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1. Inledning 
 

Då är det dags att summera första året i en ny 

mandatperiod. Efter varje val får vi alltid nya 

ledamöter i vår direktion som är vår politiska lednig. 

Av den anledningen genomförde vi en gemensam 

politikerutbildning med Räddningstjänsten Östra 

Blekinge för att ge kunskap om våra verksamheter 

samt vad det innebär att vara ledamot i en direktion 

i ett kommunalförbund. Utbildningen genererade 

många bra frågor och diskussioner samt stärkte det 

goda samarbetet mellan kommunalförbunden.  

Redan tidigt på våren startade bränderna ute i skog 

och mark. Många av oss började känna oro för om 

vi skulle få en sommar liknande 2018 men även om 

sommaren var torr så blev konsekvenserna inte lika 

stora. Detta mycket beroende på de förberedelser vi 

och andra gjort kring skogsbränder.  

Med en ökad risk för större händelser inom olika 

områden kommer detta att påverka vår verksamhet 

framöver, inte minst med nya krav på samverkan 

och ledning. Under året har en dialog förts mellan 

räddningstjänsterna i Blekinge och Kronoberg för att 

utveckla ledningsfunktionen vid större händelser. 

Det är genom samverkan vi skapar en effektiv och 

hållbar räddningstjänst. 

Planeringen för en ny brandstation i Karlshamn 

fortsätter. Vi börjar nu på pappret kunna se i stora 

drag hur brandstationen skulle kunna se ut med 

avseende på ytor och användning. Olika utredningar 

har under året genomförts och arbetet med att ta 

fram en detaljplan fortskrider. 

Planeringen för civilt försvar fortsätter, dock är detta 

ett arbete som kommer att fortsätta under flera år. 

Här kommer nya arbetsuppgifter att tillkomma som 

innebär ökat behov av materiel och resurser. 

Det har ju givetvis hänt mycket mer än vad jag tar 

upp här. Så fortsätt att läs i vår årsredovisning för att 

ta del av hela vår intressanta verksamhet. En 

verksamhet som skall verka för trygghet och 

säkerhet hos dem som bor, vistas och verkar i våra 

medlemskommuner. 

Ett stort tack till all personal och direktion för era 

insatser under året. Även ett stort tack till de företag 

som gör det möjligt för oss att ha 

räddningstjänstpersonal i beredskap i vår 

organisation. 

 

 

 

 

Nu tar vi oss an 2020 med nya intressanta 

utmaningar. 

 

  



  
  Årsredovisning 2019 

    

    4 
 

2. Verksamhetsberättelse 
 

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 insatsförberedande 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 från operativ heltid och 

brandingenjörer. 

 

 

 

2.1 Året som gått 

2.1.1 Förebyggande verksamhet  

 

Myndighetsutövande  

Under år 2019 har vi genomfört tillsyn enligt lag 

(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) med fokus 

på handel, museum/kulturbyggnader och hotell/bed 

and breakfast samt enligt lag (2010:1011) om 

brandfarliga och explosiva varor (LBE) enligt 

fastslagna frister.  

Årets teman har gemensamt att människor som 

besöker dessa objekt inte kan förväntas känna till 

brandskyddet i byggnaden. Det är viktigt att det 

finns väl inarbetade rutiner för t.ex. utrymning i 

verksamheten samt att utrymningsvägarna är 

tillräckliga. Museum och kulturbyggnader är ofta 

äldre byggnader där utrymningskravet inte alltid går 

hand i hand med intresset att bevara byggnaden i 

ursprungligt skick. Vad gäller hotell, bed and 

breakfast och liknande verksamheter är det bland 

annat viktigt att brandceller (utrymmen där gästen  

ska vara säker under en viss tid vid en brand) håller 

den klass som de ska, att det finns utrustning för 

tidig brandindikering och varning samt att det finns 

utrymningsvägar i tillräcklig omfattning.  

Vid årets tillsyner har det bland annat 

uppmärksammats att det finns brister vad gäller 

verksamheternas systematiska brandskyddsarbete 

(SBA). Vidare har vi funnit brister vad gäller 

möjligheten till tillfredställande utrymning. Dessa 

brister har rört till exempel gångavstånd, att dörrar 

inte varit lätt öppningsbara och att det saknats en 

alternativ väg ut.   
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Kommunikation  

Under året har vi, enligt fastställd 

kommunikationsplan, träffat många av de som bor, 

vistas och verkar i våra tre medlemskommuner. 

Möten har skett både fysiskt vid olika arrangemang 

och utbildningar samt genom sociala medier. Under 

året har vi även deltagit vid fysiska träffar såsom 

seniordagar, olika slags festivaler och julskyltningar. 

Vi har en ambition att vara aktiva och kontinuerligt 

kommunicera med våra följare på sociala medier. 

Under år 2019 har vi inte riktigt uppnått den 

kontinuitet vi önskar på grund av resursbrist.  

Liksom tidigare år har vi under våren deltagit i det 

planeringsarbete som föregår festivalerna som hålls 

i medlemskommunerna. Under festivalerna har vi 

kommunicerat med besökarna genom att bland 

annat dela ut säsongsrelaterad information. Vi har 

även besökt campingar och knallar för att se till att 

säkerheten är tillräcklig.  

 

Utbildningar 

Under året har olika slags utbildningar genomförts. 

Flertalet är i allmän brandkunskap och heta arbeten. 

Vi har även genomfört utbildningar för större 

företag. Dessa utbildningar är värdefulla av flera 

olika aspekter. Dels för att vi får tillfälle att sprida vår 

kunskap och våra budskap men även för att vi får 

tillfälle att träffa och samverka med personal från 

företagen. Antal utbildade är lägre i jämförelse med 

föregående år. Antalet är svårt att styra då resultatet 

till stor del beror på efterfrågan från 

medlemskommuner och företag.  

Utöver ovanstående utbildningar har vi utbildat 

skolelever i årskurserna 4 och 7. Vi anser att det är 

viktigt att träffa dessa unga människor för att skapa 

positiva relationer och för att vi, som en del av 

samhället, vill kunna bidra med att ge ungdomarna 

goda förutsättningar.  

 

 

 

  

Utbildningar 2019 2018 2017 2016 2015 

Extern utbildning*: 127 153 151 161 117 

kurser/info     

   
Extern utbildning: 2892 3726 3539 4187 2333 

antal elever     

   
* Här ingår både utbildningar för skolor som övriga externa kurser 

 

     

 

     

Myndighetsutövande 2019 2018 2017 2016 2015 

Tillsyn enl. LSO  121 156 98 37 43 

Tillsyn enl. LBE 28 41 49 65 35 

Tillstånd LBE 58 65 60 92 25 

 

     

 

     

 

     

Analys och utredning        2019 2018 2017 2016 2015 

Insatsutvärdering  2 1 1 4 9 

Olycksförloppsutredning  1 3 1 2 9 

Återkoppling   10 3 10 10 9 
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2.1.2 Skadeavhjälpande verksamhet 

 

Utbildning och fortbildning 

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: 

 

 Tre medarbetare har genomgått kursen 

Räddningsledning A  

 En medarbetare har genomgått kursen 

Räddningsledning B 

 27 befäl har genomfört kvalitetssäkring 

Räddningsledare A 

 10 deltagare har genomgått 

preparandutbildning för nya 

deltidsbrandmän  

 En person har rekryterats till 

räddningsvärnet och genomgått 

grundläggande utbildning 

 Åtta medarbetare har påbörjat 

grundutbildning för 

räddningstjänstpersonal i beredskap, Grib 

 Fyra medarbetare har tagit båtförarebevis  

 Två medarbetare har genomgått 

instruktörsutbildning för räddning på hög 

höjd 

 En medarbetare har genomgått utbildning i 

akut prehospitalt omhändertagande av 

traumapatienter, PHTLS 

 Åtta medarbetare har genomgått 

utbildning i DHLR i Region Blekinges regi 

 

 

Regionalisering 

Räddningstjänstutredningen, som presenterades för 

regeringen år 2018, innehöll ett förslag om att alla 

kommuner måste tillhöra en större region och 

kunna hantera systemledning dygnet runt. 

Utredaren bekräftade detta förslag när 

skogsbränderna år 2018 utvärderades. Vad 

utredaren vill i detalj går inte att utläsa men att vi i 

högre grad måste regionalisera oss inom svensk 

räddningstjänst är tydligt. Inte minst gäller detta när 

vi snabbt måste hantera stora resursförflyttningar 

vid omfattande händelser och kontinuerligt bevaka 

händelser i omvärlden. Beslut fattades under år 2019 

att samverka med räddningstjänsterna i sydöstra 

Sverige om gemensam mäkling av resurser vid 

större händelser. Numera finns det utpekade befäl i 

Östergötland, Småland och Blekinge som snabbt 

kan sätta igång arbetet med att få fram resurser. 

 

 

Utredning om operativ ledningsorganisation 

Utredning om en gemensam operativ 

ledningsorganisation i Blekinge län genomfördes 

under år 2016. Utredningen konstaterade att 

samarbetet mellan de båda kommunalförbunden i 

Blekinge bör utvecklas. Framtidens olyckor liksom 

erfarenheter av större händelser i landet möts på 

effektivast sätt med en stärkt ledningsstruktur och 

en mer robust personalförsörjning av befäl. Under år 

2019 har ytterligare steg tagits till att utöka 

samverkan med våra grannorganisationer. 

Avgörande för utredningsförslag är att de behov 

som finns på skadeplatsen måste vara styrande. Då 

vi delar SOS-central med Kronobergs län är det 

naturligt att bygga vidare på det samarbetet 

tillsammans med Räddningstjänsten Östra Blekinge. 

Utredningen föreslår att Kronobergs län och 

Blekinge län betraktas som en ledningsorganisation. 

I området finns ett inre befäl som upprätthåller 

systemledningen utifrån givna direktiv, en 

gemensam yttre ledningsfunktion i respektive län 

och en regional räddningschef i beredskap. 

Insatsledarna i Östra och Västra Blekinge föreslås 

vara kvar i nuvarande form. Avsikten är att den nya 

organisationen ska vara igång till årsskiftet 

2020/2021. 

 

  

Uppsamling av förorenat 

släckvatten från en bilbrand. 
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Forskning inom RiB-verksamheten 

Räddningstjänsten Västra Blekinge är med i ett nytt 

och unikt projekt, Brandskyddsföreningens 

Forskarskola, vars syfte är att låta yrkesverksamma 

inom kommunal räddningstjänst vara med och bidra 

till utvecklingen inom räddningstjänstområdet 

genom forskning. I denna forskarskola är det totalt 

sex individer i Sverige som jobbar inom 

räddningstjänst och som vid sidan om ordinarie 

verksamhet kommer att bedriva forskning på halvtid 

i fyra år. Enhetschefen för operativ deltid (RiB) har 

påbörjat sin forskning framförallt inom området hur 

kommuner ska rekrytera och behålla 

räddningstjänstpersonal i beredskap. 

Förhoppningen är att kunna ta fram lösningar på 

hur räddningstjänsten ska behålla personal i 

verksamheten och ta reda på varför 

personalomsättningen är hög i branschen. I botten 

ligger det självklara målet att alla som bor, vistas 

och verkar i kommunerna ska ha ett likvärdigt skydd 

mot olyckor. 

 

 

Större övningar 

I västra Blekinge finns ett stort antal hamnar som 

omfattas av kommunal räddningsinsats enligt lag 

(2003:778)  om skydd mot olyckor. Stora färjor med 

många passagerare, tankfartyg med farligt gods och 

marina fartyg med vapenlast förekommer, 

framförallt i Karlshamn. Under året har särskilt fokus 

legat på övning av brand i fartyg förtöjt vid kaj. 

Insatsövningar har genomförts vid två tillfällen i 

samverkan med Karlshamns Hamn AB och 

Räddningstjänsten Östra Blekinge. Även 

funktionerna insatsledare och räddningschef i 

beredskap har fått särskild övning i denna 

händelsetyp. Utvärderingen efter övningen 

konstaterar att det är ett komplext skeende vid 

brand på fartyg men att övningen visade att vi har 

höjt vår förmåga vid den är typen av händelser. 

 

Släckning av brinnande cisterner för förvaring av 

brandfarliga varor kräver stora resurser och 

samverkan med andra organisationer för att nå 

framgång. Möjligheterna att lyckas har markant ökat 

i Karlshamns oljehamn där vissa cisterner har 

försetts med sprinkler för kylning med egen 

brandvattenpump. Under året har övningar 

genomförts för att öva kylning av de cisterner som 

är placerade i anslutning till den brinnande cisternen 

med stöd av brandvattenpump och sprinkler.  

 

Utvärderingen konstaterar framförallt att tiden till 

att påbörja kylning kraftigt har reducerats tack var 

den nya utrustningen. 

 

 

Insatsstatistik 

Räddningstjänsten har totalt larmats till 868 

händelser under 2019, vilket är en minskning med 

11 % från föregående år. Samtliga händelsetyper, 

utom felaktiga automatiska brandlarm, har minskat i 

antal jämfört med föregående år. Trenden över en 

längre period är fortsatt tydlig. Det totala antalet 

händelser som räddningstjänsten larmats till de 

senaste tio åren har ökat. Från år 2010 har antalet 

larm ökat med ca. 30 % med ett medelvärde på 813 

händelser årligen. 

 

 

  

Utryckningsstatistik 2019 2018 2017 2016 

Brand i byggnad  86 89 60 79 

Brand i skog och mark  44 85 27 - 

Annan brand  59 90 87 135 

Trafikolycka 164 172 145 140 

Annan räddning  85 76 89 70 

Automatlarm, ej brand  240 234 235 277 

Övrigt  190 231 200 205 

Totalt  868 977 843 906 

     Antal faktiska 

larmtimmar  7 674 8 308 5 194 5 933 

 

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 

räddningstjänsthändelser enligt Lagen om skydd mot olyckor samt 

händelser som faller under Hälso- och sjukvårdslagen. 
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2.1.3 Händelser från det gångna året, i och 

utanför förbundet 

 

Terrängbränder  

Sommaren år 2018 präglades av en värmebölja med 

många terrängbränder i spåret av torkan. 2019 års 

säsong började tidigt och vårens torka medförde att 

gräs- och skogsbrandssäsongerna flöt ihop. Den 

första större händelsen inträffade redan 31 mars 

med en brand i naturreservatet på Listers huvud i 

Sölvesborgs kommun. Flertalet av årets 

terrängbränder höll sig relativt små även om det 

finns exempel på långdragna händelser. En av 

framgångsfaktorerna har varit att sätta in stora 

resurser i inledningen av händelsen. Många 

erfarenheter drogs av den stora belastningen under 

år 2018 och mycket aktiviteter drogs igång både 

lokalt hos oss, regionalt hos länsstyrelsen och 

centralt hos myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB) och Regeringen. Från centralt håll 

välkomnades särskilt större helikopterresurser med 

spridd placering över landet med hänsyn till största 

riskområde. Inom förbundet tillsattes ett särskilt 

projekt med fokus på terrängbränder under år 2019. 

Projektet tog fram en bruttolista med 

åtgärdspunkter på kort och lång sikt som en del av 

utvärderingen av föregående års terrängbränder. 

Även en hel del utbildning har genomförts med 

tema terrängbrand bland annat har samtliga 

heltidsbefäl genomgått utbildning i samverkan med 

helikopterresurs. 

 

 

 

 

Trafikolyckor  

En stor del av insatserna vi larmas till är trafikolyckor, 

särskilt kopplat till väg E22 på grund av höga 

hastigheter och den stora trafikvolymen. Över en 

längre period fortsätter antalet trafikolyckor att öka i 

statistiken. Sedan år 2010 har trafikolyckorna ökat 

med 50 % med ett medelvärde på 135 händelser 

årligen. Glädjande är dock att vi sedan införandet av 

vajerräcken, 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.  

 

En ökning av antalet trafikolyckor med vilda djur 

som orsak, kan konstateras under år 2019. Antalet 

har fördubblats om jämförelsen görs med nivåer 

åren 2014-2017 där 6-8 olyckor med vilda djur 

inträffade. Ökningen började år 2018 med 13 

olyckor och under år 2019 kan 15 olyckor med vilda 

djur räknas in i statistiken. Älg, rådjur och vildsvin är 

orsaken till olyckorna där fördelningen mellan de 

olika djuren är jämn med fem olyckor per djurart. 

 

 

 

 

Brand i återvinningsanläggning. 

Brand i återvinningsanläggning. 



  
  Årsredovisning 2019 

    

    9 
 

Brand i byggnad  

Ett flertal omfattande bränder i byggnader har 

inträffat under år 2019. Den allvarligaste branden 

inträffade i centrala Karlshamn i juni då det började 

brinna i en pizzeria på Rådhusgatan. Branden spred 

sig till konstruktionen och en lång rökdykarinsats 

påbörjades. Arbetet med att frilägga byggnadsdelar 

för att komma åt branden var tidskrävande och 

tungt. Insatsen kunde avslutas knappt ett dygn efter 

inkommet larm. Pizzerian fick stora skador. En annan 

stor insats drog igång i Olofström strax innan  

årsskiftet då det brann i en byggnad med bland 

annat livsmedelsaffär, restaurang, biograf och 

lägenheter. Branden började i livsmedelsaffären och 

hotade att sprida sig till intilliggande bostäder och 

verksamheter. När insatsen sammanfattas kan 

konstateras att branden stannade i affären och att 

två lägenheter fick rökskador. Övriga lägenheter och 

verksamheter fick mindre rök- och vattenskador. 

Gemensamt för de två insatserna var att mycket 

resurser larmades till platsen i inledningen. Detta är 

en tydlig framgångsfaktor. Ytterligare gemensamma 

faktorer är att kraftsamlingen genomfördes med 

stöd av samverkande räddningstjänster inom och 

utom länet.   

 

Tyvärr har tre dödsbränder inträffat under året. Två 

av dessa inträffade i villor och den tredje personen 

omkom efter en brand i en husvagn. Tre inträffade 

bränder med dödlig utgång under samma år är 

mycket ovanligt, dock kan inget naturligt samband 

mellan händelserna identifieras. Efter varje 

dödsbrand rapporteras omständigheterna till MSB, 

som har särskilt fokus på sammanställning 

av dödsbränder. Numera finns mycket 

fakta kring omständigheterna vilket kan 

möjliggöra förebyggande åtgärder. 

Samhällsproblemet med dödsbränder 

kräver samverkan mellan många olika 

myndigheter och organisationer. 

 

 

 

 

  

Brand i verkstad i Svängsta. 

Brand i restaurang i Karlshamn. 
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3. Mål och vision 2019-

2022 

 

Utifrån nationella mål i Lag (2003:778) 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 räddningsinsats och 

skall samtidigt ha en optimal skadeavhjälpande 

verksamhet. Räddningstjänsten skall verka för att 

skapa trygghet och säkerhet hos de som bor, vistas 

och verkar inom medlemskommunerna vid såväl 

vanliga olyckor, olyckor som kan föranleda 

räddningsinsats och extraordinära händelser som 

under höjd beredskap genom att hålla hög kvalitet 

på verksamheten sett ur både ett producent- och 

konsumentperspektiv. Samtliga enheter inom 

organisationen 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 2019-

2022 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.  
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3.1 Verksamhetsplan och 

uppföljning 2019 

 

Verksamhetsplanen för 2019 beslutades av 

direktionen i december 2018 och innehåller totalt 20 

aktiviteter som skall genomföras under året för att 

uppfylla de 13 prestationsmålen. Under året 

beslutade direktionen att ta bort ett av 

prestationsmålen från verksamhetsplanen (RVB § 

956). Det innebär att uppföljningen kommer att ske 

på 12 prestationsmål med 19 aktiviteter.   

Totalt är 10 av 19 aktiviteter uppfyllda. Fyra av de 

åtta övergripande aktiviteterna, tre av de åtta 

förebyggande aktiviteterna och tre av tre aktiviteter 

för skadeavhjälpande verksamhet. Anledningen till 

att endast 10 av 19 aktivteter är uppfyllda är 

föräldraledigheter och viss sjukskrivning som inte 

har ersatts samt andra aktörers inblandning som 

förbundet själva inte har kunnat påverka. Efter några 

år där förbundet inte har kunnat uppfylla alla 

aktiviteter har vi insett att vi har haft en för hög 

ambitionsnivå och att vi framöver måste hitta en 

balans mellan tillängliga resurser och aktivteter. 

Vi anser att vår måluppfyllelse under 2019 är 

bristfällig på grund av ovan nämnda orsaker. Vi 

bedömer dock att årets genomförda aktiviteter 

enligt verksamhetsplanen 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 såväl 

som erfarenhetsåterföringen av våra utredningar 

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 

räddningstjänstuppdrag för att på bästa sätt hjälpa 

medborgaren när olyckan inträffar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Förklaringar av figurer i verksamhetsplanens 

uppföljning 

 

 

 
 

 

 

Uppfyllt 

 

 
 

 

 

Delvis uppfyllt 

 

 
 

 

 

Ej uppfyllt 
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3.1.1 Övergripande mål för verksamheten  

 

Aktivitet Status Kommentar 

   

Civilt försvar   

   

För att fortsätta planeringen att återta 

funktioner och förmåga under höjd 

beredskap ska en förstudie 

genomföras. Förstudie ska ligga till 

grund för prioriteringar och aktiviteter 

för de närmaste åren i syfte att stärka 

förbundets förmåga att utföra sina 

uppgifter i händelse av höjd beredskap 

eller krig. Förstudien ska också beakta 

förbundets bidrag till samhällets övriga 

totalförsvarsuppbyggnad. Förstudien 

ska vara klar senast 2019-12-31. 

 

 

 

När verksamhetsplanen skrevs 

fanns många oklarheter om behov. 

Under året har mer information 

delgivits från myndigheter vilket 

innebär att behovet av en förstudie 

utgår. Däremot har en tidsplan 

skapats. 

   

Utifrån förstudien ska beslut fattas om 

att säkerhetsklassa viss personal. Senast 

2019-12-31 skall nyckelpersoner 

identifieras och begäran om 

säkerhetsklassning inlämnas till 

Säkerhetspolisen. 

 

 

 

 

Nyckelpersoner är identifierade 

enligt nuvarande lägesbild. 

   

Jämlikhet   

   

Revidera nuvarande jämställdhetspolicy 

med jämställdhetsplan. Arbetet ska 

vara klart 2019-06-30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Påbörjad men ej avslutad på grund 

av tidsbrist. 

   

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 2019-

11-30. 

 

 

Ej genomförd på grund av tidsbrist. 
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Aktivitet 

 

Status 

 

Kommentar 

   

Under 2019 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 

jämlikhetsfrågor genom diskussion och 

ledning av samtalsledare. Metoden 

SONA arbetar med den positiva och 

stärkande psykosociala arbetsmiljön. 

Arbetet ska vara klart 2019-11-30. 

 

 

 

Ej genomförd på grund av tidsbrist. 

 

Handlingsprogram enligt lag (2003:778)  om skydd mot olyckor 

   

Direktionen för Räddningstjänsten ska 

senast 2019-06-30 ha fattat beslut om 

nytt handlingsprogram enligt lagen om 

skydd mot olyckor. Särskilt ska 

utredningen om förbundets förmågor, 

som genomfördes under år 2018, 

beaktas. 

 

 

 

 

   

Ny brandstation i Karlshamn   

   

Räddningstjänsten har senast 2019-12-

31 i samverkan med Karlshamns 

kommun tagit fram 

projekteringsunderlag för att bygga en 

ny brandstation i Karlshamn. Ansvaret 

att projekteringsunderlaget tas fram 

vilar på Karlshamns kommun. 

 

 

 

Aktiviteten är beroende av 

detaljplanearbetet och 

beslutsprocesser. Tidsplanen är 

justerad. 

   

Samarbete om administrativa tjänster 

   

Räddningstjänsten ska senast 2019-05-

31 tillsammans med Räddningstjänsten 

Östra Blekinge ha belyst 

förutsättningarna för ett utökat 

samarbete i länet avseende 

administrativa tjänster och presentera 

ett förslag till beslut till de två 

förbundscheferna. Förslaget till beslut 

ska även innehålla en tidsplan för 

införande efter ett eventuellt beslut. 

 

 

Resultatet påvisar att ett möjligt 

samarbete tidigast kan påbörjas 

2021-01-01. Anledningen är att det 

krävs mer tid till att planera och 

strukturera ett samarbete mellan 

förbunden. 
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3.1.2 Förebyggande verksamhet  

 

Aktivitet 

Status Kommentar 

   

Individanpassat brandskydd   

   

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, 

sotningstjänsten, 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 

arbetsgrupp bestående av bland annat 

Enhetschef Förebyggande, 

utbildningssamordnare och en person 

från femte skiftet bildas. Klart senast 

2019-08-31. 

 

 

 

Projektplanen har förts över till 

verksamhetsplanen 2020 på grund 

av föräldraledighet och därmed 

minskade resurser. 

   

Myndighetsutövning    

   

Tillsyn ska utföras enligt tillsynsplan. 

Under 2019 ska minst 200 tillsyner 

genomföras (LSO och LBE). Uppföljning 

ska utföras kontinuerligt under året i 

samband med inplanerade 

tillsynsmöten (fyra gånger/år). Klart 

2019-11-30. 

 

 

 

 

Vi nådde inte riktigt upp till målet 

på 200 tillsyner vilket beror på att vi 

var färre tillsynsförrättare. Vi anser 

att resultatet är bra med tanke på 

omständigheterna. 

   

En tillsynsmanual, där hela 

tillsynsverksamheten dokumenteras, 

ska skrivas. Exempel på innehåll är 

mötesrutiner, genomförande av tillsyn 

samt rutiner för uppföljning. Klart 

senast 2019-11-30. 

 

 

 

 

Tillsynsmanualen utfördes ej på 

grund av föräldraledighet och 

minskade resurser. Förs över till 

verksamhetsplan 2020. 
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Aktivitet Status Kommentar 

   

Vissa byggnader används i viss 

omfattning för tillfällig övernattning. 

Räddningstjänsten har rutiner för att 

hantera information om övernattningar 

vilka innehåller att anordnaren fyller i 

en blankett med kontaktuppgifter och 

en checklista med vidtagna 

brandskyddsåtgärder. Vanligt 

förekommande byggnader för tillfälliga 

övernattningar ska inventeras och 

bedömas ur brandskyddssynpunkt. 

Även blanketten bör utvärderas. 

Inventeringen ska vara klar senast 

2019-12-31. 

 

 

 

 

Inventering har genomförts med 

fokus på objekt i Sölvesborg. 

Utöver detta har en del tillsyner 

utförts på objekt i Karlshamn. 

   

Kommunicera med rätt målgrupp   

   

Kommunikationsinsatser ska utföras 

enligt kommunikationsplan och ska 

sedan följas upp vid varje inplanerat 

möte (fyra gånger/år). Klart senast 

2019-12-15.   

 

 

 

 

 

Fysiska möten har genomförts 

enligt plan men vi har inte varit så 

aktiva på våra sociala medier som vi 

skulle vilja.  

   

Inventering av förebyggande 

information på Räddningstjänstens 

hemsida påbörjades under år 2018 ska 

vara färdigställd senast 2019-08-31. 

Denna inventering ska sedan följas av 

ett uppdateringsarbete. Information 

som förmedlas ska vara aktuell och 

ansökningsblanketter ska vara 

lättbegripliga. Klart senast 2019-12-31.   

 

 

Inventering har genomförts och 

plan för uppdateringar har skrivits. 

Nu återstår att genomföra 

uppdatering och förbättringar.  
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Aktivitet Status Kommentar 

   

Utbildningsinsatserna ska stärka den enskildes förmåga att förebygga olyckor 

   

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 
Olofström. 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 
kontinuerligt i samband med 
utbildningsgruppens möten. Klart 
senast 2019-11-30. 
 

 

 

 

Utbildningar för skolan har utförts 

enligt plan. Någon ny kontakt har 

inte skett med Olofström. 

Anledningen till detta är delvis att 

det börjat föras diskussioner om 

hur utbildningen ska se ut i 

framtiden.  

   

Under våren ska 

utbildningssamordnaren, en person 

från femte skiftet och brandinspektören 

i Sölvesborg samt Olofström utföra 

studiebesök på andra 

Räddningstjänster och undersöka hur 

de arbetar med externutbildning. 

Förhoppningen är att finna inspiration 

som kan vara till hjälp för att utveckla 

vår egen verksamhet vad gäller 

utförande, utbildningsmateriel och 

administrativ hantering. Klart senast 

2019-05-30.   

 

 

Studiebesök har genomförts på 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst.  
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3.1.3 Skadeavhjälpande verksamhet 

 

Aktivitet Status Kommentar 

 

Utveckla förmåga och organisation på RCB-nivå i Blekinge län 

   

Räddningstjänsten ska senast 2019-

05-31 tillsammans med 

Räddningstjänsten Östra Blekinge ha 

belyst förutsättningarna för en 

gemensam RCB-funktion i länet och 

presentera ett förslag till beslut i de 

två direktionerna. Förslaget till beslut 

ska även innehålla en tidsplan för 

införande efter ett eventuellt beslut. 

 

 

 

 

 

 

   

Samövningar med Räddningstjänsten Östra Blekinge 

   

Räddningstjänsten ska senast 2019-

11-30 ha genomfört fyra 

insatsövningar i samverkan med 

Räddningstjänsten Östra Blekinge 

utifrån ett överenskommet 

scenario. 

 

 

 

 

 

Endast två övningar genomfördes, 

dock med samma antal 

medverkande 

   

Kvalitetssäkring av räddningsledare 

   

 

MSB:s webbaserade verktyg för 

kvalitetssäkring av räddningsledare 

ska tas i drift senast 2019-05-31. 
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4. Förvaltningsberättelse 
 

I denna förvaltningsberättelse lämnar 

Räddningstjänsten Västra Blekinge information om 

kommunalförbundet i enlighet med Lag (2018:597) 

om kommunal bokföring och redovisning 11 

kapitlet. Rekommendationen R15 om 

förvaltningsberättelse från Rådet för kommunal 

redovisning används som riktlinje i denna 

förvaltningsberättelse men har inte konkret följts 

fullt ut.   

4.1 Översikt över verksamhetens 

utveckling 

 

Arbetet med att förbättra den interna uppföljningen 

av verksamheten pågår löpande. En tydlig och 

lättöverskådlig uppföljning är viktigt för att kunna 

överblicka och analysera verksamheten och hjälpa 

oss att göra rätt saker i rätt omfattning. Det har varit 

en svår process att hitta relevanta nyckeltal både för 

vårt interna arbete såväl som nyckeltal att jämföra 

med andra räddningstjänster. Vi har valt att fortsätta 

att arbeta med de nyckeltal som tagits fram tidigare 

med tillägg för vissa poster. I nedan tabell lämnas en 

översikt över verksamhetens utveckling. Att 

förbundet gör ett positivt resultat i år till skillnad 

från de senaste åren beror främst på ökade intäkter 

och lägre pensionskostnader jämfört med 

budgeterat.  

 

 

  

Verksamheten i siffror 2019 2018 2017 2016 2015 

Verksamhetens intäkter        5 788             5 633             5 212           5 750                 5 724     

Verksamhetens kostnader - 55 897     - 55 277     - 52 726     - 50 202     - 49 361     

Årets resultat (tkr)           270     - 2 486     - 1 644     - 33                    844     

Självfinansieringsgrad (%)             10                    9                    8                10                      10     

Soliditet (%)             10                    9                  16                21                      21     

Investeringar        1 607             1 954             6 334           3 740                 1 155     

Antal invånare 1/11       63 335            63 310            63 177          62 799                62 099     

Totala medlemsavg / inv (kr)            848                812                792              773                    780     

Resultat exkl.avg / inv (kr)  - 843     - 852     - 818     - 773     - 760     

Antal anställda            190                187                180              174                    170     

 

Självfinansieringsgrad är förbundets egna intäkter i förhållande till verksamhetens kostnader, avskrivningar och 

finansiellt resultat.  

Soliditet är eget kapital i förhållande till totala tillgångar. 

Antal invånare avser folkmängden i förbundets tre medlemskommuner, hämtat från SCB per 1/11 innevarande år. 
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4.2 Kommunalförbundet 

 

 

 

 

Räddningstjänsten Västra Blekinge är ett 

kommunalförbund som 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.   

Tillföljd av ny mandatperiod tillträdde en direktion 

med till viss del nya ledamöter. Ordförande för 

direktionen kvarstod medans nya vice ordföranden 

utsågs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Viktiga förhållanden för resultat 

och ekonomisk ställning 

 

Utfallet av räddningstjänstens ekonomi jämfört med 

budget påverkas av många faktorer som är svåra för 

förbundet att förutse. Det handlar till exempel om 

antal insatser under året och hur långa insatserna 

blir. Fler och längre insatser gör att lönekostnaderna 

för vår räddningstjänst personal i beredskap blir 

högre och mer material behöver köpas in. I 

budgetprocessen kan vi endast göra ett antagande 

för hur många larmtimmar, med hjälp av tidigare års 

utfall, som kommer att behövas. Detta var en stor 

påverkande faktor till det negativa resultatet 2018.  

En faktor som påverkar räddningstjänstens intäkter 

är att det är efterfrågan på marknaden som styr 

intäkterna på de utbildningar som förbundet håller. 

Om man jämför de senaste åren är det svårt att säga 

vad ett normalår för extern utbildning är vid 

budgetarbetet. År 2018 var intäkterna för 

exempelvis utbildning i heta arbeten högt 

uppskruvade (850 tkr) jämfört med utfall (565 tkr). 

För 2019 hade förbudet en budget för samma 

utbildning om 750 tkr jämfört med att utfallet 

hamnar på 962 tkr. Sammanlagt har förbundet 

ökade intäkter med ca 1 mkr jämfört med budget 

för år 2019. 

En annan faktor som påverkar väldigt mycket är 

förändringar i pensionskostnader. Förbundet gör 

varje år avsättning till särskild avtalspension för 

anställda inom räddningstjänsten (SAP-R). Det 

innebär att brandmän har rätt till SAP-R från och 

med att han eller hon har fyllt 58 år och uppfyller 

vissa kriterier. Förbundet har ingen särskild 

förvaltning av pensionsmedel, det innebär att de 

framtida pensionsutbetalningarna måste finansieras 

med återlånade medel, det vill säga i den löpande 

verksamheten.  

Förbundet använder sig av prognoser från KPA 

Pension där försiktighetsprincipen är gällande för 

beräkning av avsättning till pensionsskulden och 

kommande pensionsutbetalningar. Det innebär ett 

generellt antagande om att pensionsåldern är 58 år 

på alla heltidsbrandmän. Därmed får förändrade 

pensionsdatum stort genomslag, men det blir då till 

det bättre och inte till det sämre. I år har en avslutad 

anställning påverkat avsättningen till 
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pensionsskulden positivt, samtidigt har förändrade 

pensionsåldrar gjort att förbundet har haft lägre 

pensionsutbetalningar jämfört med budgeterat för 

år 2019. Sammanlagt avviker pensionskostnaderna 

från budget positivt med 1,5 mkr.  

Det är dessa faktorer som förbundet inte kan 

påverka själva som har gjort att utfallet av resultatet 

för år 2019 har hamnat på +270 tkr istället för – 2,4 

mkr som var budgeterat.  

 

 

 

 

 

 

 

Pensionsförpliktelser  2019 2018 

1. Total pensionsförpliktelse i 

balansräkningen  

  
a. Avsättning ink särskild löneskatt 

(SAP-R) 17 292 17 983 

b. Ansvarsförbindelse ink särskild 

löneskatt 0 0 

   
2. Pensionsförpliktelse som 

tryggats i pensionsförsäkring  14 521 13 480 

   
3. Pensionsförpliktelse som 

tryggats i pensionsstiftelse 0 0 

   4. Summa pensionsförpliktelse  31 813 31 463 

   Förvaltade pensionsmedel - marknadsvärde    

5. Total pensionsförsäkringskapital  16 124 14 287 

a. Varav överskottsmedel 0 0 

   6. Totalt kapital, pensionsstiftelse 0 0 

   
7. Finansiella placeringar (egna 

förvaltade pensionsmedel) 0 0 

   
8. Summa förvaltade 

pensionsmedel 16 124 14 287 

   Finansiering     

9. Återlånade medel  15 689 17 176 

10. Konsolideringsgrad 51 % 45 % 
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4.4 Händelser av väsentlig betydelse 

 

År 2019 har inte innehållit några händelser av 

väsentlig betydelse eller större förändringar för 

förbundet. Det har självklart varit ett år som 

innehållit utmaningar, vilket vi hänvisar till i vår 

verksamhetsberättelse i början av årsredovisningen.  

 

4.5 Styrning och uppföljning av den 

kommunala verksamheten 

 

Styrdokument 

Räddningstjänsten Västra Blekinges huvudsakliga 

uppgifter anges i förbundsordningen som beslutas 

av medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar. I 

förbundsordningen anges att räddningstjänsten ska 

fullfölja de skyldigheter som åvilar 

medlemskommunerna enligt lag (2003:778) om 

skydd mot olyckor. Förbundet ska också utöva den 

tillsyn som åligger kommunerna enligt lag 

(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor och 

även pröva tillstånd enligt samma lag.  

 

I lag (2003:778) om skydd mot olyckor anges att 

kommunen ska ha ett handlingsprogram för 

förebyggande verksamhet och räddningstjänst. 

Utifrån förbundsordningen och de nationella målen 

har räddningstjänsten fastställt en vision, en 

verksamhetsidé samt verksamhetsmål i 

handlingsprogrammet. Handlingsprogrammet är 

antaget av kommunalförbundets direktion. 

Verksamhetsmålen har brutits ner i prestationsmål 

som årligen fastställs i en verksamhetsplan. I 

verksamhetsplanen anges årets mål och aktiviteter 

som ska bidra till en ökad trygghet för 

kommuninvånaren. Avstämning och uppföljning av 

verksamhetsplanen görs två gånger om året. En 

avstämning med status och prognos görs vid 

delårsbokslutet och en slutlig uppföljning görs i 

verksamhetsberättelsen i årsredovisningen.  

 

Budget 

I förbundsordningen framgår följande vad gäller 

budget och budgetprocess: 

 

Direktionen skall årligen upprätta budget för 

nästkommande år och en plan för de två därpå  

 

 

 

följande åren. Senast den 31 maj skall samråd med 

respektive medlemskommun om budgetramarna 

ske. Senast den 30 juni skall medlemskommunerna 

ha beslutat om medlemsavgift. Senast den 31 

oktober, om inte synnerliga skäl föreligger, skall 

direktionen fatta beslut om budgeten.   

 

Vid varje direktionssammanträde (sex ggr/år) hålls 

en ekonomisk uppdatering med utfall jämfört med 

budget som sedan protokollförs. Internt görs 

uppföljning av utfall jämfört med budget månadsvis 

och meddelas till budgetansvariga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  Årsredovisning 2019 

    

    22 
 

Finansiella mål 

Förbundets finansiella mål framgår av de riktlinjer 

som förbundet har för god ekonomisk hushållning. 

Riktlinjerna beslutas av direktionen och skall 

revideras minst en gång vart fjärde år, vid varje ny 

mandatperiod. De finansiella mål som beslutas för 

att uppnå god ekonomisk hushållning skall följas 

upp minst två gånger per år i samband med 

delårsbokslut och årsbokslut.  

 

Internkontroll 

Direktionen har det övergripande ansvaret för att se 

till att det finns en god intern kontroll. I detta ligger 

ett ansvar för att förbundet årligen upprättar en 

intern kontrollplan.  

Förbundschef har det yttersta ansvaret för den 

interna kontrollen och skall därför se till att 

förbundet antar regler och anvisningar för denna. 

Ekonom ansvarar för att konkreta regler och 

anvisningar är utformade så att en god intern 

kontroll kan upprätthållas. Räddningschef ansvarar 

för förbundets operativa verksamhetsområden. 

Förebyggandechef ansvarar för förebyggande 

verksamhetsområden. HR-chef ansvarar för 

förbundets administrativa områden som personal- 

och ekonomifunktioner. Driftchef ansvarar för 

förbundets verksamhetsområden IT och drift. 

Ansvaret innefattar att leda arbetet för att 

åstadkomma och samtidigt upprätthålla en god 

intern kontroll. Som grund för styrningen skall 

riskanalyser genomföras för centrala funktioner i 

verksamheten. Framtagna regler och anvisningar 

skall antas av förbundschefen. Förbundschefen skall 

varje år anta en särskilt framtagen intern 

kontrollplan för utvärdering och uppföljning av den 

interna kontrollen. 

Övriga verksamhetsansvariga och anställda är 

skyldiga att följa antagna regler och anvisningar om 

intern kontroll. Alla anställda skall verka för att 

arbetsmetoder som används bidrar till en god intern 

kontroll. Brister i den interna kontrollen skall 

omedelbart rapporteras till närmast överordnad 

chef. 

Uppföljning av den interna kontrollen görs av 

räddningschef, förebyggandechef, HR-chef och 

driftchef tillsammans med ekonom.  Resultatet av 

uppföljningen skall rapporteras till förbundschefen i 

den omfattning som fastställts i den antagna 

kontrollplanen. Direktionen får återrapportering av 

den interna kontrollen två gånger per år i samband 

med delårs- och årsbokslut. Detta sker på 

sammanträdena i februari och september.  

Direktionen skall utvärdera förbundets system för 

intern kontroll och i de fall förbättringar behövs se 

till att dessa genomförs.  

 

4.6 God ekonomisk hushållning  

 

Finansiella mål och god ekonomisk hushållning 

Direktionen reviderade i oktober 2018 de finansiella 

målen som fastställdes 2013.  Samtidigt antogs en 

reviderad version av ”Riktlinje för god ekonomisk 

hushållning” (RVB § 863) . De nya finansiella målen 

består av två mål som innebär:  

1. På kort sikt ska förbundet bibehålla ett positivt 

eget kapital och på lång sikt ska det egna kapitalet 

uppgå till 3 mkr.  

 

Målet är uppfyllt, förbundets egna kapital uppgår till 

2 967 tkr vid utgången av 2019. Att förbundet ska 

nå ett eget kapital om 3 mkr på lång sikt ser positivt 

ut efter årets resultat. Vi vill dock poängtera att den 

budget som har lagts för 2020 inte innehåller något 

utrymme för att bygga upp det egna kapitalet utan 

då behövs medlemskommunernas hjälp genom att 

medlemsbidragen överstiger den äskade 

rambudgeten.   

 

 

2. Förbudet skall göra fullständiga avsättningar till 

pensionsskulden i balansräkningen, enligt 

beräkningar från pensionsförvaltare. I dessa 

beräkningar skall försiktighetsprincipen vara 

gällande.  

Förbundet har, per 20191231, gjort full avsättning 

enligt underlag från KPA Pension, 

försiktighetsprincipen är beaktad. Målet är uppnått. 

(tkr) 2019 2018 2017 2016 2015 

Eget kapital 2 967 2 697 5 183 6 827 6 860 
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Räddningstjänsten Västra Blekinge har under åren 

haft en stabil ekonomi, vilket har gjort att 

verksamheten inte blivit lidande av oförutsedda 

svängningar i resultatet. Dock har ekonomin de 

senaste åren varit ansträngd. Kostnadsökningar till 

följd av ökade larmtimmar och stora händelser samt 

att förbundet inte har fått full täckning från 

medlemskommunerna för det äskande man har 

gjort har inneburit negativa resultat. Direktionen har 

valt att inte återställa det egna kapitalet efter de 

stora negativa resultaten för åren 2017 och 2018, 

vilket har gjort att det egna kapitalet har reducerats 

(RVB §§ 812, 891) .  

Tillsammans med våra medlemskommuner 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 

medlemskommuner. 

 

4.7 Resultat och ekonomisk ställning 

 

För år 2019 redovisar förbundet ett resultat på + 

270 tkr, jämfört med budgeterat - 2426 tkr. 

Avvikelsen från det budgeterade resultatet beror på 

ökade intäkter och lägre pensionskostnader.  

 

Verksamhetens intäkter  

Verksamhetens intäkter uppgår till 5 788 tkr, vilket 

är ca.1 mkr högre jämfört med budget. Efter att 

budgeten för år 2019 hade beslutats, beslutade 

kommunfullmäktige i medlemskommunerna att höja 

taxan för myndighetsutövning. Höjningen av taxan 

har gett förbundet ökade intäkter med ca.300 tkr. 

Andra poster som överstiger budget är 

automatbrandlarm (+ 150 tkr), restvärdesräddning 

(+ 160 tkr) och extern utbildning (+ 300 tkr). 

Förbundet har även intäkter för återbetalning av 

fordonsskatt och försäljning av ett fullt avskrivet 

fordon.  

Jämfört med föregående år så har intäkterna ökat 

med 156 tkr. Det beror främst på höjd 

myndighetstaxa, ökade intäkter för 

restvärdesräddning, hisslarm, återbetalning av 

fordonsskatt och utbildning i heta arbeten. En stor 

avvikelse från föregående år är att förbundet har 

avslutat en lönebidragstjänst. Det innebär att 

förbundet har ca 320 tkr lägre bidrag från 

Arbetsförmedlingen.  

 

Verksamhetens kostnader 

Verksamhetens kostnader uppgår till - 55 897 tkr, 

jämfört med budgeterat - 57 453 tkr.  Kostnaderna 

understiger budget med ca.1,5 mkr. Framförallt är 

det arbetskostnader som understiger budget med 

ca.2 mkr, viket främst beror på minskade 

pensionskostnader jämfört med budgeterat.  

Förbundet följer prognoser från KPA Pension när 

budgeten upprättas. Flera förändringar har gjort att 

budgeten inte kommit upp i den nivå som 

förbundet budgeterade för. Bland annat avslutade 

en heltidsbrandman sin anställning i förbundet, 

vilket gjorde att skulden till pensionsavsättningen 

minskade rejält. Andra faktorer är ändrade 

pensionsåldrar som får stort genomslag både på 

pensionsskulden och utbetalningar. En annan 

anledning till minskade arbetskostnader är att 

månadslöner inte har kommit upp till budget. Inför 

årets budget budgeterade förbundet med 100 % 

tjänster på samtliga tjänster. Detta har inte kunnat 

uppnås på grund av sjukskrivningar och 

föräldraledigheter. 

Inköp av förbrukningsmateriel överstiger budget 

med 200 tkr. Det beror på högre kostnad för en stor 

service som gjordes på ett av förbundets höjdfordon 

samt högre kostnader för reparationer både på 

fordon och teknik. Övriga kostnader överstiger 

också budget med 200 tkr. Det beror främst på 

högre kostnader för utbildningsmaterial och 

certifieringskostnader för heta arbeten, vilka ökar till 

följd av fler genomförda utbildningar. 

Verksamhetens kostnader har ökat med 630 tkr 

jämfört med år 2018. En stor skillnad är att inköp av 

förbrukningsmateriel har ökat med 1,3 mkr. 

Förbundet har haft en högre budget för 

förbrukningsmateriel år 2019 då behovet av inköp 

av IT-utrustning, räddningsmateriel och larmkläder 

varit nödvändiga samt nödvändiga service- och 

reparationskostnader. Arbetskostnaderna är 500 tkr 

lägre än föregående år och det beror främst på 

skillnad i pensionskostnader samt lägre antal 

larmtimmar för räddningstjänst personal i 

beredskap. 
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Avskrivningskostnader understiger budget med 

ca.100 tkr, vilket beror på att vissa investeringar har 

aktiverats senare än planerat. Till skillnad från 

föregående år är avskrivningskostnaderna 870 tkr 

lägre, vilket beror på att förbundet har haft många 

inventarier som blivit fullt avskrivna.   

Förbundets finansiella kostnader understiger budget 

med 66 tkr, vilket beror på lägre ränta på 

pensionsskulden som minskade till följd av att en 

brandman avslutat sin anställning. De finansiella 

kostnaderna ligger i linje med föregående år.  

 

Soliditet  

Förbundets soliditet har under de senaste åren 

halverats (se tabell under avsnitt 4.1, Översikt över 

verksamhetens utveckling). Det beror på de negativa 

resultat som förbundet har gjort under de senaste 

åren. De negativa resultaten har uppstått på grund 

av kostnadsökningar och att förbundet inte har fått 

täckning från medlemskommunerna för det äskande 

förbundet har gjort.  Direktionen har valt att inte 

återställa det egna kapitalet (RVB §§ 812, 891), vilket 

får en direkt påverkan på soliditeten.  Direktionen 

har beslutat om ett finansiellt mål om ett eget 

kapital om 3 mkr på lång sikt, det innebär att 

förbundets soliditet kommer att hamna kring 

dagens nivå medans tillgångarna kvarstår.  

 

4.8 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. Årets resultat enligt 

balanskravet uppgår till 248 tkr. Det innebär att 

förbundet 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. Balanskravet har även justerats med en 

realisationsförlust då fordonet i fråga togs upp som 

en intäkt i föregående årsbokslut. Förbundet hade 

då varit i kontakt med en kund som skulle köpa 

bilen i december 2018. Förbundet skickade en 

faktura till kunden om det överrenskomna priset, 40 

tkr, men kunden ångrade sig och affären blev aldrig 

av. Istället valde förbundet att i början på året 

använda sig av en bilauktion via internet. Detta 

resulterade i att fordonet såldes för 62 tkr.  

Resultatutjämningsreserven per balansdagen 

Räddningstjänsten Västra Blekinge har på 

balansdagen inte använt sig av någon reservering till 

resultatutjämningsreserv. Riktlinjer för en sådan 

eventuell reservering finns i förbundets riktlinje för 

god ekonomisk hushållning.   

 

Förändrade redovisningsprinciper som har 

påverkat balanskravsutredningen 

Inga förändrade redovisningsprinciper har påverkat 

balanskravsutredningen för år 2019.  

Balanskravsresultat         

  2019 2018 2017 2016 

Årets resultat enligt resultaträkning 270 - 2 486 - 1644 - 33 

Realisationsvinster - 62 - 65 - 255 - 146 

Realisationsförluster 40 0 0 0 

Årets resultat efter 

balanskravsjusteringar 248 - 2551 - 1 899 - 179 
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14% 

53% 

33% 

Åldersfördelning totalt 

-29år 30-49år 50år- 

15% 

52% 

33% 

Åldersfördeling män 

-29år 30-49år 50år- 

10% 

90% 

Könsfördelning 

Kvinnor Män 

4.9 Väsentliga personalförhållanden  

Antal anställda 

Tabellen nedan visar antalet anställda per kön 

fördelat på personalkategorierna. Föregående år 

anges inom parantes. 

 

 

 

  

 

Kvinnor Män Totalt Medelålder 

Förtroendevalda och 

revisorer 5 (9) 16 (12) 21 (21) 60 (63) 

Övrig personal* 5 (5) 10 (12) 15 (17) 45 (45) 

Brandmän heltid 1(1) 27 (27) 28 (28) 42 (42) 

Räddningstjänstpersonal i 

beredskap  7 (7) 108 (104) 115 (111) 42(42) 

Räddningsvärn  1 (0) 10 (10) 11 (10)      43 (44) 

  19 (22) 171 (165) 190 (187)   

     *Under rubriken övrig personal ingår ledning, administrativpersonal, 

driftpersonal, brandingenjör, brandinspektör och utbildningssamordnare. 

  

Åldersfördelningen har inte delats upp på 

kvinnor då antal anställda i de olika 

åldersspannen inte uppgår till tio stycken. 

Uppgiften kan då hänföras till enskild 

individ. 

 

Årets nyanställda räddningstjänst 

personal i beredskap (RiB) under 

preparandutbildningen i april 2019. 
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Rekryteringar 

Under året som har gått har förbundet rekryterat 

räddningstjänstpersonal i beredskap. Totalt 

rekryterades 10 nya medarbetare som togs i tjänst 

vid månadsskiftet maj/juni efter att ha genomgått 

en tre veckors intern grundutbildning 

(preparandutbildning). I år har sex medarbetare 

slutat som främst beror på att det har blivit allt 

svårare att kombinera fritid med anställning hos 

huvudarbetsgivare. Vår förhoppning är att inte 

behöva rekrytera 2020, dock finns fortfarande 

svårigheten att rekrytera till våra brandstationer i 

Svängsta och Mjällby. I slutet av 2019 rekryterades 

en medarbetare till räddningsvärnet i Kyrkhult. 

 

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 personalkategori på hur man 

ska agera ute på olycksplatsen. I tabellen finns 

specificerat antal övningstimmar per år per 

personalkategori.  

 

Skillnaden i övningstid för räddningstjänstpersonal i 

beredskap beror på olika antal tunga fordon vid 

respektive brandstation.  

 

 

Sjukfrånvaro  

I tabellen redovisas den totala sjukfrånvaron i 

förhållande till den ordinarie arbetstiden samt hur 

stor del av totala sjukfrånvaron som avser frånvaro 

under en sammanhängande tid av 60 dagar eller 

mer (långtidssjukfrånvaro). Föregående år anges 

inom parantes.  Den totala sjukfrånvaron är lägre för 

2019 jämfört med 2018, både uppdelat på 

ålderskategorier och kön. Långtidssjukfrånvaron har 

minskat för alla grupper förutom kvinnor. Det beror 

på att långtidssjukskrivna har kommit tillbaka i 

arbete. För gruppen kvinnor har den totala 

sjukfrånvaron minskat i år, vilket gör att 

långtidssjukfrånvaron som finns utgör en större del.  

 

 

 

 

 

Personalkategori Övningstimm

ar/år 

Typ av övning 

   

Räddningschef i 

beredskap 

 

60 h Allmän 

räddningstjänst och 

ledningsövningar 

Insatsledare 

 

30 h Ledningsövningar 

Styrkeledare, heltid 

 

10 h Ledningsövningar 

Räddningstjänst-

personal, heltid 

 

150 h Allmän 

räddningstjänst 

Styrkeledare, RiB 10 h Ledningsövningar 

RiB, Karlshamn 58 h Allmän 

räddningstjänst 

RiB, Svängsta 51h Allmän 

räddningstjänst 

RiB, Sölvesborg 58h Allmän 

räddningstjänst 

RiB, Mjällby 54 h Allmän 

räddningstjänst 

RiB, Olofström 58 h Allmän 

räddningstjänst 

RiB, Kyrkhult 15 h Allmän 

räddningstjänst 

   

 

 

 

 

 

Total Långtidssjuk- 

 

sjukfrånvaro/ frånvaro/ 

 

Ord.arb.tid Tot.sjukfrånvaro 

29 år eller yngre 0,79 % (1,63 %) 0,00 % (0,00 %) 

30-49år 3,10 % (4,60 %) 35,20 % (36,81 %) 

50 år eller äldre 2,67 % (5,53 %) 26,90 % (54,82 %) 

Totalt 2,68 % (4,40 %) 23,90 % (40,70 %) 

   Kvinnor 3,97 % (12,04 %) 50,70 % (45,37 %) 

Män 2,54 % (3,76 %) 28,15 % (39,44 %) 
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4.10 Förväntad utveckling  

Under våren 2019 fördes bra och konstruktiva 

samtal med förbundets medlemskommuner 

angående den ekonomiska utvecklingen. Samtalen 

resulterade i kraftigt ökat medlemsbidrag för år 

2020. Detta innebär att förbundet har kunnat lägga 

en budget för år 2020 som är i balans. Dock bör det 

påpekas att det ökade medlemsbidraget inte ger 

utrymme för ambitionshöjningar. 

Trenden med att larmen ökar samt att nya 

arbetsuppgifter tillkommer gör att kostnaderna 

kommer att fortsätta öka. Tillkommande 

arbetsuppgifter är t.ex. arbetet med det civila 

försvaret samt en höjning av nivån på kris- och 

säkerhetsarbetet. Kostnaderna är i nuläget svåra att 

bedöma men vi vet att mer materiel behöver tillföras 

samt att mer utbildnings- och övningstid måste 

planeras in.  

Utredning om en gemensam operativ 

ledningsorganisation i Blekinge län genomfördes 

under år 2019. Bakgrunden var effektiviseringskrav 

och anpassning till de slutsatser som den statliga  

 

 

utredningen ”En effektivare kommunala 

räddningstjänst”, SOU 2018:54, presenterade.  

Utredningen föreslår att kommunala 

räddningstjänster bör gå samman i större 

samverkansområden för att möta framtidens krav på 

ledning av större räddningsinsatser. Utredningens 

förslag kommer sannolikt att bli tvingande i en 

reviderad lagstiftning. Räddningstjänsterna i länet 

har för avsikt att samverka om systemledningen 

med räddningstjänsterna i Kronobergs län. En 

kommande ändring i lag (2003:778) om skydd mot 

olyckor kommer innebära behov av högre 

systemledning. Statliga pengar kommer att tillföras 

kommunerna för att införa högre systemledning, 

men täcker inte hela kostnaden. Vi ser härmed ett 

behov som behöver täckas av medlemsbidrag.   

Kostnaderna för räddningstjänstpersonal i 

beredskap förväntas öka. Då personalen i vissa fall 

inte kan ha beredskap ett helt dygn på grund av att 

man inte arbetar och bor på samma ort, behöver fler 

rekryteras för att ett skift ska bli fullbemannat under 

dygnet. Detta ökar kostnaderna för övning, 

utbildning, medicinska kontroller samt utrustning.

Båtbrand utanför Väggahamnen i Karlshamn.  
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5. Driftredovisning 
 

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Västra 

Blekinge består endast av en verksamhet. 

Driftredovisningen blir därmed densamma som 

resultaträkningen för verksamheten.  

Avvikelse mellan utfallet och budget samt utfall och 

föregående år går att läsa om i 

förvaltningsberättelsen under avsnitt 4.7, Resultat 

och ekonomisk ställning.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Budget Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 

 

Not 2019 2019 2018 2017 2016 

Verksamhetens intäkter      1          4 806          5 788          5 633             5 212          5 750     

Verksamhetens kostnader  2, 3  - 57 453     - 55 897     - 55 277     - 52 726     - 50 202     

Avskrivningar      4     - 2 853     - 2 758     - 3 628     - 3 385     - 3 429     

Verksamhetens 

nettokostnader    - 55 500     - 52 867     - 53 272     - 50 899     - 47 881     

       
Medlemsavgifter      53 692        53 692        51 331            49 718        48 000     

Verksamhetens resultat 

 

- 1 808            825     - 1 941     - 1 181            119     

       Finansiella intäkter 

 

           1                1               -                    -                  7     

Finansiella kostnader      5     - 619     - 556     - 545     - 463     - 159     

Resultat efter finansiella poster  - 2 426            270     - 2 486     -1 644     - 33     

       Extra ordinära poster 

 

          -       

 

          -                    -                 -       

       
Periodens resultat  6, 8  - 2 426             270     - 2 486     - 1 644     - 33     
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6. Investeringsredovisning 
 

I oktober 2018 beslutade direktionen om 2019års 

investeringsbudget med plan över investeringar 

2020-2022 (RVB § 864). I februari i år beslutade 

direktionen att överföra de investeringar som inte 

genomfördes under år 2018 till 2019års 

investeringsbudget (RVB § 891). I samband med 

beslutet, beslutade även direktionen att höja 

investeringen på en motorspruta från 150 tkr till 200 

tkr. Vilket innebar att investeringsbudgeten för 

räddningsmaterial uppgick till totalt 445 tkr istället 

för den beslutade budgeten om 245 tkr för år 2019. 

Samt en investeringsbudget om 1450 tkr för en 

insatsledarbil. 

Utfallet år 2019 har blivit något lägre än budgeterat. 

Förbundet har följt sin investeringsplan men 

investeringarna har köpts in till lägre pris. 

Insatsledarbilen levererades under 2019 och har 

tagits i bruk. Räddningsmateriel består av en 

motorspruta, personsökare, kemdräkt och 

hydraulverktyg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utfall Budget 

 

Plan  

Belopp i tkr  2019 2019 

 

2020 2021 2022 

Räddningsmateriel  301 445   175 395 35 

Insatsledarbil 1306 1450 

    
Tankbil 

   

4000 

  
Räddningsbåt 

    

2000 25 

Släckbil  

     

4500 

Summa 1607 1895   4175 2395 4560 

       Ovanstående budget och budgetplan beslutades av direktionen i oktober 2018 (RVB § 864). 

  

Förbundets nya insatsledarbil. 
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7. Resultaträkning  

  

Budget Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 

Belopp i tkr Not 2019 2019 2018 2017 2016 

Verksamhetens intäkter       1          4 806          5 788          5 633             5 212          5 750     

Verksamhetens kostnader       2, 3     - 57 453     - 55 897     - 55 277     - 52 726     - 50 202     

Avskrivningar       4    - 2 853     - 2 758     - 3 628     - 3 385     - 3 429     

Verksamhetens nettokostnader    - 55 500     - 52 867     - 53 272     - 50 899     - 47 881     

       Medlemsavgifter      53 692        53 692        51 331            49 718        48 000     

Verksamhetens resultat 

 

- 1 808            825     - 1 941     - 1 181            119     

       Finansiella intäkter 

 

           1                1               -                    -                  7     

Finansiella kostnader       5     - 619     - 556     - 545     - 463     -159     

Resultat efter finansiella poster  - 2 426            270     - 2 486     - 1 644     - 33     

       Extra ordinära poster 

 

          -                 -                 -                    -                 -       

       Periodens resultat  6, 8  - 2 426             270     - 2 486     - 1 644     - 33     

8. Kassaflödesanalys 

  

Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 

 

Not 2019 2018 2017 2016 

Löpande verksamhet           

Årets resultat          8             270     - 2 486     - 1 644     - 33     

Justering för av- och nedskrivningar          4          2 758             3 628             3 385             3 429     

Justering för realisationsresultat          6     - 22     - 65     - 1 671     - 529     

Förändring av pensionsavsättning          9     - 691                212             1 030     - 1 416     

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar          7             520     - 52                705     - 344     

Ökning/minskning av kortfristiga skulder        11     - 63             1 156     - 2 717             1 078     

Medel från den löpande verksamheten        2 772             2 393     - 912             2 185     

  

     Investeringsverksamhet 

     Förvärv av mat. anläggningstillgångar          4     - 1 607     - 1 957     - 7 124     - 1 877     

Försälj/utrang av mat. anläggningstillgångar 

 

          25                123             1 671                529     

Medel från investeringsverksamheten   - 1 582     - 1 834     - 5 453     - 1 348     

  

     Finansieringsverksamhet 

     Övriga långfristiga skulder 10 - 99     - 94             1 841                  -       

Medel från finansieringsverksamheten   - 99     - 94             1 841                  -       

        

     Årets kassaflöde 

 

     1 091                465     - 4 524                837     

Likvida medel vid årets början 

 

    12 461            11 996            16 519            15 682     

Likvida medel vid årets slut 

 

    13 552            12 461            11 996            16 519     
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9. Balansräkning  

 

 

 

 

  

  

 

Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 

Belopp i tkr Not 2019 2018 2017 2016 

    
   

 TILLGÅNGAR   
   

     
   

 Materiella anläggningstillgångar   
   

 Maskiner och inventarier 4  14 615 15 769 17 498 13 760 

Summa materiella anläggningstillgångar   14 615 15 769 17 498 13 760 

    
   

 Omsättningstillgångar   
   

 Kortfristiga fordringar 7  1 986 2 506 2 454 2 926 

Likvida medel   13 552 12 461 11 996 16 519 

Summa omsättningstillgångar   15 538 14 967 14 450 19 445 

    
   

 Summa tillgångar   30 153 30 736 31 948 33 205 

    
   

     
   

 EGET KAPITAL OCH SKULDER   
   

     
   

 Eget kapital 8  
   

 Eget kapital vid årets ingång   2 697 5 183 6 827 6 860 

Årets resultat   270 - 2 486 - 1 644 - 33 

Summa eget kapital   2 967 2 697 5 183 6 827 

    
   

 Avsättningar   
   

 Avsättning för pensionsskuld 9  17 292 17 983 17 771 16 741 

Summa avsättningar   17 292 17 983 17 771 16 741 

    
   

 Skulder   
   

 Långfristiga skulder  10 1 545 1 648 1 747 - 

Kortfristiga skulder 11  8 349 8 408 7 247 9 637 

Summa skulder   9 894 10 056 8 994 9 637 

    
   

 Summa eget kapital och skulder   30 153 30 736 31 948 33 205 
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Värderings- och redovisningsprinciper 
 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag 

(2018:597) om kommunal redovisning och 

rekommendationer från Rådet för kommunal 

redovisning vilket bland annat innebär att:  

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt 

att de ekonomiska tillgångarna kommer att 

tillgodogöras 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.  

Tillföljd av ny lag (2018:597) om kommunal 

redovisning och nya rekommendationer från Rådet 

för kommunal redovisning (RKR) har 

årsredovisningen upprättats enligt nya värderings- 

och redovisningsprinciper jämfört med tidigare år. 

Dock har det inte inneburit några väsentliga effekter 

i redovisningen utan samma beräknings- och 

bedömningsmetoder har använts som i den senaste 

årsredovisningen. Således är jämförelsetalen 

jämförbara med årets bokslut. De nya 

rekommendationerna från RKR gällande 

förvaltningsberättelse (R15), investerings- och 

driftredovisning (R14) och intäkter (R2) fungerar 

som riktlinjer i denna årsredovisning men har inte 

konkret använts fullt ut.  

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 

anläggningen tas i bruk. Den ekonomiska 

livslängden för en anläggningstillgång skall uppgå 

till minst tre år och anskaffningsvärdet till minst ett  

 

basbelopp. Anläggningstillgångar som understiger 

detta räknas som inventarier av mindre värde och 

kostnadsförs. 

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Byggnader 5-10 år 

Fordon 5-20 år 

Maskiner och inventarier 3-10 år 

Förbundet tillämpar komponentavskrivning gällande 

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 

räkenskapsår 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 

utryckningsstyrka som kan gå i pension vid 58 års 

ålder. Övriga pensioner betalas in till KPA Pension 

årligen via en försäkringslösning. Årets avsättning 

har minskat i enlighet med beräkning från KPA 

Pension. Liksom föregående år tillämpar förbundet 

försiktighetsprincipen vid värdering av 

pensionsskuldsavsättning i bokslutet.  

Förbundet har inga övriga åtaganden avseende 

särskilda pensioner till förtroendevalda eller 

anställda. 

Leasingavtal  

Leasing sker endast i liten omfattning, varför detta ej 

redovisas separat.   

Systemdokumentation och behandlingshistorik  

Dokumentation finns upprättad.  
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Noter till resultat och balansräkning 

Belopp i tkr 

    

      Not 1 Verksamhetens intäkter         

    2019 2018 2017 2016 

  Försäljning, taxor och avgifter 2 897 2 700 2 480 2 606 

  Hyror och arrenden 209 205 255 438 

  Bidrag och ersättningar 712 973 868 705 

  Utbildning samt fsg av tjänster 1 970 1 755 1 609 2 001 

    5 788 5 633 5 212 5 750 

      

      

      Not 2 Verksamhetens kostnader         

    2019 2018 2017 2016 

 

Inköp av förbrukningsmateriel 3 487 2 174 2 251 2 701 

 

Konsulttjänster inkl revision 357 490 453 288 

 

Lokalkostnader inkl hyra 4 039 4 098 3 795 4 288 

 

Hyra av anläggningstillgång 290 261 233 283 

 

Kostnader för arbete 44 472 44 977 42 999 39 405 

 

Diverse övriga kostnader 3 252 3 277 2 995 3 237 

 

  55 897 55 277 52 726 50 202 

    

    

 
Bland övriga kostnader ingår kostnad för SOS Alarm med ca 963 tkr (931tkr) och  

kostnader för Rakelabonnemang med ca 446 tkr (446 tkr). 

 

      

      

      Not 3 Revisionskostnader  

    

  

2019 2018 

  

 

Räkenskapsrevision 98 78 

  

  

98 78 
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      Not 4  Maskiner och inventarier  Ej ägda  Invent   Bilar    

    fastigheter  verktyg   Fordon   Totalt  

   Anskaffningsvärde          

   Ing anskaffningsvärde          5 937            11 201            42 245            59 383     

   Inköp               301              1 306              1 607     

   Försäljning/utrangering                - 185              - 185     

   Utg anskaffningsvärde          5 937            11 502            43 366            60 805     

            

   Ackumulerade avskrivningar          

   Ing. ack avskrivningar       - 4 131           - 7 858         - 31 625         - 43 614     

   Försäljning/utrangering                 182                 182     

   Årets avskrivningar          - 147              - 534           - 2 077           - 2 758     

   Utg ack avskrivningar       - 4 278            - 8 392         - 33 520         - 46 190     

            

   Bokfört värde          1 659             3 110              9 846            14 615     

            

   Avskrivningstid:   5-10 år   3-10 år   5-20 år    

            

  För ianspråktagna investeringar påbörjas avskrivningarna innevarande år. Investeringar består 

 

av insatsledarbil, motorspruta, sökare, kemdräkt och 

hydraulverktyg.  

  

    

      

      Not 5 Finansiella kostnader          

    2019 2018 2017 2016 

  Räntekostnader 87 92 97 3 

  Ränta på pensionsskuld 460 445 357 150 

  Bankkostnader 8 7 9 6 

  Övriga finansiella kostnader 1 1 0 0 

    556 545 463 159 

            

            

            

Not 6 Balanskravsresultat         

    2019 2018 2017 2016 

  Årets resultat enligt resultaträkning 270 - 2 486 - 1644 - 33 

  Realisationsvinster - 62 - 65 - 255 - 146 

  Realisationsförluster 40 0 0 0 

  

Årets resultat efter 

balanskravsjusteringar 248 - 2551 - 1 899 - 179 
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      Not 7 Kortfristiga fordringar         

    2019 2018 2017 2016 

  Kundfordringar 860  1 055  1 215  965  

  Interimsfordringar 927  916  898  1 041  

  Övriga fordringar 199  535  341  920  

    1 986  2 506  2 454  2 926  

      

      Not 8 Eget kapital         

    2019 2018 2017 2016 

  Ingående eget kapital 2 697 5 183 6 827 6 860 

  Årets resultat 270 -2 486 -1 644 -33 

  Utgående eget kapital 2 967 2 697 5 183 6 827 

      

                  

Not 9 Pensionsskuld         

    2019 2018 2017 2016 

  Ingående avsättning 17 983 17 771 16 741 18 157 

  Pensionsutbetalningar -789 -679 -724 -757 

  Nyintjänad pension 1 216 406 1 203 1 500 

  

Ränte- och 

basbeloppsuppräkningar 460 445 357 150 

  Förändring av löneskatt -135 41 201 -276 

  Övrigt -1 443 -1 -7 -2 033 

  Utgående avsättning 17 292 17 983 17 771 16 741 

            

  Avser särskild ålderspensionen, skuld till redan pensionerad samt särskild löneskatt. 

  Avsättning för särskild löneskatt ingår med 24,26 procent.      

      

      Not 10 Långfristiga skulder  

    

  

2019 2018 2017 2016 

 

Karlshamns Fastigheter AB 1 545 1 648 1 747 0 

 

- varav kortfristig del  

(nästa års amortering) 103 99 94 0 

  

1 648 1 747 1 841 0 

      

 

Den långfristiga skulden består av ombyggnadskostnader som hyresvärden har lagt ner på 

brandstationen i Svängsta. Den totala skulden förfaller år 2032. 
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       Not 11 Kortfristiga skulder         

 

  2019 2018 2017 2016 

  Leverantörsskulder 1 849  2 171  2 673  3 947  

  Källskatt och sociala avgifter 1 598  1 506  47  1 372  

  Särskild löneskatt 535  498  257  249  

  Interimsskulder 1 318  1 215  1 243  1 272  

 

Kortfristig del av lång skuld 103 99 94 0 

  

Semesterlöneskuld inkl upplupna 

soc avg 2 946  2 919  2 933  2 797  

    8 349  8 408  7 247  9 637  
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