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Inledning
När det nu är dags att summera det gångna året, 
så är det den långa och varma sommaren som 
jag först kommer att tänka på. Antalet mark- och 
skogsbränder ökade kraftigt, från 27 stycken 2017 
till 85 stycken under 2018. Vår personal jobbade i 
perioder dygnet runt med att förhindra spridning 
av bränderna och mildra konsekvenserna. Det blev 
ofta långa pass som belastade personalen hårt. 
Händelserna inträffade under den del av året då 
det är en ansträngd bemanningssituation när per-
sonalen skall beredas möjlighet till semester. Detta 
innebar även att det fick påverkan på personalens 
familjer. Vi får heller inte glömma bort de arbetsgi-
vare där vår RiB-personal har sin huvudanställning. 
Även de drabbades då personal fick lämna företa-
gen för att ge sig ut i skog och mark för att släcka 
bränder.

Som om det inte var nog med att hantera våra 
egna skogsbränder, skickade vi även förstärk-
ningspersonal för att hjälpa till vid skogsbranden 
i Ljusdals kommun. Trots att det var en ansträngd 
situation här hemma så är det angeläget att kunna 
hjälpa andra. Nästa gång kan det vara vi som behö-
ver denna hjälp.

Det är klart att sådana här händelser som vi hade 
under sommaren påverkar vår ekonomi. Vi kan 
inte budgetera för denna omfattning av händel-
ser. Budgeten läggs utifrån vad som brukar vara 
normalt och det här var inte normalt. Så underskot-
tet i ekonomin för 2018 beror till största delen på 
sommarens händelser. Framöver kommer vi kanske 
att behöva fundera på vad som är normalt.

Precis som hos de flesta räddningstjänsterna i lan-
det är det svårt att rekrytera RiB-personal. Det är 
inget nytt, det har jag sagt många gånger tidigare, 
men efter sommarens händelser kan vi se ett ökat 
intresse för att bli anställd inom räddningstjänst. 
Vi får se hur utfallet blir vid rekryteringen av RiB-
personal under 2019. 

Jag kan inte låta bli att nämna det fortsatta arbetet 
med ny brandstation i Karlshamn. Tillsammans med 
Karlshamns kommun har vi tagit stora steg mot en 
byggstart. Under året har det gjorts olika utred-
ningar och analyser som för arbetet vidare. Vi har 
nu bildat olika arbetsgrupper som ska arbeta fram 
vårt behov, som sedan blir underlag till projek-
tering. Precis innan året tog slut hann vi med ett 
startmöte med våra arbetsgrupper, byggprojekt-
ledare, byggentreprenör och arkitekt. Ett bra möte 
som gav inspiration inför det fortsatta arbetet 
under 2019.

Det har ju givetvis hänt mycket mer än det jag tar 
upp här, men det finns redovisat i årsbokslutet. 
Trots alla utmaningar under året, inte minst den 
ekonomiska, känner jag mig stolt över vad vi till-
sammans inom förbundet har gjort och genomfört 
under året. Ett stort tack till all personal för det 
arbete och engagemang som lagts ner under 2018. 
Jag vill även tacka vår direktion och medlemskom-
munerna för vårt samarbete under året. 
Nu är det ny mandatperiod och ny direktion. Jag 
ser fram emot kommande samtal och diskussioner 
som ska föra förbundet framåt. 

Nu tar vi oss an 2019.

”Vår personal jobba-
de i perioder dygnet runt 
med att förhindra sprid-
ning av bränderna och 
mildra konsekvenserna.”

Kenneth Jensen
Förbundschef
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Verksamhetsberättelse

Övergripande verksamhet
Jämlikhet
Under 2017 påbörjade Räddningstjänsten Västra 
Blekinge ett arbete med jämlikhetsfrågor. Med jäm-
likhet menas frågor som rör både jämställdhet och 
mångfald. Det är ett viktigt arbete som kommer att 
bedrivas systematiskt och målinriktat under flera år 
med målet att jämlikhetsfrågor ska integreras som 
en naturlig del i organisationen. 

Arbetet under det första året var inriktat på att ta 
reda på var organisationen stod i jämlikhetsfrå-
gorna. En enkät genomfördes där resultatet tydligt 
visade på att organisationen behöver tillföras kun-
skap i dessa frågor. 

Gemensam värdegrund
Som en del i arbetet med jämlikhet har en gemen-
sam värdegrund tagits fram, vilken utgörs av tre 
värdeord. Värdeorden riktar sig dels mot tredje 
man, dels till hur vi som arbetsgivare och medarbe-
tare ska agera. Till varje värdeord har vi i punktform  
uttryckt innebörden för oss. 

Öppenhet
Vi är en organisation där vi visar öppenhet mot 
varandra och våra medborgare.
Detta innebär för oss att:
• vi är lyhörda för varandras behov och ser saker 

ur olika perspektiv
• vi är ärliga och inger förtroende
• vi lyssnar engagerat och känner av stämningen  

i samtalet
• vi har en vilja att förändra och utveckla
• alla har lika värde
 

Organisation
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Västra Blekinge bedriver räddningstjänst för våra
tre medlemskommuner: Karlshamn, Sölvesborg och Olofström. Den finansiella 
fördelningen mellan kommunerna är 57,8%, 24,9% respektive 17,3%. 

Organisationen styrs av en politisk direktion som består av nio ledamöter, tre från respektive
kommun. Var och en av ledamöterna har personliga ersättare. Förbundet leds av
en förbundschef och i ledningsgruppen finns även räddningschef och enhetschefer. 
Vi hanterar ekonomi, personal och drift i egen regi.

Organisationen och arbetsgången för skydd mot olyckor bygger på de tre skedena; före, under och efter 
oönskad händelse. För att hantera olyckans tre skeenden organiseras räddningstjänsten i en förebyggande 
enhet och en skadeavhjälpande enhet. I den skadeavhjälpande enheten ingår operativ heltidspersonal och 
operativ räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB-personal).

Före olyckan
Skeendet före olyckan omfattar ett brett spektrum av förebyggande och förberedande arbete. Utbildning, 
rådgivning och kommunikation med medborgaren är viktiga delar i detta arbete, men också insatsförbe-
redande arbete som upprättande av insatsstöd samt intern utbildning och övning. Skeendet före olyckan 
hanteras i samtliga enheter och all personal, förutom RiB-personalen, arbetar i stor utsträckning med 
skeendet före olyckan.

Under olyckan
Arbetet under olyckan hanteras av den skadeavhjälpande enheten. 

Efter olyckan
Skeendet efter olyckan syftar till att följa upp, utreda och utvärdera olyckor och oönskade händelser i syfte 
att minska risken för en liknande olycka eller oönskad händelse. Även restvärdesräddning och återkoppling 
till drabbad är arbetsuppgifter som genomförs i detta skeende. Samtliga enheter i organisationen deltar i 
arbetet, vilket leds av styrkeledare, insatsledare och brandingenjörer från operativ heltid. 
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Här utbildar vi oss   
i arbete på hög höjd.
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Respekt
Vi tror på allas lika värde och vi visar respekt 
för varandra och de vi möter. 
Detta innebär för oss att:
• vi respekterar att alla är olika och tänker 

olika
• vi pratar med varandra och inte om var-

andra
• vi tror på medarbetarens vilja och förmåga 

att göra ett bra jobb
• vi sätter gränser i samtal som är kränkan-

de eller diskriminerande
• vi visar tillit och förtroende för varandra
• vi har ett gott bemötande mot varandra 

och våra medborgare

Trygghet
Vi är en organisation som står för trygghet i 
hela samhället. 
Detta innebär för oss att:
• vi har rätt kompetens och resurser i vårt 

arbete
• vi försöker alltid att göra vårt bästa i alla 

situationer
• alla tar sitt ansvar och vi kan lita på var-

andra
• vi syns i samhället samt skapar och bibe-

håller relationer
• vi ger ett gott bemötande och professio-

nell hjälp
• organisationens förmåga speglar samhäl-

lets behov



”Räddningstjänsten har totalt 
larmats till 977 händelser under 
2018”  

Förebyggande verksamhet
Myndighetsutövande
Under året har vi genomfört tillsyn enligt lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) med fokus 
på skolor, restauranger och samlingslokaler samt 
enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explo-
siva varor (LBE) enligt fastslagna frister. 

Skolor, restauranger och samlingslokaler är verk-
samheter där personer kan befinna sig som inte 
kan väntas veta hur lokalen är uppbyggd eller vart 
släckutrustning och tillgängliga utrymningsvä-
gar finns. Därför är det av vikt att brandskyddet 
underhålls, att utrymningsskyltar fungerar och att 

utrymningsdörrar inte är blockerade eller låsta. I en 
samlingslokal ska det också alltid finnas larm som 
tidigt kan varsla samtliga personer om behov av 
utrymning.

Vid årets tillsyner har olika slags brister uppmärk-
sammats. Bland dessa kan nämnas dörrar som inte 
uppfyller brandtekniska krav, avsaknad av alterna-
tiva utrymningsvägar, ofullständigt systematiskt 
brandskyddsarbete (SBA) och bristande rutiner 
avseende automatiska brandlarm. 

Kommunikation
Under året har vi träffat många av de medborgare 
som bor, vistas och verkar i våra tre medlems-
kommuner. Möten har skett både fysiskt vid olika 
arrangemang och utbildningar samt genom sociala 
medier. Vi har fortsatt vår närvaro på Instagram 
med snabb och enkel kommunikation med våra 
följare. Inlägg från övningar, konferenser, insatser, 
utbildningar och vardagen har delats och på detta 
sätt har vi kunnat förmedla en bredare bild av våra 
olika arbetsuppgifter på Räddningstjänsten Västra 
Blekinge. Facebook har använts kontinuerligt och 
här har följarna kunnat ta del av ett flertal viktiga 
och säsongsrelaterade budskap. Under året har vi 
även haft det stora nöjet att få möta människor vid 
fysiska träffar så som seniordagar, festivaler och 
julskyltningar.

Under våren har vi deltagit i förberedelserna inför 
de festivaler som anordnas i våra medlemskom-
muner. I samband med festivalerna genomfördes 
tillsynsarbete genom exempelvis besök på cam-
pingar och hos de matknallar som hanterar gasol. 
Det största arbetet utfördes under Sweden Rock 
Festival där vi kontrollerade den allmänna säker-
heten på campingarna och kommunicerade med 
rockarna på plats.

Skadeavhjälpande verksamhet

Arbetet har bedrivits utifrån de inriktningsmål och 
prestationsmål som direktionen har beslutat om. 
Under året har ett antal medarbetare genomgått 
utbildning och fortbildning inom följande områden: 
• Fem medarbetare har genomgått kursen 

Räddningsledning A
• Sju deltagare har genomgått Preparandutbild-

ning för nya deltidsbrandmän
• Tio medarbetare har påbörjat nya utbildningen 

för deltidsbrandmän, Grib
• Två medarbetare har tagit båtförarebevis och 
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 Utbildningar 2018 2017 2016 2015 2014

Extern utbildning*:  153 151 161 117 162
kurser/info
Extern utbildning:  3 726 3 539 4 187 2 333 3 911
antal elever

* Här ingår både utbildningar för skolor som övriga externa kurser.

Myndighetsutövande 2018 2017 2016 2015 2014

Tillsyn enl. LSO 156 98 37 43 36
Tillsyn enl. LBE 41 49 65 35 25
Tillstånd LBE 65 60 92 25 23

Analys och utredning       2018 2017     2016      2015 2014

Insatsutvärdering 1 1 4 3 6 
Olycksförloppsutredning 3 1 2 9 5
Återkoppling  3 10  6     9 4
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VHF-certifikat har utfärdats till sju medarbetare
• Två medarbetare har genomfört Regional sam-

verkanskurs, RSK
• Fyra medarbetare har genomfört instruktörs-

kurs i DHLR i landstingets regi
• Fem medarbetare har genomgått utbildning i 

barn-HLR

Utveckling av ledningsförmågan i förbundet 
En övningsplan för samtliga befälsnivåer har tagits 
fram. Övningsplanen tydliggör vilka förmågor som 
ska övas och hur respektive övning ska genom-
föras. Här finns också introduktionsplaner för nya 
befäl.

Övningar och utbildningar som genomförts under 
2018:
• Personal i beredskap som räddningschef i 

beredskap (RCB) eller insatsledare (IL) har 
genomfört minst tre orienteringsövningar på 
riskobjekt eller skyddsvärda objekt i förbundet.

• Samtliga heltidsbefäl har givits möjlighet att 
delta vid orienteringar på minst två av de 
riskanläggningar (LSO 2:4) som ligger inom 
förbundets område.

• Två befälsträffar har genomförts där samtliga 
befäl i västra Blekinge erhållit utbildning i 
juridik i samband med insats samt taktik med 
skärsläckare.

• Fyra medarbetare har genomfört introduk-
tionsutbildning efter genomförd kurs Rädd-
ningsledning A.

Samverkansövning kring pågående dödligt våld
Mot bakgrund av inträffade terrorbrott och andra 
allvarliga hot mot samhället ökar behovet av sam-
verkan mellan olika aktörer vid allvarlig händelse 
med pågående dödligt våld. Erfarenheterna efter 
terrordådet i Stockholm år 2017 visade på behovet 
av att stärka beredskapen för liknande händelser 
såväl nationellt som lokalt. Temat för årets samver-
kansövning mellan blåljusmyndigheterna i västra 
Blekinge blev då självklar. Scenariot var att en 
trafikolycka utanför en skola fortsatte med att gär-
ningsmannen tog sig in i byggnaden och fortsatte 
att skada människor. I stora drag visade utvärde-
ringen att räddningstjänstens ledningsorganisa-
tion och rutiner kring hantering av vardagsolyckor 
fungerar som en bas även i dessa sammanhang. 
Säkerheten kring gärningsmannen låg av naturliga 
skäl högt prioriterad och där konstaterades att 
räddningstjänsten är ovan att hantera den typen av 
risker.

Utredning om förbundets förmågor
Under år 2018 har en utredning om förbundets 
förmåga till räddningsinsats genomförts. Utred-
ningen konstaterar att utifrån förbundets riskbild 
som helhet bör vissa förmågor stärkas eller om-
fördelas. Förmågorna i sig bedöms som goda men 
det saknas tydliga prestationsmål och förklaringar. 
Vidare bör förmågorna placeras ut mer strate-
giskt mellan stationerna i förbundet. Alternativet 
kan vara att utöka övningstimmarna och göra fler 
förmågor länsgemensamma. Utredningen föreslår 
också förslag till prestationsmål för den operativa 
verksamheten. Förmågeutredningen kommer att 

Bild från 
samverkansövningen 
kring pågående dödligt 
våld



ligga till grund för ett reviderat handlingsprogram 
som ska antas av direktionen under år 2019.

Insatsstatistik
Räddningstjänsten har totalt larmats till 977 hän-
delser under 2018, vilket är en ökning med 16% 
från föregående år. Främst har bränder i skog och 
mark ökat liksom bränder i byggnader och trafiko-
lyckor. Trenden är också tydlig att det totala antalet 
händelser som räddningstjänsten larmats till de 
senaste tio åren har ökat. Från år 2008 har antalet 
larm ökat med ca. 40% med ett medelvärde på 789 
händelser årligen.

Händelser från det gångna året, i och 
utanför förbundet

Terrängbränder
Sommaren år 2018 präglades av en värmebölja 
med många terrängbränder i spåret av torkan. 
Säsongen för terrängbränder blev lång och började 
tidigt. Redan i slutet av maj inträffade den största 
skogsbranden i länet då ca. nio hektar brann i 
Åkeholm utanför Svängsta i Karlshamns kommun. 
Brandens omfattning och spridningsrisk medförde 
att stora resurser lades på insatsen, bland annat
gav Försvarsmakten stöd i form av helikopter för 
vattenbombning och markresurser. Även frivilliga 
resurser hjälpte till. 

Ett arbete med att tillvarata erfarenheter från våra 
skogsbränder och från skogsbränderna i norra 
Sverige har påbörjats. Samverkan kring sommarens 
händelser inom och utom länet har varit god. En av 
framgångsfaktorerna var att sätta in stora resurser i 
inledningen av händelsen där vi i större omfattning 
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Utryckningsstatistik 2018 2017 2016 2015

Brand i byggnad 89 60 79 66
Brand i skog och mark 85 27 - - 
Annan brand 90 87 135 56
Trafikolycka 172 145 140 160
Annan räddning 76 89 70 59
Automatlarm, ej brand 234 235 277 276
Övrigt 231 200 205 278
Totalt 977 843 906 895
Antal faktiska larmtimmar 8 308 5 194 5 933 5 571

Den nationella övergången 2016 från insatsrapport till händelserapport har 
medfört att det är möjligt att särskilja olika typer av händelser på ett enklare 
sätt. Från och med år 2017 kan bränder i skog och mark redovisas separat. 
”Annan räddning” innefattar olyckor med farligt gods, utflöde, trafikolycka, 
naturolycka, vattenskada, nödställd person, djurräddning, ras, drunkning och 
översvämning. Kategorin ”övrigt” är i stort händelser som inte är räddnings-
tjänsthändelser enligt Lagen om skydd mot olyckor samt händelser som faller 
under Hälso- och sjukvårdslagen. 

Bild från 
skogsbranden i 
Åkeholm



än tidigare nyttjade hela länets beredskap. Totalt 
konstateras att antalet terrängbränder ökade tre-
fyra gånger jämfört med ett normalår. Fyra medar-
betare var också i Ljusdals kommun och hjälpte till 
med ledningsresurser under de stora skogsbrän-
derna. Hela kostnaden för insatserna i Norrland har 
ersatts av MSB.

Trafikolyckor
En stor del av insatserna vi larmas till är trafiko-
lyckor, särskilt kopplat till väg E22 på grund av höga 
hastigheter och den stora trafikvolymen. Antalet 
trafikolyckor fortsätter också att öka i statistiken. 
Glädjande är dock att vi sedan införandet av vajer-
räcken, som vägavskiljare, konstaterar att de flesta 
händelser är av lindrigare art med få dödsolyckor. 
Den övervägande delen är singelolyckorna som står 
för ca. 60% av den totala andelen olyckor. 

I oktober inträffade en olycka med en lastbil på 
riksväg 29 norr om Karlshamn. Konsekvensen av 
olyckan, som inträffade i ett vattenskyddsområde, 
blev att diesel från drivmedelstankarna rann ut i di-
ket. Hotet mot drickvattentäkten medförde omfat-
tande försiktighetsåtgärder både i det akuta skedet 
och i efterarbetet. Under hela hösten har området 
kontrollerats avseende föroreningarna.

Brand i byggnad
Ett flertal omfattande bränder i byggnader har in-
träffat under år 2018. Den allvarligaste branden in-
träffade i centrala Karlshamn i mars då det började 
brinna i ett 1700-talshus på Ågatan. Byggnaden 
ligger i ett kvarter med gammal bebyggelse vilket 
medförde att spridningsrisken till övriga byggna-
der var överhängande. En stor insats gav ändå ett 
positivt resultat då branden kunde begränsas till 
två lägenheter med ytterligare brandskador i kon-
struktionen i intilliggande utrymmen. Källarbränder 
i flerfamiljshus blir ofta omfattande med stora 
skador och risker för de boende när utrymningsvä-
gen via trapphuset blockeras. Under året har flera 
källarbränder resulterat i omfattande utrymningar 
både via höjdfordon och via trapphus. Totalt kan 
en stor ökning av bränder i byggnader konstateras 
för år 2018. Ökningen är ca. 50% mellan de båda 
senaste åren då 89 byggnadsbränder hanterades 
under år 2018 jämfört med 59 bränder 2017. Den 
största ökningen avser bränder i flerfamiljhus som 
har ökat från 13 stycken år 2017 till 33 år 2018. 
Tittar vi lite närmare på bränderna i flerfamiljshus 
ser vi att startutrymmet oftast är köket, 18 av 33 
lägenhetsbränder startar där. Även källarbränder i 
flerfamiljshus har ökat under år 2018. För villabrän-
derna är det köket och olika typer av eldstadsrela-
terade bränder som sticker ut.

77

Bild från 
trafikolycka, 
Sölvesborg

Bild från 
trafikolyckan på 
riksväg 29.
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Mål och vision 2015-2018
Utifrån nationella mål i Lagen om skydd mot olyckor har 
Räddningstjänsten Västra Blekinge formulerat förbundets 
övergripande vision och verksamhetsidé.

Vision: 

Området, som Räddningstjänsten Västra  
Blekinge verkar inom, skall vara skadefritt.

Verksamhetsidé: 
Räddningstjänsten Västra Blekinge skall i första 
hand förebygga olyckor inom verksamhetsområdet 
skydd mot olyckor som kan föranleda räddningsin-
sats och skall samtidigt ha en optimal skadeavhjäl-
pande verksamhet. Räddningstjänsten skall verka 
för att skapa trygghet och säkerhet hos de som 
bor, vistas och verkar inom kommunerna vid såväl 
vanliga olyckor, olyckor som kan föranleda rädd-
ningsinsats och extraordinära händelser som under 
höjd beredskap genom att hålla hög kvalitet på 
verksamheten sett ur både ett producent- och kon-
sumentperspektiv. Samtliga enheter inom organi-
sationen skall så långt det är möjligt sträva efter att 
upprätta rutiner för en hållbar ekologisk utveckling 
och en effektiv användning av resurser. Vidare skall 
Räddningstjänsten erbjuda en bra arbetsmiljö för 
de anställda.

I förbundets handlingsprogram för perioden 2015-
2018 anges fem inriktningsmål för vår verksamhet. 
Dessa inriktningsmål innebär att Räddningstjänsten 
skall:

• sätta medborgaren i fokus med hög 
 tillgänglighet för de som bor, vistas och 
 verkar i medlemskommunerna

•	 aktivt	arbeta	med	att	identifiera	risker	samt	
förebygga oönskade händelser för att på 
ett bra sätt planera för åtgärder vid sådana 
händelser 

• medverka till att stärka den enskildes 
 förmåga att själv förebygga och minska 
 effekterna av oönskade händelser 

• på ett snabbt och effektivt sätt genomföra 
räddningstjänstuppdrag vid oönskade 

 händelser

• aktivt analysera, återföra och sprida 
 erfarenheter från inträffade oönskade 
 händelser
   
Direktionen antar årligen en verksamhetsplan med 
mål för hela verksamheten, för den förebyggande 
enheten samt den skadeavhjälpande enheten.  I 
planen beskrivs övergripande mål och aktiviteter 
för varje process som härleds från förbundets fem 
inriktningsmål. 

Verksamhetsplan och uppföljning 2018
Verksamhetsplanen för 2018 beslutades av direk-
tionen i december 2017 och innehåller totalt 20 
aktiviteter som skall genomföras under året för att 
uppfylla de 11 verksamhetsmålen. 
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Måluppfyllelse för året
Totalt är 9 av 20 aktiviteter genomförda. Två av 
de fem övergripande aktiviteterna, sex av de tio 
förebyggande aktiviteterna samt en av de fem ska-
deavhjälpande aktiviteterna. Två stycken aktiviteter 
är påbörjade men har ej kunnat slutföras under år 
2018. Tre av de övergripande aktiviteterna har inte 
kunnat genomföras då sjukskrivningar har drabbat 
nyckelpersoner inom förbundet. Den förebyggande 
verksamhetens aktiviteter blev lidande då omprio-
ritering av arbetsuppgifterna fick göras under året. 
Detta då direktionen gav tjänstemännen i uppdrag 
att utreda möjliga strukturella förändringar. Den 
skadeavhjälpande verkamhetens gemensamma ak-
tiviteter tillsammans med Räddningstjänsten Östra 
Blekinge har inte kunnat genomföras då förbunden 
har tvingats omprioritera resurserna.

Vi anser därför att vår måluppfyllelse under 2018 är 
bristfällig på grund av ovan nämnda orsaker. Mer-
parten av de ej uppfyllda aktiviteterna är flyttade 
till 2019 års verksamhetsplan. Vi bedömer dock att 
årets genomförda aktiviteter enligt verksamhets-
planen tillsammans med vårt övriga arbete under 
året är i linje med våra fem inriktningsmål.

Vi arbetar hela tiden med medborgaren i fokus. 
Både vårt informations- och  utbildningsarbete så-
väl som erfarenhetsåterföringen av våra utredning-
ar stärker på olika sätt förmågan hos alla som bor, 
vistas och verkar i våra medlemskommuner. Genom 
att parallellt arbeta med kontinuerlig uppdatering 
av vår utrustning och våra metoder blir vi också 
effektivare på att genomföra räddningstjänstupp-
drag för att på bästa sätt hjälpa medborgaren när 
olyckan ändå inträffar. 

Förklaring	av	figurer	i	verksamhetspla-
nens uppföljning 

    Uppfyllt

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt



10

Övergripande mål för verksamheten

w

Aktivitet Status Kommentar

För att säkerställa personalförsörjningen är målet att 
all tillsvidareanställd personal ska vara krigsplacerad 
i Räddningstjänsten Västra Blekinge. 
Senast 2018-11-30 skall personalens krigsplacering-
ar inventeras och kontrolleras mot Rekryteringsmyn-
digheten. För den personal som inte är krigsplacerad 
i vårt förbund kommer kontakt att tas med berörda 
myndigheter/företag för att om möjligt överföra de-
ras krigsplacering till vårt förbund. 

Slutförd. Disponibilitetskontroll ge-
nomförd. Begäran om krigsplacering av 
disponibel personal inskickad till Rekry-
teringsmyndigheten. Kontakt påbörjad 
med andra myndigheter angående ej 
disponibel personal.

För att kunna samverka med övriga totalförsvaret 
måste viss personal säkerhetsklassas.
Senast 2018-12-31 skall nyckelpersoner identifieras 
och begäran om säkerhetsklassning inlämnas till Sä-
kerhetspolisen.

Slutförd. Säkerhetsklassning av viss 
nyckelpersonal genomförd. Ytterligare 
säkerhetsklassning kommer att ske un-
der 2019.

Revidera nuvarande jämställdhetspolicy med jäm-
ställdhetsplan. Arbetet ska vara klart 2018-06-30.  

Ej genomfört på grund av resursbrist. 
Aktiviteten överförd till VP 2019.
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w

Arbetet med jämlikhetsfrågor kommer att bedrivas 
systematiskt och målinriktat. Ett andra steg i arbetet 
med jämlikhetsfrågor är att tillföra kunskap i dessa 
frågor. Detta kommer att ske vid två tillfällen med 
tema/föreläsning under året. Arbetet ska vara klart 
2018-11-30.

Ej genomfört på grund av resursbrist. 
Aktiviteten överförd till VP 2019.

Aktivitet Status Kommentar

Under 2018 ska SONA användas vid två tillfällen. 
SONA är en förkortning på Samtal Om Normer och 
Attityder. Det är en metod som ska synliggöra och 
ifrågasätta normer och attityder i olika jämlikhets-
frågor genom diskussion och ledning av samtalsle-
dare. Metoden SONA arbetar med den positiva och 
stärkande psykosociala arbetsmiljön. Arbetet ska 
vara klart 2018-11-30.  

Ej genomfört på grund av resurs-
brist. Aktiviteten överförd till VP 
2019.
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Förebyggande verksamhet
Aktivitet Status Kommentar

Tillsyn ska utföras enligt tillsynsplan. Under 2018 
ska minst 200 tillsyner genomföras (LSO och LBE). 
Uppföljning ska utföras kontinuerligt under året 
i samband med inplanerade tillsynsmöten (fyra 
gånger/år). Klart 2018-11-30.

Checklista framtagen. Uppföljning 
behövs under 2019.

197 registrerade tillsyner trots för-
äldraledigheter och tjänsteledighet.

Räddningstjänsten ska ta fram en projektplan ”En 
förlängd arm” som beskriver det arbete som önskas 
utföras gemensamt med andra. Berörda kommer att 
vara till exempel omsorgs/socialförvaltningarna, sot-
ningstjänsten, fastighetsägarna, försäkringsbolagen 
och föreningslivet. Projektplanen kommer att delas 
upp i olika delar vilka kommer genomföras i etapper 
och där varje del behandlar en viss samverkanspart. 
För att kunna arbeta effektivt med detta ska en ar-
betsgrupp bestående av bland annat Enhetschef Fö-
rebyggande, utbildningssamordnare och en person 
från femte skiftet bildas. Klart senast 2018-08-31.

Ej påbörjad pga. prioritet på un-
der året uppkomna uppgifter.

Under hösten år 2017 inleddes samverkan, enligt 
ovanstående aktivitet, med omsorgs/socialförvalt-
ningarna och denna kommer att fortsätta år 2018. 
Räddningstjänsten har under hösten 2017, i samver-
kan med kommunerna, arbetat med en gemensam 
checklista som ska testas och färdigställas under år 
2018. Klart senast 2018-11-30.

En tillsynsmanual, där hela tillsynsverksamheten 
dokumenteras, ska skrivas. Exempel på innehåll är 
mötesrutiner, genomförande av tillsyn samt rutiner 
för uppföljning. Klart senast 2018-11-30. 

Ej påbörjad pga. prioritet på under 
året uppkomna uppgifter.
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Aktivitet Status Kommentar

Ett informationsbrev gällande tillstånd för hantering 
av brandfarlig vara ska skrivas och skickas till samtli-
ga restaurang- och nattklubbsinnehavare inför som-
maren. I utskicket ska det tydliggöras när tillstånd 
krävs, hur de ansöker om detta och vad konsekven-
serna kan bli om brandfarlig vara hanteras utan till-
stånd. Information om själva hanteringen ska bifo-
gas. Klart senast 2018-02-28. 

Kommunikationsinsatser ska utföras enligt kom-
munikationsplan och ska sedan följas upp vid varje 
inplanerat möte (fyra gånger/år). Klart senast 2018-
12-15. 

Inventering av förebyggande information på Rädd-
ningstjänstens hemsida ska ha utförts senast 2018-
03-31. Denna inventering ska sedan följas av ett 
uppdateringsarbete. Information som förmedlas ska 
vara aktuell och ansökningsblanketter ska vara lätt-
begripliga. Klart senast 2018-11-30. 

Kommunikationsplanen 
har i stort efterföljts.

Inventering på-
börjad.

Informationsbrev utsänt.
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Aktivitet Status Kommentar

Under året ska årskurs 4 samt årskurs 7 erbjudas 
utbildning. Räddningstjänsten vill erbjuda likvärdig 
utbildning i samtliga kommuner och avser därför 
utföra beprövat koncept för årskurs 7 även i Olof-
ström. Detta utbildningskoncept ska presenteras för 
berörda under året och representanter ska bjudas 
in att delta då utbildningen utförs med Sölvesborg 
under våren. Utbildningsinsatser ska följas upp kon-
tinuerligt i samband med utbildningsgruppens mö-
ten. Klart senast 2018-11-30. 

Under våren ska utbildningssamordnaren, en person 
från femte skiftet och brandinspektören i Sölvesborg 
samt Olofström utföra studiebesök på andra Rädd-
ningstjänster och undersöka hur de arbetar med ex-
ternutbildning. Förhoppningen är att finna inspira-
tion som kan vara till hjälp för att utveckla vår egen 
verksamhet vad gäller utförande, utbildningsmate-
riel och administrativ hantering. Klart senast 2018-
05-30. 

Tidsbrist och samordningsproblem 
i gruppen. Besök planeras för vå-
ren 2019.

Utbildningen allmän brandkunskap som genom-
förs för hemtjänsten i kommunerna ska utvecklas 
till allmän säkerhetskunskap. Tanken är att vi under 
utbildningen ska lyfta checklistan som tagits fram 
för bland annat hemtjänstpersonal. Utbildningen ska 
också innehålla information om fallolyckor. Klart se-
nast 2018-06-30. 

Utbildning har erbjudits och ge-
nomförts. Ytterligare arbete behövs 
gentemot Olofströms kommun.

Utbildningen framtagen och ge-
nomförs.
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Aktivitet Status Kommentar

Förmågan inom respektive insatsområde på del-
tid ska ses över. Arbetet ska ge förslag på förmåga 
inom de olika insatsområdena där hänsyn ska tas till 
riskbild och helhet. Arbetet ska rendera i en rapport 
med förslag på nya/reviderade/avvecklade förmågor 
samt en strategisk plan för övningsverksamheten på 
deltid. Rapport med tillhörande strategisk plan ska 
vara klar senast 2018-11-30.

Räddningstjänsten ska senast 2018-11-30 tillsam-
mans med Räddningstjänsten Östra Blekinge ha 
genomfört utbildning för personal i RCB-beredskap 
med mål att samtliga RCB ska ha förmåga och för-
utsättningar att stödja den andra organisationen i 
samband med insats.  

Räddningstjänsten ska senast 2018-11-30 ha ge-
nomfört fyra insatsövningar i samverkan med Rädd-
ningstjänsten Östra Blekinge utifrån ett överens-
kommet scenario.

Personalbrist i båda organisa-
tionerna och problem att hitta 
lämpliga övningsobjekt har 
medfört att aktiviteten flyttas 
framåt.

Personalbrist i båda organisa-
tionerna har medfört att akti-
viteten flyttas framåt.

Skadeavhjälpande verksamhet

Slutförd.

Räddningstjänsten har senast 2018-05-31 genom-
fört en utredning tillsammans med Räddningstjäns-
ten Östra Blekinge avseende förutsättningarna för 
samarbete kring en gemensam vikariepool i länet.

MSB:s webbaserade verktyg för kvalitetssäkring av 
räddningsledare ska anpassas till räddningstjänstens 
organisation utifrån lokala förutsättningar och därtill 
ska upprättas en plan för uppföljning samt åtgärder 
till de individer där behov av komplettering upp-
märksammas. Klart 2018-11-30.

Personalbrist i båda organi-
sationerna har medfört att 
aktiviteten flyttas framåt.

Verktyget är provat och 
kommer att implementeras 
under år 2019.
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Medarbetare

Personalkategori Kvinnor Män Totalt  Medelålder

Förtroendevalda och revisorer 9 (9) 12 (12) 21 (21) 63 (60)
Övrig personal* 5 (7) 12 (13) 17 (20) 45 (41)
Brandmän, heltid 1 (1) 27 (23) 28 (24) 42 (42)
Brandmän, deltid 7 (7) 104 (99) 111 (106) 42 (42)
Brandvärn 0 (0) 10 (9) 10 (9) 44 (43)

Totalt 22 (24) 165 (156) 187 (180) 

 *Under rubriken övrig personal ingår ledning, administrationspersonal, driftspersonal, brandingenjör,   
brandinspektör och utbildningssamordnare. 

Antal anställda
Tabellen nedan visar antalet anställda per kön fördelat på personalkategorierna. Föregående år anges inom 
parantes. 

Rekryteringar   
Under året som har gått har förbundet rekryterat 
RiB-personal. Vid det första rekryteringstillfället 
anställdes åtta nya medarbetare som togs i tjänst 
vid månadsskiftet maj/juni efter att ha genomgått 
en tre veckors intern grundutbildning (preparand-
utbildning). Det andra rekryteringstillfället 
påbörjades under december och beräknas vara 
klart under första kvartalet 2019. 

grå = brandman 
röd = styrkeledare 
gul = insatsledare (IL)
vit = räddningschef i 
beredskap (RCB) 

RCB och 
Insatsledare

Förhoppningarna är att kunna täcka det behov som 
finns av RiB-personal i förbundet. Det är främst på 
brandstationerna i Mjällby och Svängsta som det är 
svårt att rekrytera till.

Under året har ett femte skiftlag på den opera-
tiva heltidsstyrkan införts. Detta har gjorts för att 
minska det stora övertidsuttaget som har funnits 
bland den operativa personalen. Fyra nya brand-
män har rekryterats och började sin anställning den 
1 januari 2018. En utvärdering av det femte skiftet 
kommer att göras under år 2019.

16
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Personalkategori Övningstimmar/år

Räddningschef och brandingenjör 60 (60)
Insatsledare 30 (30)
Styrkeledare och brandman, heltid 150 (150)
Styrkeledare, deltid 10 (10)
Styrkeledare och brandman, deltid 50 (50)

  Total sjukfrånvaro/ Långtidssjukfrånvaro/
  ordinarie arbetstid total sjukfrånvaro

29 år eller yngre 1,63 % (1,34 %) 0,00 % (0,00 %)
30-49 år 4,60 % (2,32 %) 36,81 % (17,91 %)
50 år eller äldre 5,53 % (2,25 %) 54,82 % (61,68 %)
Totalt 4,40 % (2,15%) 40,70 % (29,85 %)

Personalkompetens
För att upprätthålla Räddningstjänstens uppdrag är 
det viktigt med kompetensutveckling och att det 
finns spetskompetens inom organisationen. Därav 
upprättas varje år en övningsverksamhet som 
ska återspegla medlemskommunernas riskbilder. 
Utifrån denna övar respektive befattning på hur 
man ska agera ute på olycksplatsen. I tabellen finns 
specificerat antal övningstimmar per år per perso-
nalkategori. Föregående års övningstimmar anges 
inom parantes.

Sjukfrånvaro
I tabellen redovisas den totala sjukfrånvaron i 
förhållande till den ordinarie arbetstiden samt hur 
stor del av den som utgör långtidssjukfrånvaro. 
Jämfört med föregående år har den totala sjukfrån-
varon ökat, vilket även andelen långtidssjukskrivna 
har gjort. Förbundet har haft ett flertal långtids-
sjukskrivningar som påverkat utfallet. Jämförelse-
siffrorna från år 2017 är något låga då förbundets 
personalsystem inte beräknat sjukstatistiken på ett 
korrekt sätt. Problemet är åtgärdat under 2018. 
I tabellen anges föregående år inom parantes.

”Jämfört med föregående år har den totala sjukfrånvaron 
ökat, vilket även andelen långtidssjukskrivna har gjort.” 
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Ekonomi

Verksamhetens intäkter 
Årets intäkter uppgår till 5 633 tkr vilket är 118 tkr 
högre än budgeterat. I ökningen finns dock en er-
sättning från MSB för att täcka förbundets kostna-
der vid skogsbranden i Ljusdal. Bortser vi från den 
ersättningen uppgår intäkterna till 5 370 tkr, 145 
tkr lägre än budgeterat. Minskningen jämfört med 
budget beror i huvudsak på att budgeterade in-
täkter för utbildningar i Heta arbeten varit för högt 
uppskruvade. Förbundet har också blivit av med 
intäkten för slangvård då kunden valt att vända sig 
till en annan leverantör. Intäkterna för restvärdes-
räddning har däremot ökat där utfallet överstiger 
budget med 77 tkr. 

Verksamhetens kostnader
Förutsättningarna inför år 2018 var att budgeten 
inte balanserade då kostnaderna översteg intäk-
terna med 955 tkr. Tjänstemännen tog, i slutet av 
år 2017, fram olika förslag för att nå en budget i 
balans men direktionen beslutade att underskot-
tet skulle tas av det egna kapitalet och därmed inte 
återställas.

Förbundet har dessutom haft ett mycket ansträngt 
år då antalet larm har ökat med 16% och antalet 
larmtimmar har ökat med 60% jämfört med år 2017. 
Se tabell för utryckningsstatistik på sidan 6. Detta 
får såklart en direkt påverkan på verksamhetens 
kostnader. Verksamhetens kostnader uppgår till 55 
277, 1,7 mkr högre än budgeterat. De ökade kost-
naderna kommer främst från ökade
arbetskostnader som avviker med 782 tkr från 
budget.

Arbetskostnadernas utfall är 44 976 tkr, 782 tkr hö-
gre än budgeterat och 2 mkr högre än föregående 
år. Differensen mot budget samt mot föregående 
år beror till stor del på ersättningen vid larm till 

RiB personal. Antalet ökade larmtimmar innebär 
att förbundets RiB-personal har arbetat i mycket 
större utsträckning än tidigare år och därmed blir 
deras ersättning högre. Utfallet för ersättningen år 
2018 är 900 tkr högre än budgeterat. Även kostna-
derna för timlön, OB-tillägg samt övertid överstiger 
budget. Pensionskostnaderna är däremot lägre än 
budgeterat då en brandman valt att senarelägga 
sin pension. 

Förbundets kostnader för inköp av tjänster från 
annan räddningstjänst överstiger budget med ca 
200 tkr vilket också går att härleda till de större 
skogsbränder som förbundet drabbades av under 
sommaren. Räddningstjänsten Östra Blekinge har 
då varit behjälplig med personal. Kostnaderna för 
konsulttjänster är 300 tkr högre än budgeterat 
vilket bland annat beror på att en vikarierande 
ekonom har tagits in från ett bemanningsföretag. 
Detta innebär istället minskade lönekostnader.

Avskrivningskostnaderna är 88 tkr lägre än budge-
terat vilket beror på att förbundet hade planerat 
en större investering av en insatsledarbil som först 
blir klar under år 2019 samt att räddningsbilen blev 
aktiverad först i slutet av år 2018.

  Budget 2018 Utfall 2018

Räddningsmateriel 257 95
Insatsledarbil 1 450 0
Räddningsbil (fr budget 2017) 0 1 859
Besiktningsbil 500 Leasing
Totalt 2 135  1 954

Verksamheten i siffror 2018 2017  2016 2015 2014

Antal invånare den 1/11 63 310 63 177 62 799 62 099 61 546
Årets resultat (tkr) -2 486 -1 644 -33 844 -437
Totala medlemsbidrag/inv (kr) 812 792 773 780 801
Årets resultat exkl. bidrag/inv (kr) -852 -818 -773 -760 -808
Självfinansieringsgrad (%) 9 8 10 10 8
Soliditet (%) 9 16 21 21 18

Självfinansieringsgrad är förbundets egna intäkter i förhållande till verksamhetens kostnader, avskrivningar och 
finansiellt resultat. Soliditet är det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna.

Årets resultat
För 2018 redovisar förbundet ett resultat på -2 486 tkr, jämfört med budgeterat resultat -955 tkr.



19

Investeringar
Investeringsbudgeten för 2018 togs av direktio-
nen i oktober 2017 men har reviderats två gånger 
under år 2018. Budgeten för insatsledarbilen har 
höjts med 250 tkr och inköp av två tillkommande 
kemdräkter har beviljats.

Under 2018 levererades räddningsbilen som fanns 
med i 2017 års investeringsbudget. På grund av 
diverse brister i bilen kunde den inte bli godkänd 
och aktiverad förrän i december månad. Gällande 
insatsledarbilen fick förbundet endast in ett anbud 
och bilen kunde beställas först i slutet av 2018 efter 
långa diskussioner med leverantören om vad som 
var kostnadsdrivande. 

Räddningsmateriel består av tre stycken kemdräk-
ter.

Skulder och pensionsavsättning
Pensionsavsättningarna har ökat med 212 tkr. 
Förbundet använder försiktighetsprincipen i upp-
bokning av pensionsavsättning, vilket innebär att 
generellt antagande om pensionsålder har satts till 
58 år. Därmed får förändrade pensionsdatum stort 
genomslag, men det blir då till det bättre och inte 
till det sämre. Framtida utveckling av pensionsskul-
den är svår att förutse men planering görs utifrån 
de prognoser som erhålls från KPA två gånger per 
år.

I dagsläget har förbundet ingen särskild förvaltning 
av pensionsmedel vilket innebär att de framtida 
pensionsutbetalningarna måste finansieras med 
återlånade medel, dvs. i den löpande verksamhe-
ten. 

Balanskravsresultat
Av kommunallagen framgår att förbundet ska ha 
en god ekonomisk hushållning, vilket innebär att 
intäkterna ska vara större än kostnaderna. Detta ska 
redovisas i en så kallad balanskravsutredning, där 
årets resultat med olika avdrag och tillägg visas i ett 
balanskravsresultat, se not 5. Årets resultat enligt 
balanskravet uppgår till -2 551 tkr. Det innebär att 
förbundet inte uppfyller kommunallagens krav på 
ekonomi i balans. I avstämningen mot balanskravet 
har resultatet påverkats av en realisationsvinst som 
uppkom då ett fullt avskrivet fordon samt ett antal 
gasolvärmare sålts.

Finansiella mål och god ekonomisk   
hushållning 
Direktionen har i oktober 2017 reviderat de finan-
siella mål som fastställdes 2013. Samtidigt antogs 
en reviderad ”Riktlinje för god ekonomisk hushåll-
ning”. 

(tkr) 2018 2017 2016 2015 2014

Eget kapital 2 697  5 183    6 827   6 860  6 016

De nya finansiella målen är enligt nedan:

1. Det egna kapitalet ska lägst motsvara nivån på 
förbundets semesterlöneskuld vid utgången av 
föregående år. Det innebär att det finansiella 
målet för eget kapital kommer att förändras från 
år till år beroende på semesteruttaget bland 
förbundets personal.

 Målet är ej uppnått, eget kapital 2018-12-31 är 
 2 697 tkr medan 2017 års semesterlöneskuld 

uppgick till 2 933 tkr.

2. Kommunalförbundet skall årligen göra full-
ständiga avsättningar till pensionsskulden 
i balansräkningen, enligt beräkningar från 
pensionsförvaltare. I dessa beräkningar skall 
försiktighetsprincipen vara gällande. 

 Målet är uppnått. Avsättning har gjorts enligt 
underlag från KPA, försiktighetsprincipen är 
beaktad.

Förbundets tidigare stabila egna kapital är re-
ducerat till 2,7 mkr för år 2018. 2019 års budget 
balanserar ej utan är beslutad med ett underskott 
på -2,4 mkr. Därmed är det egna kapitalet näst intill 
förbrukat. 

Räddningstjänsten Västra Blekinge har under åren 
haft en stabil ekonomi vilket gjort att verksamhe-
ten inte blivit lidande av oförutsedda svängningar 
i resultatet. Detta har dock förändrats och under 
året har driftskostnaderna fått hållas tillbaka för att 
undvika ett alltför stort underskott för året. 

I de prognoser som tagits fram från KPA som 
förvaltar förbundets pensioner ser vi stadigt ökade 
pensionskostnader och vi ser även en allt större 
diskrepans mellan de intäkter förbundet har och 
de ökande kostnaderna vad gäller arbetskostnad 
och löpande drift. Tillsammans med våra medlem-
skommuner behöver vi hitta en långsiktig lösning 
för att kunna återfå den ekonomiska stabilitet som 
i förlängningen gör att vi kan bibehålla en stabil 
räddningstjänst. Detta skapar en trygghet för de 
som bor, vistas och verkar i våra medlemskommu-
ner.
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Resultaträkning

  Not Budget Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
Belopp i tkr  2018 2018 2017 2016 2015 

Verksamhetens intäkter 1  5 515 5 633 5 212 5 750 5 724   
Verksamhetens kostnader 2  -53 538 -55 277 -52 726 -50 202  -49 361   
Avskrivningar 3  -3 716  -3 628 -3 385 -3 429  -3 718 
Verksamhetens nettokostnader  -51 739 -53 272 -50 899 -47 881  -47 355
         
Medlemsavgift Räddningstjänst  51 331 51 331 49 718 48 000  48 000 
Riktat statsbidrag från MSB  0 0 0 0  0   
Finansiella intäkter  0 0 0  7 1   
Finansiella kostnader 4  -547 -545 -463 -159  -262  
Resultat före extraordinära poster  -955 -2 486 -1 644 -33  384 

 Jämförelsestörande post 4 0 0 0 0 460 

Årets resultat 5 -955 -2 486 -1 644 -33  844    
 

   Not Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
Belopp i tkr   2018 2017 2016 2015

Löpande verksamhet       
Årets resultat   -2 486 -1 644 -33 844 
Justering för av- och nedskrivningar  3 3 628 3 385 3 429 3 718 
Justering för realisationsresultat  3 -65 -1 671 -529 -232
Förändring av pensionsavsättning  8 212 1 030 -1 416 -795   
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar  6 -52 705 -344 536 
Ökning/minskning av kortfristiga skulder  9 1 156 -2 717 1 078 521 
Medel från den löpande verksamheten   2 393 -912 2 185 4 592   
         
Investeringsverksamhet        
 Förvärv av mat. anläggningstillgångar  3 -1 957 -7 124 -1 877 -1 156  
Försäljning/utrangering av mat. anläggningstillgångar 3 123 1 671 529 232
Medel från investeringsverksamheten   -1 834 -5 453 -1 348 -924
 
Finansieringsverksamhet
Övriga långfristiga skulder   -94 1 841 0 0
Medel	från	finansieringsverksamheten	 	 	 -94	 1	841	 0	 0
        
Årets	kassaflöde	 	 	 -465	 -4	523	 837	 3	668		  
Likvida medel vid årets början   11 996 16 519 15 682 12 014   
Likvida medel vid årets slut   12 461 11 996 16 519 15 682  

Kassaflödesanalys
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 Karlshamn den 27 februari 2019     
     
 
 
   
 Kenneth Hake Ewonne Månsson Rolf Persson  
 
 
   
     
 Katrin Johansson Jan-Erik Pilthammar Ola Bengtsson 
     
 
 
   
 Marco Paulsson Mats Svensson Gert Gustavsson 

Balansräkning

   Not Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
Belopp i tkr   2018 2017 2016 2015 

TILLGÅNGAR       
Materiella anläggningstillgångar      
Maskiner och inventarier 3  15 769 17 498 13 760 15 312 
Summa materiella anläggningstillgångar   15 769 17 498 13 760 15 312 
        
Omsättningstillgångar     
Kortfristiga fordringar 6  2 506 2 454 2 926 2 582  
Likvida medel  12 461 11 996 16 519 15 682 
Summa omsättningstillgångar   14 967 14 450 19 445 18 264 
Summa tillgångar   30 736 31 948 33 205 33 576 
       
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
Eget kapital      
Eget kapital vid årets ingång 7 5 183 6 827 6 860 6 016 
Årets resultat  -2 486 -1 644 -33 844 
Summa eget kapital   2 697 5 183 6 827 6 860 
       
Avsättningar       
Avsättning för pensionsskuld 8  17 983 17 771 16 741 18 157 
Summa avsättningar   17 983 17 771 16 741 18 157 
       
Skulder      
Långfristiga skulder  1 747 1 841 0 0
Kortfristiga skulder 9  8 309 7 153 9 637 8559 
Summa skulder   10 056 8 994 9 637 8 559 
Summa eget kapital och skulder   30 736 31 948 33 205 33 576 



Värderings- och redovisningsprinciper
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Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag 
(1997:614) om kommunal redovisning och
rekommendationer från Rådet för kommunal redo-
visning vilket bland annat innebär att: 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt 
att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgo-
dogöras 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 anskaffningsvärde där 
inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och 
utgifter har skett enligt god redovisningssed. 

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa 
förekommer i not till respektive post i
resultaträkningen och/eller i kassaflödesrapporten.

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad 
värdeminskning och eventuella nedskrivningar. 
Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas 
nyttjandeperiod. Avskrivning påbörjas då anlägg-
ningen tas i bruk. Den ekonomiska livslängden för 
en anläggningstillgång skall uppgå till minst tre år 
och anskaffningsvärdet till minst ett basbelopp.

Följande avskrivningstider tillämpas:
Byggnader 5-10 år
Fordon 5-20 år
Maskiner och inventarier 3-10 år

Förbundet tillämpar komponentavskrivning gäl-
lande tillgångarnas nyttjandeperiod, uppdelning 
i komponenter har gjorts gällande förbundets 
nyinköpta båtar.

Avsättning för pensionsskuld
Som avsättning redovisas sådana förpliktelser som 
är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare rä-
kenskapsår och som på balansdagen är säkra eller 
sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp 
eller den tidpunkt då de ska infrias. Avsättningen 
avser särskild ålderspension för brandmän i utryck-

ningsstyrka som kan gå i pension vid 58 års ålder. 
Övriga pensioner betalas in till KPA årligen via en 
försäkringslösning. Årets avsättning har ökat i en-
lighet med beräkning från KPA. Liksom föregående 
år tillämpar förbundet försiktighetsprincipen vid 
värdering av pensionsskuldsavsättning i bokslutet. 

Förbundet har inga övriga åtaganden avseende 
särskilda pensioner till förtroendevalda eller an-
ställda.

Leasingavtal 
Leasing sker endast i liten omfattning, varför detta 
ej redovisas separat.  

Systemdokumentation och   
behandlingshistorik 
Dokumentation är upprättad.
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Noter till resultat- och balansräkning

Not 1  
Verksamhetens intäkter 2018 2017 2016 2015

Försäljning, taxor och avgifter 2 785 2 565 2 691 2 521
Hyror och arrenden 205 255 438 463
Bidrag och ersättningar 889 783 620 737
Utbildning samt fsg av tjänster 1 754 1 609 2 001 2 003
 5 633 5 212 5 750 5 724

Not 2  
Verksamhetens kostnader 2018 2017 2016 2015

Inköp av förbrukningsmateriel 2 174 2 251 2 701 3 573
Konsulttjänster inkl revision 490 453 288 416
Lokalkostnader inkl hyra 4 098 3 795 4 288 4 215
Hyra av anläggningstillgång 261 233 283 289
Kostnader för arbete 44 977 42 999 39 405 37 170
Övriga kostnader 3 277 2 995 3 237 3 698
 55 277 52 726 50 202 49 361

Bland övriga kostnader ingår kostnad för SOS Alarm med ca 931 tkr 
(933 tkr) och kostnader för Rakelabonnemang med ca 446 tkr (447 
tkr).

Not 3  
Maskiner och inventarier Ej ägda  Invent Bilar
 fastigheter verktyg Fordon Totalt

Anskaffningsvärde    
Ing anskaffningsvärde 5 937  11 457 40 730  58 124 
Inköp 0 95 1 862 1 957
Försäljning/utrangering 0  -351 -347 -698
Utg anskaffningsvärde 5 937  11 201  42 245 59 383 
    
Ackumulerade avskrivningar    
Ing. ack avskrivningar -3 985  -7 665 -28 975  -40 625 
Försäljning/utrangering 0 351 288 639
Årets avskrivningar -147 -544 -2 937 -3 628 
Utg ack avskrivningar -4 132 -7 858  -31 624  -43 614 
Bokfört värde 1 805  3 343  10 621  15 769

För ianspråktagna investeringar påbörjas avskrivningarna innevaran-
de år. Investeringar består av tre kemdräkter samt en räddningsbil 
från 2017 som levererats och tagits i bruk 2018.   

Not 4  
Finansiella kostnader 2018 2017 2016 2015

Räntekostnader 100 106 9 8
Ränta på pensionsskuld 445 357 150 254
 545 463 159 262
Jämförelsestörande post
Återbetalning av Forapremier 0 0 0 460
Förändring av diskonteringsränta 0 0 0 0
 0 0 0 460

Not 5  
Balanskravsutredning 2018 2017 2016 2015

Årets resultat enl. resultaträkning -2 486 -1 644 -33 844
Realisationsvinster -65 -255 -146 -232
Realisationsförluster 0 0 0 0
 -2 551 -1 899 -179 612

Not 6  
Kortfristiga fordringar 2018 2017 2016 2015

Kundfordringar 1 055 1 215 965 601 
Interimsfordringar 916 898 1 041 1 516
Övriga fordringar 535 341 920 465
 2 506 2 454 2 926 2 582  

Not 7  
Eget kapital 2018 2017 2016 2015

Ingående eget kapital 5 183 6 827 6 860 6 016
Årets balanskravsresultat -2 486 -1 644 -33 844 

Utgående eget kapital 2 697 5 183 6 827 6 860  
    

Not 8  
Pensionsskuld 2018 2017 2016 2015

Ingående avsättning 17 771 16 741 18 157 18 952
Pensionsutbetalningar -679 -724 -757 -639
Nyintjänad pension 406 1 203 1 500 1 570
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 445 357 150 254
Förändring av löneskatt 41 201 -276 -155
Övrigt -1 -7 -2 033 -1 825
Sänkning av diskonteringsränta 0 0 0 0
Utgående avsättning 17 983 17 771 16 741 18 157

Avser särskild ålderspensionen, skuld till redan pensionerad samt 
särskild löneskatt. Avsättning för särskild löneskatt ingår med  
24,26 procent.   

Not 9  
Kortfristiga skulder 2018 2017 2016 2015

Leverantörsskulder 2 171 2 673 3 947 3 212
Källskatt och sociala avgifter 1 506 47 1 372 1 468  
Särskild löneskatt 498 257 249 310 
Interimsskulder 1 215 1 243 1 272 1 185 
Semesterlöneskuld 2 919 2 933 2 797 2 384  
 8 309 7 153 9 637 8 559  
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Revisionsberättelse för år 2018

Vi, av förbundsmedlemmarna utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i 
kommunalförbundet Räddningstjänsten Blekinge av dess direktion.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer 
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns 
en tillräcklig intern kontroll i verksamheten.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva om 
verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för 
verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god redovisningssed i kommunal verksamhet, 
förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har genomförts med den 
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och 
ansvarsprövning.

Vi bedömer sammantaget att direktionen inte fullt ut har bedrivit verksamheten på ett ända-
målsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi grundar denna bedöm-
ning på att vi under år 2018 särskilt granskat direktionens ekonomistyrning, där vi bedömer att 
direktionen inte fattat beslut om åtgärder för en ekonomi i balans. 2018 års underskott uppgår 
till 2,5 mnkr, samtidigt som 2019 års budget är underfinansierad. Det kvarstående egna kapita-
let uppgår vid utgången av år 2018 till 2,7 mnkr.

Vi ser allvarligt på den ekonomiska situationen i förbundet och riktar därför kritik mot direktio-
nen då vi bedömer att den brustit i sin ekonomiska styrning.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen delvis är förenligt med de 
finansiella mål och delvis med de verksamhetsmål som direktionen uppställt.

Vi bedömer att kommunallagens krav på en ekonomi i balans inte är uppfyllt för år 2018. 

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunalförbundets årsredovisning.

Vi tillstyrker, trots ovanstående, att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

 

Karlshamn den 4 mars 2019

Ivan Todorov   Ann-Britt Borgström       Robert Söderberg
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Räddningstjänsten Västra Blekinge
Tel 0454-30 51 00. www.raddning.com


