemtjänsten blir (frivilligt) 
utfrågade om hur brandskyddet är och hur de kan 
agera vid en verklig händelse. Allt dokumenteras 
och utvärderas av räddningstjänsten och social-
tjänsten. Är en person utsatt för särskild risk  
kommer eventuell  åtgärdsplan att tas fram. 

Emmabodafestivalen 
Det förebyggande arbetet med årets Emmaboda 
festival har fungerat mycket bra. Eldningsförbud på 
hela festivalområdet utfärdades, och krav ställs på 
att arrangören ska tillse att försäljarna har kunskap 
om brandfarlig vara. Campingarna både inom och 
utanför  är säkrade med avstånd för brand. En av två 
”spetskompetenser” för säkerhet vid publika evene-
mang i Kalmar län är verksam i förbundet vilket ses 
som en stor tillgång. 

Information/utbildning 
En person har gått tillsyn A i Revinge och två perso-
ner ha varit på förebyggande konferens i Karlstad.  
Vi är även med nätverket AG-förebyggande. 
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Operativ verksamhet
Samverkan Sydost 
Kalmar, Nybro, Öland, Emmaboda och Torsås har 
börjat diskutera gemensamt samverkansupplägg 
för att kunna hjälpa varandra mer än vi gör idag.  
 
Områden som diskuteras är:
• Förebyggande
• Utbildning och övning
• Material och förrådshantering 
• Operativ räddningstjänst med RCB funktion

Vi har under senare delen av 2015 testat att yttre 
befäl från Nybro och Kalmar ansluter till oss vid 
större händelser. På så sätt får vi en bredare och 
bättre befälsstruktur. Detta arbete kommer fortsätta 
under 2016 för att förhoppningsvis bli permanent 
2017. Det innefattar  även funktionerna RCB och 
inre befäl.  
 
Ny brandstation i Emmaboda 
Projektet kommer starta 2017 och ska färdigstäl-
las 2018. Detta är ett viktigt beslut för kommunen 
och för oss som arbetar inom räddningstjänsten. 
Snabbare insatstider, bättre arbetsmiljö och mo-
derna lokaler med ny teknik som gör det lättare att 
bedriva operativ ledning vid större insatser. En ny 
förfrågan har gått ut till Polisen och Landstinget 
om att förlägga verksamheten i Emmaboda till den 
nya stationen. På så vis skulle det gamla konceptet 
”blåljushus” initieras igen. 

SAMS 
Under året har  förbundet tillsammans med övriga 
räddningstjänster och Landstinget i Kalmar län 
startat upp SAMS. Det innebär att vi åker på sjuk-
vårdslarm vid livsfarligt läge samt hjärtstopp. Rädd-
ningstjänsten larmas då samtidigt som ambulansen 
för att kunna bryta det negativa händelseförloppet 
så snabbt som möjligt.

Utrustning 
Under året har vi investerat i tre nya värmekameror, 
nya navigatorer, ett antal Rakelterminaler, ett nytt 
fordon, slang till rökdykning, båtmotorer samt  
teknik till vår alarmeringsutrustning.

Utbildningar
• Sex personer har gått preparandutbildning.
• Två personer har genomfört räddningsinsats  

i Revinge.
• Vi har haft personal på skånsk brandskydds- 

dag och skadeplats i Karlstad.
• En person har varit på framtid för räddnings- 

insats som MSB ansvarar för. 
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Olycksutredning 
Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778), 
kap 3, § 10 är vi skyldiga att i skälig omfattning 
utreda olyckor. Syftet är att klarlägga olycksorsak, 
olycksförlopp och räddningsinsatsen. Under  hösten 
2013 startade vi upp arbetet med olycksunder-
sökningar efter information och utbildning av alla 
befäl. Vi har under året varit förskonade av större 
händelser. Det har endast resulterat i en fördjupad 
utredning under 2015. 

Olyckstyp 2011 2012 2013 2014 2015

Brand i byggnad 32 33 34 44 38

Brand ej i byggnad 25 31 35 24 23

Automatlarm, ej brand 70 83 49 70 74

Trafikolycka 49 53 45 48 59

Utsläpp farligt ämne 4 4 5 6 12

Annan 1 3 4 4 13

Drunkning/tilbud 1 2 0 1 2

Nödställd person 2 3 1 1 6

Nödställt djur 3 2 2 4 4

Annan vattenskada 2 2 0 5 3

Stormskada 2 0 1 - 2

Förmodad brand 3 10 8 8 2

Förmodad räddning 2 2 1 1 -

Annat (polis, ambulans) 11 7 77 47 5

SAMS - - - - 21

Totalt 203 235 196 230 264

Insatser 
Totalt antal insatser under 2015 var 264 stycken, 
vilket kan jämföras med föregående års 196 vid 
samma tidpunkt. Antalet utryckningar har varit  
335 stycken beroende på att vid flera händelser 
larmas mer än en utryckningsstyrka  enligt gällande 
larmplaner. 
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Utryckningsstatistik

Under 2015 har Räddningstjänstförbundet haft:
• 38 larm till brand i byggnad
• 23 larm till brand ej i byggnad
• 74 automatiska brandlarm
• 59 larm till trafikolyckor
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Utbildningsverksamhet
Extern utbildning 
Nya utbildningsavtal har skrivits med kommunerna 
och dess bolag. Utbildningarna har påbörjats. Enligt 
avtalet ska samtliga kommun- och bolagsanställda i 
båda kommunerna genomgå en brandskydds- 
utbildning inom en fyraårsperiod. 
 
Sedan årsskiftet har utbildningen Heta arbeten fått 
ett helt annat upplägg, där det bland annat ingår 
ett certifieringstest för deltagarna. Efter en hel 
del problem med IT-systemet i uppstarten har de 
senaste kurserna under våren flutit på bättre, utan 
tekniska bekymmer. 

Skolbesöken har fortsatt, både i årskurs två och fem 
samt högstadiet i Emmaboda där vi deltagit i trafik-
projektet och föreläst kring anlagd brand med ”Upp 
i rök-konceptet” som utbildningsmaterial. 
 
Utöver skolbesöken har vi haft externa utbildningar 
för flera olika företag. En hel del avtal har skrivits 
med företag som gett oss förtroendet att hålla 
brandskyddsutbildningar, gashantering,  ATEX och 
HLR för deras personal.  
 
Utbildningar för nyanlända asylsökande och en-
samkommande flyktingbarn har fortsatt. Rädd-
ningstjänsten i Nybro har fått hjälp och tagit till sig 
vårt upplägg.  Detta är ytterligare en pusselbit i vår 
utökade samverkan med Nybro räddningstjänst. 
Dessutom har även Karlskrona och Ölands rädd-
ningstjänster meddelat att de vill nyttja våra tjänster 
att komma och informera deras nyanlända i brand-
skydd.

Övning 
Under året har det framförallt varit fokus på två 
saker, dels sjukvårdsutbildning kallad SAMS och 
hantering av motorsågar. SAMS utbildning inriktar 
sig på D-HLR och oxygenbehandling där Lands-
tinget tillhandahåller instruktör och därefter ger 
delegation till brandmännen. Till detta blir det även 
interna realistiska övningar där brandmännen får 
testa sin kunskap. 

Gällande motorsågsutbildningen är första - av flera, 
steget avklarat. Utbildningen är uppdelad i både 
praktiska och teoretiska delar. Första introduktio-
nen innehöll båda delarna. Utbildningen kommer 
att pågå en bit in i 2016 innan alla har genomgått 
motorsågsutbildning. Målsättningen är att alla ska 
ha klarat av utbildningen innan halvårsskiftet 2016.

Under året höll förbundet i heldagsövningar, där 
kårerna samlades för att under några timmar köra 
olika insatsövningar. Detta har tidigare varit ett lyck-
at koncept där det varit god uppslutning för respek-
tive kårs brandmän. Under 2015 var det första året 
som vi körde detta upplägg. 
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Under hösten har även en samövning mellan före-
taget Glasma och räddningstjänsten genomförts. 
Glasma fick tillfälle att träna sin organisation i hur 
dse ska agera om något oönskat händer. I det här 
fallet handlade det om utsläpp av blyoxid. 

Samövningar mellan räddningstjänsten och lokala 
företag är värdefulla för alla inblandade parter.    

I oktober-november hölls preparandkurs i egen regi 
för nya brandmän. Fyra nya brandmän från förbun-
det och lika många deltagare från Öland, var med 
under några intensiva veckor där utbildningen hölls 
på våra övningsfält.   
 
Conny Karlsson från Nybro som jobbar som sjukhus-
präst i Växjö var inbjuden att hålla föredrag kring 
ämnet krishantering. Han delade med sig av sina 
erfarenheter hur drabbade personer reagerar efter 
traumatiska händelser som när anhöriga avlider i 
trafikolyckor, stora katastrofer som tsunamin med 
mera. Det är viktigt att vi kan möta människor på 
rätt sätt vid sådana extraordinära händelser.

Övning/samverkan 
Ett första steg för samverkan är att räddnings-
tjänsterna i Kalmar län har köpt in ett gemensamt 
webbaserat program där vi kan delge varandra olika 
övningsupplägg. 

Gemensamma övningar med grannkommunerna 
har fortsatt även under 2015.

Intern utbildning 
En person har varit på utbildning för vårt rökskydd.
De flesta i organisationen har fått syrgas- och  
defibrillatorutbildning. 

En person har varit på kurs gällande utalarmerings-
systemet i Göteborg.
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Utbildningar Antal kurser 2013 Antal kurser 2014 Antal kurser 2015

BKA 43 33 77

Heta arbeten 9 8 11

Upp i rök 7-9 - 9 6

Självskyddskurser 9 7 7

Gasol/ gasanvändare - - 5

SFI/ nyanlända - - 44

HLR - - 4

Brandskyddskontrollant - - 11

Totalt 61 57 165

Utbildningar Antal deltagare 2013 Antal deltagare 2014 Antal deltagare 2015

BKA 578 456 806

Heta arbeten 127 109 140

Upp i rök 7-9 - 205 118

Självskyddskurser 213 100 166

Gasol/ gasanvändare - - 69

SFI/ nyanlända - - 561

HLR - - 31

Brandskyddskontrollant - - 52

Totalt 918 870 1943

Till denna statistik tillkommer även årskurs två och fems trafikprojekt i Emmaboda för årskurs åtta, studiebesök, prepa-
randutbildning med mera. Sammanlagt under 2015 har cirka 3 000 personer på något sätt utbildats och/eller informerats.

Kurser

Deltagare



16

Skydd och särkerhet
Exsam 
Vi har haft fyra ordinarie möten under året. 
Förutom RSA och Styrel har vi bland annat dis-
kuterat hur en kommunal TiB bör fungera inom 
kommunernas värld och vilka befogenheter den 
ska ha respektive vad som förväntas av denne per-
son. En rad andra frågor har givetvis funnits med 
på dagordningarna.

En fråga är mot Landstinget och handlar om ifall 
de förväntar sig att vi ska mata deras hälsocentra-
ler med reservkraft/vatten. Om så är fallet anser 
vi att de bör göra vissa förberedelser för ett dylikt 
scenario. Frågan kommer upp framöver med an-
svariga inom landstingets fastighetsavdelning. Ett 
stort arbete för respektive säkerhetssamordnare 
har varit flyktingfrågan. 
 
Kommunal ledningsplats Torsås 
Planeringen och projekteringen av den kommuna-
la ledningsplasten fortskrider. Möten med MSB har 
genomförts och en uppdaterad plan för krisled-
ningsplats är gjord. Beslut är fattat av kommunfull-
mäktige och inom två år har vi förhoppningsvis en 
ny fastighet på plats. I samband med detta projekt 
kommer krisledningslokalen i Emmaboda och 
brandstationerna i Emmaboda och Torsås uppda-
teras tekniskt så det blir likvärdig utrustning i alla 
lokalerna.
 
Krispärm 
En krispärm med tillhörande Rakelterminal har 
tagits fram som ska uppdateras kontinuerligt. Den 
finns i kommunhusens reception.

Krisledningsplan 
En ny reviderad krisledningsplan är framtagen 
tillsammans med bilagor för Torsås kommun. 

Våldsbejakande extremism 
Alla kommuner ska ha en samordningsperson när 
det gäller våldsbejakande extremism. De grup-
per som staten klassar som våldsbejakande är vit 
makt, AFA och IS. Torsås och Emmaboda kommun 
har utsett säkerhetssamordnaren för denna upp-
gift. En utbildningsdag i ämnet har genomförts i 
Kalmar.

TiB 
Ett utkast för en eventuell TiB (tjänsteman i bered-
skap) har tagits fram till ledingsgruppen i Torsås.

Länskonferensen 
2015 års länskonferens hölls i Västervik. Årets tema 
var utrymningsstrategi. Susanne Bergman och 
Johan Ahlström redogjorde för den problematik 
de ställdes inför vid branden i Västmanland. 

Samverkansavtal polisen 
Samverkansavtalet med polisen har respektive 
kommun förlängt året ut. Polisen har gjort en 
omorganisation och polisen i Torsås kommer till-
höra Karlskronadistriktet (därav har avtalet endast 
förlängts med ett år). I samband med förlängning-
en presenterade båda samverkansparterna varsin 
handlingsplan. Ny kontakt är nu tagen med res-
pektive polisområde för kommande arbete 2016. 

Sambruk 
Säkerhetssamordnaren sitter med i MSB (Myndig-
heten för samhällsskydd och beredskap) nätverk. 
Här är fokus på hur man kan samverka med kom-
munala resurser både internt i respektive kommun 
men även externt.  I september genomförde vi en 
konferens med MSB som ansvariga. Detta resul-
terade i ett kommande arbete med inventering 
för att kunna arbeta vidare med nya lösningar. En 
lösning kan vara att ansluta sig till en kommun-
samordningscentral tillsammans med Kalmar, 
Nybro och Öland.
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Risk– och sårbarhetsanalys 
RSA är ett krav från MSB till kommunerna. I både 
Emmaboda och Torsås är dessa processade och 
genomförda under året.

Styrel 
Styrel är ett landsomfattande planeringssystem 
för prioritering av samhällsviktiga elanvändare vid 
en förutsedd eller plötsligt uppkommen kortvarig 
elbrist. Energimyndigheten ansvarar för Styrelpla-
neringens genomförande. Svenska kraftnät är den 
myndighet som får besluta om frånkoppling av elen 
vid en sådan situation. Styrel bygger på en länsvis 
sammanställd bild av samhällsviktig verksamhet 
och en plan för hur samhällsviktiga elanvändare kan 
prioriteras vid elbrist.

Övningsverksamhet 
En krisledningsövning har genomförts i Torsås 
kommun med KSAU. Tre personer i Torsås har varit 
på kriskommunikationsutbildning via Länsstyrelsen. 
En person i Torsås har gått stabsmetodikutbildning 
via MSB.
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Övrigt
Tre deltagare (en politiker och två tjänstemän) från 
förbundet medverkade på lilla förbundsträffen som  
anordnades Värends räddningstjänst. 
 
Förbundet har varit representerat av en person på  
Länsstyrelsens konferens. 
 
Vi har varit delaktiga med representanter på våryran 
i Torsås, Vissefjärda dagen och en dag på strippen i  
Emmaboda, öppet hus, med mera. Vi har en agen-
da på vilka arrangemang där vi ska vara med och 
sprida vårt budskap. 

Vi samverkar med länets räddningstjänster över alla  
verksamhetsområdena. 

Sambrukskonferens och behovsanalys av förstärk-
ningsresurser har vi varit på i MSB och SKLs regi.

 

Förbundet har haft en avrundning av året med 
julbord där vi hade avtackning och uppmuntran till 
personer som varit i tjänst i 25 år.

Räddningschefen har varit på tre nätverksträffar i 
länet kallat Räddsam som består av övriga rädd-
ningschefer i länet.

Vi är representerade på Länsstyrelsens möten  
kallat Området.

Vi är med på Emmaboda kommuns kommunkon-
cernkonferens.

En person har varit på sambrukskonferens i Sigtuna 
under SKL och MSB ledning.

Räddningschefen har varit på träff med övriga  
räddningschefer i Halland, Göteborg, Kronoberg, 
Skåne, Jönköping, Blekinge och Kalmar län. Dessa 
träffar samordnas av kommunförbundet i Skåne och 
där hålls information av MSB, inrikesministeriet och 
SKL.

Vi är med på nätverket i länet både när det gäller  
förebyggande, utbildning och länsrisk (evene-
mang).
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Direktionen
Följande viktiga beslut har tagits i direktionen  
under perioden:

- Att anta tillsynsplan för 2015-2018
- Att godkänna årsredovisningen 2014 
- Att förlägga myndighetsutövningen brandskydds   
  kontroll på förbundet istället för entreprenad 
- Att godkänna delårsrapport 2015
- Att godkänna framtagna taxor 

Direktionen har haft sex sammanträden under  
perioden. Ann-Marie Fagerström S Emmaboda har 
tjänstgjort som förbundets ordförande medan  
Henrik Nilsson Bokor S Torsås har varit vice ordfö-
rande. 

Övriga ordinarie ledamöter:  
Christofer Johansson C   
Roger Isberg S  
Maria Ixcot Nilsson S   
Mona Magnusson M
Per Adolfsson S     
Bo Sunesson C   
Sten-Olof Johansson M  
     

Ersättare: 
Emma Åhlander Hansson M
Bo-Eddie Rossbol S 
Tony Schäfer C 
Johan Jonsson C 
Staffan Kromnov M
Roland Swedestam S 
Flemming Jörgensen S 
Stig-Ove Andersson S 
Mikael Nilsson MP  

Ordinarie förtroendevalda revisorer har varit  
Samuel Svensson KD Emmaboda och Kerstin  
Hansson S  Torsås.

  

 



20

Organisationen
Personal 
Friskvårdstimmar, träningskort, och behandling är 
åtgärder som erbjudits under året för att minimera 
frånvaron.
 
Jämställdhetsarbete 
Räddningstjänstförbundet har en jämställdhets-
plan. Åtta kvinnor har arbetet i operativ tjänst 
under  2015. Vi ser gärna en ökning av denna siffra i 
framtiden. 

Arbetsskador 
Ingen arbetsskada är inrapporterad till  
Räddningstjänstförbundet.

Policys 
Räddningstjänstförbundet arbetar kontinuerligt 
med framtagande av gemensamma 
policys och riktlinjer som vi följer.

Avslut av anställning 
Under året har fyra personer slutat sin anställning, 
Emmaboda, Vissefjärda, Torsås.
 
Anställning 
Förbundet har anställt fem personer under året. 
Torsås , Vissefjärda  och Åfors samt Amar via  
instegsjobb.

Tjänstledighet 
Två  personer har varit tjänstlediga under året. En 
del kvarstår på tjänstledighet pga. studier.

25-år i tjänst 
Fem  medarbetare har erhållit gåva för att ha varit  
anställda i 25 år inom räddningstjänsten.

Sjukfrånvaro  2013 2014 2015

Sjukfrånvaro kvinnor 40,83% 1,62% 9,45%

Sjukfrånvaro män 1,02% 1,53% 8,15%

Sjukfrånvaro 29 år > 0% 0% 0,00%

Sjukfrånvaro 30-49 år 0,77% 0% 0,00%

Sjukfrånvaro 50 år > 9,44% 2,17% 9,59%

Andel långtidssjukskrivna* 17,63% 0% 53,23%

Total sjukfrånvaro 6,89% 1,55% 8,32%

Sjukfrånvaro i siffror

*Gäller andel långtidssjukskrivna av total frånvaro.



21

Framtid 2016
Utbildning 
En fortsatt satsning kommer att göras för att få 
fler lokala företag att utbilda sin personal i brand-
kunskap. Fortsatt utveckling av information och 
utbildning till nyanlända. Uppdatera och investera i 
övningsfältet i Torsås. Gå i hamn med utbildningen 
gällande motorsåg till den operativa personalen. 
 
Förbundet
Tillse att tillbyggnaden av brandstationen i Torsås 
blir så effektiv som möjligt tillsammans med Lands-
tinget. 

Fortsätta med implementeringen av de tre större 
projekt tillsammans med övriga kommunala förvalt-
ningar/bolag för att göra våra medlemskommuner 
tryggare, säkrare och effektivare:

1. Trygghetsteam: 
omsorgspersonal som via Rakel kan bryta den nega-
tiva spiral som uppstår vid larm. Detta sker genom 
att räddningstjänsten utbildar personalen och SOS 
via snabb larmning tillser att även omsorgspersonal 
som är ute i till brukare kan vara förstärkning till 
räddningstjänsten. 

2. Individanpassat brandskydd: 
ett samarbete mellan socialtjänsten/omsorgsför-

valtningarna och räddningstjänsten för att säkra bo-
endemiljön hos äldre människor som bor  ensamma 
med hemtjänst. 

3. Larm: 
Försöka samlokalisera kommunernas larm till  
räddningstjänstens larmkommunikation för att kun-
na styra och effektivera kommunernas kostnader 
och inte minst till bättre kvalitet. 

Samarbetet samverkan sydost (Kalmar, Nybro, 
Öland, Emmaboda och Torsås) kommer att fortsätta 
med nya arbetsträffar och kartläggning på riktade 
samverkansområden.

Operativt 
Arbetet med ett nytt handlingsprogram för skydd 
mot olyckor 2015-2018 kommer att slutföras under 
första halvåret.

Uppdatera riskanalysen för LSO.  Efter inventering 
av branddammar i Torsås och Emmaboda som är 
gjord tillsammans med Samhällsbyggnadskontoret/
Tekniska kontoret, återlämna de branddammar som 
tjänat ut sitt syfte till markägarna. 

Fortsättning nästa sida...
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De kvarvarande skall ses över så funktionaliteten 
inte äventyras. 

Fortsätta inriktningsarbetet med bakre ledning 
tillsammans med Sydost (Kalmar, Nybro, Öland, 
Emmaboda och Torsås). 

Förebyggande 
Vi kommer succesivt förändra och förnya avtalen 
angående  automatiska brandlarm. En förändrad 
organisation innebär andra och mer möjligheter  
för räddningstjänsten. Integreras med sambruks-
processen. Förhoppningen är att detta ska vara  
klart under året. 

Implementera, anställa och starta upp brandskydds-
kontroll i egen regi.

Tillsynsplanen 2016 ska följas. Ca 90-100 tillsyner.

Utbildning Tillsyn B av en person.

 
 

 

Skydd & säkerhet 
Fortsätta arbetet med kommunal ledningsplats i 
Torsås tillsammans med kommunen och MSB. 

Arbeta fram en ny risk– och sårbarhetsanalys enligt 
MSB direktiv för Emmaboda kommun. 

Utbildning och övning av kommunens politiker och 
tjänstemän inom krisledning.

Ta fram och implementera en ny krisledningsplan  
i Emmaboda. 
 
Nya samverkansavtal med polisen för båda kommu-
nerna.

Redovisa styrdokumenten för Länsstyrelsen. 
Introducera den nyanställda säkerhetssamordnaren.
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Finansiella mål
Finansiella mål kopplat till verksamhetsmål 
Att hålla sig inom de beslutade budgetramarna för  
räddningstjänstförbundet 2015. Det redovisade 
resultatet för 2015 blev 634 tkr (uppfyllt). 

Att vid investeringar under 2015 i största möjligaste 
mån använda eget kapital framför belåning.  Årets 
investeringar har finansierats med egna medel 
(uppfyllt). 
 
Räddningstjänstens verksamhet 
Räddningstjänstförbundet ansvarar för den allmän-
na räddningstjänsten inom Emmaboda och Torsås 
kommuner, samt är i kommunerna sakkunnig i frå-
gor rörande förebyggande åtgärder mot brand och 
tillsyn av brandfarliga och explosiva varor. 
 
Räddningstjänstens uppgifter är därutöver att  
utföra och bedriva bedriva: 

• Brandsläckning
• Insatser vid trafikolycka
• Insatser vid kemikalieolycka
• Ledning/samordning större  

räddningsinsatser – stabsverksamhet
• Miljöbevakning/sanering i samband med  

utsläpp och 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 ska-
deförebyggande samt skadeavhjälpande åtgärder 
arbeta för ett bättre skydd och en högre säkerhet 
för människors liv och hälsa, samt miljö och egen-
dom.  

      
Effektmål (Räddningstjänsten skall verka för)
• Att en minskning sker av antalet bränder
• Att inga personer omkommer eller blir skada-

de i byggnader på grund av brand eller annan 
olyckshändelse.

• Att få en hög nivå på säkerheten i publika loka-
ler, vårdlokaler och inom företagen så att antal 
bränder eller andra olyckor kan minska och på 
detta sätt minimera skador på människor, egen-
dom och miljö.

• Att genom information och utbildningsinsatser 
underlätta för den enskilde att kunna vidta åt-
gärder till skydd mot bränder och andra olyckor.
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Verksamhetsmål kopplade till god  
ekonomisk hushållning 
Att antalet lagstadgade tillsyner utförs samt  
att förbundets tillsynsplan följs (uppfyllt). 

Att samtliga elever i andra, femte- och åttonde  
klass i grundskolan (Emmaboda och Torsås) skall  
utbildas i brandskydd och säkerhet (uppfyllt). 
 
Att hålla anspänningstiden vid larm inom fem 
minuter på samtliga stationer (uppfyllt). 
 

Mätperiod var under maj och augusti månad, 
det gav följande resultat i medelvärde per larm: 
 

I Emmaboda, Torsås och Åfors finns FiP (Första Insats 
Person) vilket gör att anspänningstiden har förbätt-
rats avsevärt. Här ser vi en tydlig skillnad med infö-
randet av FiP organisation. Den drabbade får hjälp 
betydligt snabbare med den nya organisationen än 
med den traditionella. Det känns mycket positivt att 
vi med små förändringar kan vara så mycket snabb-
are att bryta det negativa händelseförloppet.

Verksamhetsmål

Ort Tid Antal larm Status
Emmaboda 03:00 min 15 Uppfyllt

Torsås 02:00 min 15 Uppfyllt

VIssefjärda 05:00 min 9 Uppfyllt

Åfors 02:30 min 7 Uppfyllt

Långasjö 07:00 min 5 Ej beredskap
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Ekonomi
2015 är det nionde verksamhetsområdet för Rädd-
ningstjänstförbundet Emmaboda Torsås. Respektive 
ägarandel i förbundet är i huvudsak baserad på 
tidigare kostnader för Räddningstjänsterna i Emma-
boda och Torsås, ställd mot invånarantalet. 2015 års 
Kommunbidrag från Emmaboda kommun är 10 152 
tkr (61,5%) resp. Torsås kommun 6 351 tkr (38,5%).

Fastigheterna, som förbundet bedriver sin verksam-
het i, är fortfarande i kommunernas ägo. Adminis-
trativa tjänster som personal-, ekonomi-och IT-funk-
tioner tillhandahålls av Emmaboda kommun enligt 
avtal med förbundet. Årets resultat 634 tkr är lika 
mycket bättre än budget. 2014 års negativa resul-
tat på minus141 tkr är därmed med råge återställt 
enligt balanskravet. Intäkterna visar på en positiv 
avvikelse med 535 tkr, vilket främst beror på en 
högre nivå på sålda utbildningar. I övrigt har kostna-
derna inte avvikit så mycket från budget. 

En tidigare bokförd pensionsskuld inklusive  
löneskatt (924 tkr) har justerats retroaktivt vilket 
innebär att även 2014 års räkenskaper har jus-
terats. Denna pensionsskuld har ersatts med en 
försäkringslösning. Under året har reverslånen mot 
respektive kommun amorterats med 1 500 tkr och 
är nu 3 991 tkr. De likvida medlen har under året 
minskat från 2 130 tkr till 1 959 tkr

Se diagram till höger.

Investeringar 2015 Tkr

Bil Volvo V70 147

Värmekameror 111

Navigationsutrustning 142

Totalt 400

Finansiella mål 2015
1. Att hålla sig inom den beslutade budgetramen.
Det redovisade resultatet för 2015 blev 634 tkr. Ing-
en justering mot balanskravet är gjord.
Målet är uppfyllt.

2. Att vid framtida investeringar i största möjliga 
mån använda eget kapital. Årets investeringar har 
finansierats med egna medel. Målet är uppfyllt.

Investeringar
Följande investeringar har gjorts:
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Resultaträkning Tkr
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Likvida medel Tkr

Bokslut 
2015

Bokslut 
2014

Bokslut 
2013

 Budget  helår 
2015

Verksamhetens intäkter not 1  1 982     1 430     1 342     1 417    

Verksamhetens kostnader not 2 -16 429    -16 399    -14 986    -16 520    

Avskrivningar not 3 -1 416    -1 341    -1 252    -1 400    

Nettokostnader -15 863    -16 310    -14 896    -16 503    

Bidrag not 1  16 503     16 204     15 929     16 503    

Finansiella intäkter not 4  1     11     14     -      

Finansiella kostnader not 4 -7    -46    -69     -      

Resultat  634    -141     978     -      
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Balansräkning Tkr

Tillgångar 2015 2014

Fordon och maskiner Not 5  4 916     5 538    

Inventarier Not 5  1 598     1 991    

Summa anläggningstillgångar  6 514     7 529    

Kundfordringar  584     369    

Övriga kortfristiga fordringar  1 347     1 456    

Kassa och bank  1 959     2 132    

Summa omsättningstillgångar  3 890     3 957    

Summa tillgångar  10 404     11 486    

Eget kapital och skulder

Eget kapital  2 951     3 092    

Resultat  634    -141    

Summa eget kapital  3 585     2 951    

Avsättningar

Avsättning pensionsskuld not 7

Justering

Efterlevandepension  260     338    

Summa avsättningar  260     338    

Långfristiga skulder

Reverslån not 6  3 991     5 491    

Summa långfristiga skulder  3 991     5 491    

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder  1 273     702    

Övriga kortfristiga skulder  261     63    

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  1 034     1 941    

Summa kortfristiga skulder  2 568     2 706    

Summa eget kapital och skulder  10 404     11 486    
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Finansieringsanalys Tkr

Bokslut
2015

Bokslut
2014

Bokslut
2013

Resultat  634    -141     978    

Justering av Eget Kapital

Avskrivningar  1 416     1 341     1 252    

Förändring av kundfordringar -215     45    -54    

Förändring av övriga fordringar  109    -1 217     805    

Förändring av leverantörsskulder  571    -540    -386    

Förändring av övr. kortfr. skulder/uppl.kostnader -710     1 504    -658    

Förändring av pensionsskuld -78    -44    -81    

Kassaflöde från den löpande verksamheten  1 727     948     1 856    

Förvärv av fordon, maskiner, inventarier Not 5 -400    -1 172    -713    

Kassaflöde från investeringsverksamheten -400    -1 172    -713    

Upptagna långfristiga lån  - 

Amorteringar Not 6 -1 500    

Kassaflöde från finansieringverksamheten -1 500     -       -      

Förändring av likvida medel -173    -224     1 143    

Likvida medel från årets början  2 132     2 356     1 213    

Likvida medel vid periodens slut  1 959     2 132     2 356    
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Noter till resultaträkningen Tkr

Not 1 Intäkter 2015 2014 Procent

Kommunbidrag Emmaboda  10 152     9 982    61,5%

Kommunbidrag Torsås  6 351     6 222    38,5%

Summa kommunbidrag totalt  16 503     16 204    100,0%

Utbildning  665     300    

Utryckningsersättning  355     353    

Övriga intäkter  962     777    

Summa intäkter  1 982     1 430    

Not 2 Personalkostnader

Lön och arbetsgivaravgifter -11 219    -11 168    

Bilersättning -7    -26    

Företagshälsovård -185    -178    

Friskvård -107    -91    

Kompetensutveckling -99    -202    

Semesterlöneskuld -42     35    

Pensioner -139    -38    

Övriga personalkostnader -512    -542    

Summa personalkostnader -12 310    -12 210    

Övriga driftkostnader -4 118    -4 189    

Not 3 Avskrivningar

Avskrivningar fordon och maskiner -769    -712    

Avskrivningar inventarier -647    -629    

Summa avskrivningar -1 416    -1 341    
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Not 4 Finansiella intäkter och kostnader 2015 2014

Övriga finansiella intäkter  1     11    

Ränta reverslån Torsås kommun -1    -13    

Ränta reverslån Emmaboda kommun -2    -33    

Övr. räntekostnader -4    

Summa finansnetto -6    -46    

Not Skydd - säkerhet

Detta ingår i den ordinarie resultaträkningen.

Bidrag Torsås kommun  391     390    

Bidrag Emmaboda kommun  108     -      

Intäkter från föregående år  485     395    

Summa intäkter  984     785    

Lön och arbetsgivaravgifter  565     274    

Kompetensutveckling  11     -      

Driftkostnader  137     26    

Summa kostnader  713     300    

Belopp som flyttas till nästa år 271  485
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Noter till finansieringsanalys  
och balansräkning Tkr

*Den tidigare ej bokförda pensionsskulden som belastade 2014 års bokslut har återbokats  
på grund av att en försäkringslösning genomförts.

Not 5 Anläggningstillgångar 2015-12-31 2014-12-31

Fordon maskiner

Anskaffningsvärde  10 715     9 851    

Årets investering  147     841    

Årets försäljning -148    -

Årets avskrivning -769    -712    

Ackumulerad avskrivning -5 029    -4 442    

UB fordon och maskiner  4 916     5 538    

Anskaffningsvärde  5 136     4 805    

Årets investering  253     331    

Årets försäljning  -      -

Årets avskrivning -647    -629    

Ackumulerad avskrivning -3 144    -2 516    

UB inventarier  1 598     1 991    

Summa anläggningstillgångar  6 514     7 529    

Not 6 Långfristiga skulder

Reverslån Torsås kommun  1 051     1 446    

Reverslån Emmaboda kommun  2 940     4 045    

Summa långfristiga skulder  3 991     5 491    

Not 7 Avsättningar

Efterlevandepension  260     338    

Tidigare ej bokförd pensionsskuld*  -      -    

Summa avsättningar pensioner  260     338    
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Ingående avsättning 338

Pensionsutbetalningar -82

Nyintjänad pension 0

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 3

Förändring av löneskatt 0

Övrigt 1

Summa förändring -77,6

Utgående avsättning 260

Övriga pensionsåtaganden redovisas som en kostnad i den takt de intjänas.

Under 2015 har Räddningstjänsten avsättning exklusive löneskatt minskat med -78 Tkr.  
Förändringen består av följande: 
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Driftsredovisning  
-exklusive kapitalkostnader

Fortsättning nästa sida...

Område Konto Utfall 2015 Budget 2015 Avvikelse

Administration Kommunbidrag Emmaboda -16 503 000 -16 503 000 0

Administration Intäkter -149 273 -92 000 57 273

Administration Personalkostnader 1 836 343 1 671 710 -164 633

Administration Bilkostnader 7 355 7 000 -355

Administration Övriga kostnader 1 326 510 1 296 000 -30 510

Administration Finansnetto 3 810 40 000 36 190

Resultat Administration -13 478 254 -13 580 290 -102 035

Drift/Tekniker Personalkostnader 918 548 834 196 -84 352

Drift/Tekniker Bilkostnader 38 833 34 000 -4 833

Drift/Tekniker Övriga kostnader 6 862 3 000 -3 862

Resultat Drift/Tekniker 964 243 871 196 -93 047

Emmaboda Intäkter -141 840 -295 000 -153 160

Emmaboda Personalkostnader 2 900 582 3 379 551 478 968

Emmaboda Lokalhyror 354 075 386 000 31 925

Emmaboda Bilkostnader 150 012 170 000 19 988

Emmaboda Övriga kostnader 107 677 156 000 48 323

Resultat Emmaboda 3 370 507 3 796 551 426 043

Förebyggande Intäkter -212 290 -168 000 44 290

Förebyggande Personalkostnader 902 431 1 007 347 104 916

Förebyggande Bilkostnader 26 279 19 000 -7 279

Förebyggande Övriga kostnader 14 539 14 000 -539

Resultat Förebyggande 730 959 872 347 141 388

Långasjö Intäkter -41 550 -31 000 10 550

Långasjö Personalkostnader 219 585 216 125 -3 460

Långasjö Lokalhyror 75 528 76 000 472

Långasjö Bilkostnader 15 762 25 000 9 238

Långasjö Övriga kostnader 42 951 16 000 -26 951

Långasjö Finansnetto 100 0 -100

Resultat Långasjö 312 376 302 125 -10 251
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Skydd - säkerhet Intäkter -498 313 -290 000 208 313

Skydd - säkerhet Personalkostnader 582 385 294 821 -287 565

Skydd - säkerhet Övriga kostnader -84 072 16 000 100 072

Resultat Skydd - säkerhet -0 20 821 20 821

Sotningsverksamhet Personalkostnader 8 755 0 -8 755

Sotningsverksamhet Övriga kostnader 201 0 -201

Resultat Sotningsverksamhet 8 955 0 -8 955

Torsås Intäkter -240 964 -90 000 150 964

Torsås Personalkostnader 2 497 895 2 470 849 -27 046

Torsås Lokalhyror 1 198 972 1 206 000 7 028

Torsås Övriga kostnader 135 744 209 000 73 256

Torsås Finansnetto 2 335 -40 000 -42 335

Resultat Torsås 3 683 664 3 828 849 145 185

Vissefjärda Intäkter -28 796 -20 000 8 796

Vissefjärda Personalkostnader 1 420 925 1 431 926 11 001

Vissefjärda Lokalhyror 94 554 95 000 446

Vissefjärda Bilkostnader 46 294 45 000 -1 294

Vissefjärda Övriga kostnader 55 699 35 000 -20 699

Resultat Vissefjärda 1 588 676 1 586 926 -1 750

Åfors Intäkter -5 241 -1 000 4 241

Åfors Personalkostnader 536 819 589 249 52 430

Åfors Lokalhyror 86 520 87 000 480

Åfors Bilkostnader 24 875 38 000 13 125

Åfors Övriga kostnader 42 807 9 000 -33 807

Resultat Åfors 685 780 722 249 36 469

Övningsverksamhet Intäkter -633 512 -430 000 203 512

Övningsverksamhet Personalkostnader 483 357 463 226 -20 131

Övningsverksamhet Lokalhyror 50 000 50 000 0

Övningsverksamhet Bilkostnader 14 226 34 000 19 774

Övningsverksamhet Övriga kostnader 168 751 62 000 -106 751

Övningsverksamhet Avskrivningar 0 0 0

Resultat Övningsverksamhet 82 822 179 226 96 404

Resultat -2 050 271 -1 400 000 650 271

Avskrivningar 1 415 917 1 400 000 15 917

Resultat efter avskrivning -634 354 -0
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Redovisningsprinciper

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt 
att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgo-
doföras förbundet och intäkterna kan beräknas på 
ett tillförlitligt sätt.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de 
beräknas inflyta.

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaff-
ningsvärde där inget annat anges.

Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett 
enligt god redovisningssed.

 
Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet men 
hänförliga till redovisningsåret har skuldbokförts 
och belastat årets redovisning.

Utställda fakturor efter årsskiftet men hänförliga 
till redovisningsåret har fordringsförts och tillgo-
dogjorts årets redovisning.

Kostnadsräntor hänförliga till redovisningsåret men 
förfallna till betalning under 2016 har skuldbokförts.

De anställdas fordran på kommunen i form av spa-
rade semesterdagar och ej uttagen övertidsersätt-
ning har skuldbokförts.

Stats- och landstingsbidrag hänförliga till redovis-
ningsåret men ännu ej influtna har fordringsförts.

Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella 
personalomkostnadspålägg i samband med löne- 
redovisningen.

Anställda med kommunal kompletteringspension: 
38,46% arvodesanställda: 31,42% 

Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits 
upp till anskaffningsvärdet med avdrag för avskriv-
ningar.

Pensionsskulden 
Redovisad pensionsskuld avser en efterlevnadspen-
sion. En tidigare ej bokförd avsättning för ledande 
tjänstemän påverkade 2014 års bokslut. Denna 
avsättning har årets bokslut återbokats eftersom en 
försäkringslösning har genomförts. 

Särskild löneskatt på pensionskostnader kostnads-
förs samma år som pensionerna intjänas och ingår 
med 24,26 % i posten kortfristiga skulder (avseende 
upplupna pensionskostnader individuella valet). 

Lånekostnaderna redovisas enligt huvudmetoden 
och belastar därmed årets resultat. Avskrivningarna 
påbörjas när tillgångarna tas i bruk. Avskrivningar 
av anläggningstillgångar görs efter en bedömning 
av tillgångens nyttjandeperiod. Förbundet använ-
der sig av linjär avskrivningsmetod. Inventarier, 
bilar/maskiner skrivs av efterföljande månad. 

Följande avskrivningstider tillämpas:
Tre år – datautrustning. För kommunen kostnads-
förs persondatorer direkt. Fem och tio år – maskiner, 
inventarier, bilar med mera. 20 år – släck och tankbi-
lar. Fem och tio år – för dataprogram

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

Redovisningen har skett enligt god kommunal redovisningssed i överensstämmelse med den Kommunala 
redovisningslagen och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.
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Bilagor

Säkerhetsmålen beskriver tillståndet hos de enskiil-
de när det gäller nivån på skyddet och säkerheten.

• Aktivt arbete mot anlagda bränder
• Andelen verksamheter med ett skäligt och väl 

fungerande systematiskt brandskyddsarbete 
skall öka inom förbundets geografiska område

• Inga människor skall omkomma eller  
skadas till följd av bränder  

• Antalet trafikolyckor på förbundets  
vägnät skall minska

• Skador på egendom och miljö ska minimeras

Bilaga 1 Säkerhetsmål
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Bilaga 2 Prestationsmål 2015

Tillsyn
Tillsyn enligt Lagen (LSO 2003:778), och förordning-
en (2003:789) 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. 

Förteckning över objekt som skall inlämna skriftlig 
brandskyddsredogörelse skall finnas hos 
Räddningstjänstförbundet.

Resultat: 
128 tillsyner LSO/LBE
3 tillstånd till socialförvaltningen
6 tillstånd brandfarlig vara/ explosiv vara
1 spridningsintyg
34 allmänna tillstånd (polis) 

Systematiskt brandskyddsarbete  inom kommu-
nerna. Stödet till den enskilde för att öka antalet 
verksamheter som bedriver ett systematiskt brand-
skyddsarbete (SBA) ska stärkas. Inom kommunerna 
ska alla verksamheter arbeta systematiskt med 
brandskydd enligt MSBs allmänna råd  SRVFS 
2004:3.

Resultat: 
Vissa verksamheter har kommit igång, dock inte 
alla. Båda kommunerna har fastställt att SBA (syste-
matiskt brandskyddsarbete) skall bedrivas i samtliga  
kommunala verksamheter enligt Lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor. 

Organisation och kompetens
Den heltidsanställda personalen skall arbeta inom 
det förebyggande området med utbildning, infor-
mation och tillsyn. 

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

Resultat: 
Två personer jobbar helt eller delvis med utbildning. 
Fyra personer jobbar med information och tillsyn i 
olika omfattning.  

Förebyggandekonferens i Karlstad. Konferens 
brandfarlig vara.

Fortsättning nästa sida...
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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 skälig omfattning av räddnings-
tjänstförbundet. 

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 Trafikantrå-
det som leds av Trafikverket

Förbundet har fortsatt det interna arbetet med  
olycksundersökning. Det har resulterat i  en styck 
fördjupad utredning 2015.

SKL:s öppna jämförelser

Uppföljningsanalys av MSB och Länsstyrelsen

Rengöring och Brandskyddskontroll
Räddningstjänstförbundet skall kunna tillåta enskild 
fastighetsägare att utföra rengöring på egen fastig-
het under för utsättning att säkerheten är uppfylld. 

Tillsyn över sotningsentreprenörerna utövas av 
Räddningstjänstförbundet. 

Resultat: 
Möten har genomförts med samtliga sotare för att 
skapa en samsyn för utförandet på brandskydds-
kontrollerna. Kontinuerlig tillsyn görs av verksam-
heten, kontakt med skorstensfejarmästare i olika 
ärenden sker vid behov.

Två möten med bygg & miljöenheterna i medlems-
kommunerna samt gemensamma tillsyner.

Information – rådgivning 
För att öka andelen hushåll med brandvarnare och 
handbrandsläckare skall information till fastighetsä-
gare 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 hemsi-
da skall finnas på huvudkommunernas respektive 
hemsidor. Hänvisning till medlemskommunernas 
hemsidor skall också finnas på förbundets hemsida.

Resultat: 
Information och rådgivning ges i samband  
med tillsyn. 
 
Information till allmänheten har getts i samband 
med öppet hus i Emmaboda, Vissefjärdadagen, 
Alsbomässan i Johansfors, Våryran i Torsås, reklam-
kampanjer under brandskyddsveckan i samarbete 
med Brandskyddsföreningen, Emmabodafestivalen 
och externa utbildningar. Förbundets hemsida samt 
bägge medlemskommunernas hemsidor vid behov. 
Torsås kommuns kommunblad
 
Information och rådgivning ges dagligen via telefon 
och vid möten. Länsövergripande information till-
sammans med länets räddningstjänster.
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Utbildning
Brandskyddsutbildning riktad till företag, verksam-
heter, organisationer, skolor och allmänhet skall 
erbjudas, såväl enklare brandskyddskurser och 
informationer som kvalificerade kurser.  

Samtliga elever i andra, femte och åttonde klass i 
grundskolan skall utbildas i brandskydd och säker-
het. 
 
Resultat:
Utbildningar/information för grundskolans årskurs 
två,  fem och åttonde klass har genomförts i båda 
kommunerna. Trafikprojekt för grundskolans årskurs 
åtta i Emmaboda kommun.   
 
Utbildning för ensamkommande flyktingbarn,  
nyanlända samt asylsökande har anordnats.

Utöver det andra utbildningar, såsom HLR-, Upp 
i rök-, Atex-, och andra företags- och kommunala 
kurser genomförts.

Fysisk planering och riskidentifiering
Räddningstjänsten skall delta i kommunernas fysis-
ka planering som remissinstans i planfrågor  
och sakkunniga i brandrelaterade frågor. 

Räddningstjänsten är också remissinstans för 
tillståndsärenden gällande brandfarliga och explo-
siva 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 uppdaterats i 
Emmaboda och Torsås kommun i samarbete med 
riskhanteringsgrupperna. Arbetet leds av säkerhets-
samordnaren. 

Yttranden till Polismyndigheten (nyttjande av 
allmän plats, offentliga sammankomster m.m.), So-
cialförvaltning (alkoholservering), Bygg- och Miljö-
nämnd (brandskyddsdokumentation), Länsstyrelsen 
(farlig verksamhet):2015: 34 yttranden 
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Begreppsförklaring
AFA  
Personer med vänsterextrema åsikter   
 
Atex  
Explosionsfarlig blandning 
 
D-HLR  
Defibrillator,  hjärt och lungräddning 
 
Evakueringsboende  
Tillfällig lösning för boende

FIP 
Första insats person

HVB  
Hem för vård eller boende

IS   
Terrororganisation
 
MSB  
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Preparandutbildning  
Förberedande utbildning till räddningsman/ 
brandman

RSA  
Risk och sårbarhetsanalys

RCB  
Räddningschef i beredskap 
 
TIB  
Tjänsteman i Beredskap

Räddningsinsats  
Utbildning för räddningsman/brandman 

SAMS  
Saving More Lives in Sweden  
(Hjärtstoppsamverkan med Landstinget)

SFI  
Svenska för invandrare

SKL  
Sveriges Kommuner och Landsting

Upp i rök  
Utbildningskoncept från Brandskyddsföreningen  
till ungdomar 

Vit makt  
Personer med högerextrema åsikter





Räddningstjänstförbundet 
Emmaboda-Torsås 
Box 42 | 361 21 Emmaboda
E-post: raddning@rfet.se

Emmaboda 
Besöksasdress:
Järnvägsgatan 41 | 361 30 Emmaboda
Tfn: 0471 249 880 

Torsås 
Besöksasdress:
Industrigatan 1 | 385 34 Torsås 
Tfn: 0486 333 15
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