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Inledning
Räddningstjänsten Västra Blekinge har en bred
verksamhet med uppdrag inom alla delar av olycksskedet,
från den lilla olyckan till den stora krisen.
Här finns många delar att lyfta fram, men jag vill
särskilt nämna ett par saker. Vår satsning på att
utbilda elever i högstadiet har utvecklats rejält.
Numera förs dialogen som en helhet med betoning
på livsval och drömmar. Att anlägga en brand kan
få stora konsekvenser för den enskilda eleven och
tillsammans med skolorna, polisen och kommuner
nas fältgrupper samverkar vi för att påverka elev
erna i deras livsval. Under hösten fick två av våra
medarbetare chansen att presentera arbetet på en
nationell konferens om bränder i skolor. Föredra
get fick genomslag och väckte stort intresse. En
annan del av vår verksamhet som jag vill lyfta fram
är att vi numera tar ett större ansvar efter olyckan
t.ex. olika former av utredningar och analyser. I det
arbetet har vi förbättrat vår uppsökande verksam
het där den drabbade vid vissa typer av händelser
får ett erbjudande om återkoppling från oss. Vid
samtalen går vi igenom händelsen med den drab
bade som får en chans att ställa frågor och prata
om händelseförloppet. Utbildningen på högstadiet
och återkopplingen efter en olycka är två exempel
på hur vår verksamhet hela tiden utvecklas i takt
med omvärldens krav och förväntningar.

naturligare mötesplats för samverkan. Jag ser med
tillförsikt fram emot hur denna fråga utvecklar sig.
Under 2014 ser jag även fram emot att vi kommer
att göra tillsyn i flerbostadshus, där vi har haft flera
stora insatser de senaste åren. Jag ser fram emot
ett nytt verktyg, skärsläckaren, som gör att vi ytter
ligare kan förbättra vår förmåga vid brand i bygg
nad. Även arbetet med insatsledarutredningen och
hur vi ska forma ledningsorganisationen är något
som ska bli spännande att följa liksom införandet
av Första Insatsperson, Fip, i Svängsta och Mjällby.
Vi har mycket goda erfarenheter av denna orga
nisation och jag ställer stort hopp till att detta ska
ge fina resultat även i dessa två samhällen.
Inget av detta går att uppnå utan vår personal,
som med kompetens och iver tar tag i både kända
och okända arbetsuppgifter och situationer. Jag vill
därför passa på att tacka vår personal för ett väl
utfört arbete under 2013. Jag vet att vi tillsammans
kommer att göra ett gott arbete även under 2014
till nytta för de som bor, vistas och verkar inom vårt
område.

”Numera förs dialogen som
en helhet med betoning på
livsval och drömmar. ”
Under året har en ny ordförande tillträtt i direktio
nen, Kenneth Hake, och han har med stort enga
gemang och intresse satt sig in i våra frågor. En
fråga som vi tillsammans arbetat med under året
har varit att föra samtal med Landstinget om en
samlokalisering med ambulansverksamheten. En
samlokalisering medför både vissa ekonomiska
fördelar och även att våra organisationer får en

Magnus Kärvhag
Tf räddningschef
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Verksamhetsberättelse
Organisation
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Västra
Blekinge bedriver räddningstjänst, säkerhets- och
krissamordning för våra tre medlemskommuner:
Karlshamn, Sölvesborg och Olofström. Den finan
siella fördelningen mellan kommunerna är 57,8%,
24,9% respektive 17,3%.
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Vår organisation styrs av en politisk direktion som
består av nio ledamöter, tre från respektive kom
mun. Var och en av ledamöterna har personliga
ersättare. Förbundet leds av en räddningschef och
i ledningsgruppen finns även stf räddningschef och
controller. Vi har en stödfunktion i egen regi som
hanterar ekonomi, personal och drift.

Stöd till
enskilda

Förbundets verksamhet beskrivs i tre huvudproces
ser som påverkar och samverkar med varandra.
Processen Stöd till enskilda stödjer invånare och
organisationer att förebygga olyckor genom bland
annat utbildningsverksamhet och myndighetsutöv
ning. Insatser vid oönskade händelser innefat
tar arbete i vår utryckande organisation. Analys
och utredning tar vid efter en oönskad händelse
för återföra erfarenheter både inom och utanför
organisationen.

Stöd till enskilda
Sårbara grupper
Med sårbara grupper avser vi de grupper i samhäl
let som av olika anledningar har större sannolikhet
att drabbas av oönskade händelser och där konse
kvenserna av sådana ofta blir större. Under året har
en förstudie gällande sårbara grupper presenterats
för kommunerna med förhoppningen om att vi ska
kunna arbeta vidare med frågan tillsammans.
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Tillsammans med medlemskommunerna arbetar vi
sedan några år tillbaka för att förbättra brandskyd
det på vårdboenden och därigenom ge våra äldre
kommuninvånare en säkrare tillvaro. Arbetet följer
en upprättad plan som baseras på en utredning av
befintliga vårdboenden och kommer att löpa vidare
nästa år. Även arbetet med att stödja verksam
heterna i upprättandet av lokala handlingsplaner
fortsatt. I de lokala planerna ska det finnas rutiner,
för agerande vid kris, som är väl anpassade för den
specifika verksamheten.

Barn och unga
Enligt vår nya utbildningsplan har vi i år utbildat
samtliga förskoleklasser, årskurs 4 samt 7 i våra tre
kommuner. Utbildningarna för årskurs 7 genomförs
under en heldag på vårt övningsfält och vi ser att
det är en stor styrka att räddningstjänst, polis och
fältgrupp gemensamt framför våra budskap. Vi har
skapat positiva relationer med ungdomarna och
även sett direkta effekter av detta. En annan positiv
följd av utbildningen är en ytterligare förbättrad
och naturlig samverkan mellan de olika organisa
tionerna.
Räddningstjänsten har under året deltagit i de sam
verkansgrupper som finns etablerade för arbete
kring barn och unga i våra medlemskommuner. I
samverkansgrupperna deltar människor som på
något sätt möter barn och ungdomar i skolan eller
på fritiden. Vi känner alla ett ansvar och vill arbeta
för att de unga ska ha en trygg och säker uppväxt.

Myndighetsverksamhet
Årets huvudteman för tillsyner utgjordes av försko
lor och kommunala badplatser. På förskolor förut
sätts att personalen ska kunna hjälpa barnen ut vid
händelse av brand. För att detta ska kunna utföras
snabbt och effektivt krävs förebyggande åtgärder
som till exempel rutiner vid olyckshändelse och
utbildad personal. En följd av våra tillsyner blev att
samtlig personal ska utbildas i brandskydd och en
del av utbildningarna genomfördes redan 2013.
Under året kontrollerades även säkerheten på de
kommunala badplatserna. En del mindre brister
framkom men i stort uppfylldes de säkerhets
krav som anses skäliga. I samband med en del av
tillsynerna demonstrerade vi även livräddning och
delade ut informationsmateriel till badgästerna.
Vi arbetar kontinuerligt med att effektivisera

vårt arbete för att kunna ge medborgaren
snabba och rättvisa beslut. Under året har vi
till exempel arbetat fram checklistor gällande
tillståndshantering för brandfarlig och explosiv
vara. Genom att ta fram checklistor får vi alla
en gemensam bild av hur ärendet ska hanteras
vilket medför ökad tydlighet och en snabbare
handläggning. För att effektivisera handlägg
ningen av till exempel bygglovsärenden har
vi under året deltagit i olika samverkansfo
rum som kommunens granskningsmöten och
företagslotsen. Här träffas representanter från
bland annat räddningstjänsten, samhällsbygg
nadsförvaltningen och miljöförbundet. De
olika forumen har medfört ökade kunskaper,
ett mycket bättre samarbete och en effektivare
hantering av tillståndsärenden.

Informationsnumret 113 13
Den 11 mars infördes ett nytt informations
nummer, 113 13, som ska avlasta 112 och
underlätta kommunikationen vid större
händelser och kriser. Tanken är att numret ska
användas när du vill få, eller lämna, information
om till exempel en svår storm, översvämning,
jordbävning eller andra större händelser som
påverkar samhället. Under året har Räddnings
tjänsten och kommunerna arbetat med att ta
fram information som kan förmedlas av opera
törerna vid olika typer av händelser.

Utbildningar
Extern utbildning*:
kurser/info
Extern utbildning:
antal elever

2013

2012

2011

2010

2009

157

179

140

189

134

3 939 3 058

3 105

3 282

2 865

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

Myndighetsverksamhet

2013

2012

2011

2010

2009

Tillsyn enl. LSO, st

74

59

73

76

36

Tillsyn enl. LBE, st

40

36

51

39

68

Tillstånd LBE, st

27

46

48

27
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I förbundet har hittills utfärdats 373 tillstånd att själv få rengöra sin eld
stad och rökkanal (Karlshamn: 165 st, Olofström: 133 st och Sölvesborg:
75 st).

Utryckningsstatistik

2013

2012

2011

2010

2009

Brandlarm, st

168

142

135

141

185

Räddningslarm, st

204

187

165

180

191

Automatlarm, ej brand

240

222

236

221

201

Övrigt

168

189

138

127

158

Totalt

780

740

674

669

735

4 207 3 895

4 333

4 616

Antal faktiska larmtimmar 5 007

Brandlarm innefattar brand i byggnad och brand ej i byggnad. Räddnings
larm innefattar olyckor med farligt gods, utflöde, trafikolycka, stormskada,
vattenskada, djurräddning, drunkning och länspumpning.

Analys och utredning

2013

2012

2011

Insatsutvärdering

6

6

4

Olycksförloppsutredning

9

5

10

Återkoppling

8

4

Brandman
Mikael Johnsson
informerar om
livräddning på
Sternö badplats.
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Insatser vid oönskade händelser
Nya övningsmetoder
Generellt sett är vi mycket duktiga på livräddning
med rökdykning inom svensk räddningstjänst.
På senare år har dock debatten menat att den
efterföljande konstruktionsbranden måste få högre
prioritet avseende metod och teknik. Nu har ett
nytt övningskoncept tagits fram av processen
personalkompetens där konstruktionsbranden övas
på ett relevant sätt. Vid övningen presenteras en
metod som bygger på tre delar för att hantera en
konstruktionsbrand; lokalisering, begränsning och
friläggning. Övningen innehåller också en teoretisk
del om byggnaders konstruktion från 1900-talets
början fram till nutid. I den praktiska delen kopplas
de tre delarna ihop och man får då testa alla de
verktyg som vi har för att bekämpa en konstruk
tionsbrand utifrån den presenterade metoden.
Vi ser detta som ett mycket viktigt steg för att
utveckla metod och teknik för bränder i byggnader.
Ett annat steg i riktningen mot att begränsa
bränder i konstruktioner är att vi under året har
handlat upp en ny släckbil. I bilen finns ett nytt
verktyg, skärsläckaren, som gör att vi kan påverka
brandförloppet utifrån en byggnad En vattenstråle
med skärpulver kan slå hål i en vägg, dörr eller
fönsterkarm och sprida en fin vattendimma bland
rökgaserna och på det sättet påverka brandförlop
pet. Skärsläckaren i kombination med övriga verk
tyg gör att vi kommer att bli bättre inom området
brand i byggnader.

Inträffade händelser
Årets största skada på egendom var en brand på
Hjortakroksvägen i Sölvesborg, som inträffade i en
fredagskväll i augusti. Branden började i en lägen
het på andra våningen och spred sig via takfoten
upp på vinden. Efter livräddningsfasen gjordes
försök att släcka branden på vinden, men beslut
togs senare att vinden skulle brinna av kontrolle
rat och förhindra spridningen nedåt i byggnaden.
Utvärderingen konstaterar bland annat att vår
befälsorganisation är effektiv och att samverkan
med fastighetsägaren fungerade utmärkt. På
förbättringssidan nämns problemet med att få in
avlösning för tröttkörd personal.
En händelse, som satte Blekinges beredskap för
kemikalieolyckor på prov, var ett utsläpp av gasol
på Mjällby skola i oktober. Extremt brandfarlig
gasol strömmade ut ur ett rör under en tid varför
räddningstjänsten larmades. Utredningen visar att
händelsen kunde ha orsakat stor skada på liv och
egendom, men olyckans effekter blev i stort sett
obefintliga.
Andra större olyckor under året är branden på
Stål & Rörmontage i Ysane. Branden började inne
i en produktionslokal och spred sig till taket. För
att komma åt branden hade vi stor nytta av en
kranbil med gripklo, som kunde få bort plåttaket
och frilägga branden. Återigen ser vi behov av att
använda entreprenadmaskiner vid bränder. Även
en källarbrand i Olofström under hösten orsakade
stort pådrag från räddningstjänsten. Röken från
branden spred sig till två trapphus med beslut om
evakuering som följd. Några personer fick också
evakueras via stegar, ett uppdrag som är mycket
ovanligt i samband med bränder.
Räddningstjänsten har totalt genomfört 780 insat
ser under 2013. Antalet trafikolyckor verkar nu ha
stabiliserats runt 110 st. per år. Antalet bränder i
byggnader har varit 83 under 2013 vilket är mer än
vanligt. Även antalet felaktiga automatiska brand
larm är mer än de senaste åren, dock kan många av
dessa härledas till några få anläggningar.

Analys och utredning
Erfarenhetsåterföring
Räddningstjänsten Västra Blekinge arbetar kontinu
erligt med att utreda olyckor i syfte att förebygga
liknande olyckor samt att utvärdera vår egen insats.
Olycksundersökningar brukar generera antingen
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åtgärdsförslag, erfarenheter eller en kombination
av dessa. Interna åtgärdsförslag hanteras i ett sär
skilt avvikelsesystem som har utvecklats under året
och fungerar väl. Erfarenhetsåterföring kommuni
ceras även till berörda externa parter på olika sätt.
Under året har 15 händelser inträffat som föranlett
fördjupade olycksutredningar. Ett tillbud som vi ser
allvarligt på är ett gasolutsläpp på Mjällby skola i
oktober. Personal på skolan sågade av misstag av
ett rör innehållande gasol utanför huvudbyggna
den. Brännbar gas spreds över ett område, ca 5-10
meter från utsläppspunkten. Tillbudet hade kunnat
få stora konsekvenser om det hade funnits någon
tändkälla inom området. Som tur var kunde läcka
get stoppas utan att någon person kom till skada.
Läckaget kunde stoppas med hjälp av personal från
E.ON Gas. Händelsen har analyserats och resulta
ten presenteras i en olycksutredningsrapport, där
även förslag till åtgärder ges. Räddningstjänsten för
dialog med både Sölvesborgs kommun och E.ON
Gas angående hur bristerna kan åtgärdas på ett
lämpligt sätt.

”Antalet döda och svårt skadade
vid bränder i bostadsmiljö
ska minskas med minst en
tredjedel till år 2020.”

Verksamhetsanalyser
Utvärdering av förbundets insatsledarorganisa
tionen påbörjades 2012 och kommer att avslutas
under 2014. Insatsledaren har en central roll under
insatsen och leder och fördelar arbetet på skade
platsen. Det är ytterst viktigt att insatsledarorgani
sationen är effektiv samt att den enskilde insats
ledaren har stor kunskap och lång erfarenhet av
insatser. Genom analys av befintlig insatsledarorga
nisation, dess för- och nackdelar, kommer förslag
på hur organisationen kan utvecklas inom olika
områden att presenteras. Fokus ligger på effektivi
tet, nyttjandegrad och kompetens.

Övriga analyser/utredningar
Räddningstjänsten påbörjade under 2013 en
utredning om hur arbetet mot eldstadsrelaterade
bränder bör organiseras. Utredningen skall omfatta
samarbetet med sotarna och hur det kan förbättras.
Utredningen ska slutföras under 2014. Riskanalysen
över det geografiska området Olofströms kommun
upprättades 2007 och reviderades under 2013.
2014 väntar en utveckling av den risk- och sårbar
hetsanalys som finns över Sweden Rock Festival.
Huvudman för analysarbetet är Polismyndigheten i
Blekinge län och vi deltar i arbetsgruppen.

Erfarenhetsåterföring vid bostadsbränder
Det finns en nationell vision som formulerats för
brandskyddsområdet ”Ingen skall omkomma el
ler skadas allvarligt till följd av brand”. Ett första
nationellt delmål mot visionen är att ”Antalet döda
och svårt skadade vid bränder i bostadsmiljö ska
minskas med minst en tredjedel till år 2020”. Den
nationella visionen samt målet bör brytas ner till
regionala och kommunala mål.
All vår verksamhet skall kopplas till de tre ske
endena före, under och efter olyckan och för att
jobba mot visionen och målet i skeendet efter
olyckan togs en checklista för faktainsamling av
bostadsbränder fram under 2013. Under 2014 ska
checklistan implementeras så att olycksutredare
bättre kan nyttja insamlad information till att förstå
orsakerna till varför bostadsbränder uppstår, samt
varför människor omkommer eller skadas till följd
av brand.
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Mål och vision 2011-2014
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. Det skall samtidigt finnas en optimal skade
avhjälpande verksamhet. Räddningstjänsten skall
skapa trygghet och säkerhet hos kommuninvånarna
vid såväl vanliga olyckor, extraordinära händelser
som under höjd beredskap.
I förbundets handlingsprogram för perioden 20112014 anges fem inriktningsmål för vår verksamhet.
Dessa inriktningsmål har tydlig medborgarfokus
och 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 effektivt sätt genomföra räddningstjänstuppdrag vid oönskade händelser
• aktivt analysera, återföra och sprida
erfarenheter från inträffade oönskade
händelser
			
Direktionen antar årligen en verksamhetsplan som
utgår från våra tre huvudprocesser: Stöd till en
skilda, Insatser vid oönskade händelser samt Analys
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och utredning. I planen beskrivs övergripande mål
och aktiviteter för varje process som härleds från
förbundets fem inriktningsmål.

Verksamhetsplan och uppföljning 2013
I verksamhetsplanen för 2013 fanns totalt 40 akti
viteter fördelade under respektive process. Huvud
delen av aktiviteterna har slutförts under året. Ett
fåtal aktiviteter har utgått och ytterligare några
andra vissa fortlöper över flera år och finns därför
med i verksamhetsplan även för nästkommande år.

Huvudprocess

Planerade

Slutförda

Stöd till enskilda

13

11

Insatser vid oönskade händelser

18

14

9

4

40

29

Analys och utredning
Totalt

Nedan beskrivs hur vi bedömer att vi uppfyller
målen inom respektive process:

Stöd till enskilda
I processen ingår myndighetsutövning, utbildning,
kommunikation, säkerhets- och krissamordning.
Övergripande mål är att nå och möta alla som
bor, vistas och verkar i våra medlemskommuner
för att öka den egna förmågan att förbereda sig
på både stora och små oönskade händelser. Av de
aktiviteter som ej slutförts finns genomförande av
ett klimatseminarium i Karlshamns kommun samt
framtagande av strategi för fortsatt arbete med det
geografiska områdesansvaret. Under 2014 kommer

kris- och säkerhetsfrågorna att utredas av medlem
skommunerna varför dessa frågor kan återkomma
längre fram.

hitta olyckstrender i samhället, förebygga olyckor
samt minska konsekvenserna av en oönskad hän
delse.

Vi anser att arbetet inom processen och genom
förda aktiviteter är i linje med uppsatta mål.

Fem aktiviteter är ej slutförda varav två utgår:
utredningen avseende viltolyckor då denna är be
roende av andra aktörer samt en fortsatt utredning
av dimensionering av räddningstjänst. Löper vidare
till nästa år gör insatsledarutredningen och utred
ning av arbete mot eldstadsrelaterade bränder.
Kvarstår gör också utbildning av en olycksutredare
som kommer att ske under 2014.

Insatser vid oönskade händelser
I processen planerades aktiviteter inom delproces
serna transportmedel, individuell skyddsutrustning,
räddningsmateriel, personalkompetens, teknik och
metod samt ledning. Målen innefattar att sätta
den drabbades trygghet i fokus genom att arbeta
för en god förmåga hos våra medarbetare och en
modern, säker och effektiv organisation vid insats.
Under året har fyra aktiviteter ej slutförts. Upp
handling av friskvård har utgått, en undersökning
avseende förbundets båtar förs fram till nästa år
och två övnings- och befälsträffar har ej färdig
ställts.
Vi anser att arbetet inom processen och genom
förda aktiviteter är i linje med uppsatta mål.

Analys och utredning
I processen ingår aktiviteter inom delprocesserna
olycksutredning, insatsutvärdering, återkoppling
till enskild, verksamhetsanalys, tidsbegränsade ut
redningar och omvärldsanalys. Målen för processen
är att analysera vår egen verksamhet och kontinu
erligt utreda olyckor och utvärdera insatser för att

Vi anser att arbetet inom processen och genom
förda aktiviteter är i linje med uppsatta mål.

Måluppfyllelse för året
Vi bedömer att genomförda aktiviteter enligt verk
samhetsplanen tillsammans med vårt övriga arbete
under året är i linje med våra fem inriktningsmål
och sammantaget gör att våra inriktningsmål upp
fylls. Vi arbetar ständigt med medborgaren i fokus
och vårt informations- och utbildningsarbete såväl
som utredningarnas erfarenhetsåterförande stärker
förmågan hos samtliga kommuninvånarna på lång
sikt. Genom kontinuerlig uppdatering av material,
metoder och intern utbildning blir vi effektivare på
att genomföra räddningstjänstuppdrag.
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Medarbetare
Antal anställda
Tabellen nedan visar antalet anställda per kön fördelat på personalkategorierna. Föregående år anges inom
parantes.

Personalkategori

Kvinnor

Män

Totalt

Medelålder

Förtroendevalda och revisorer

7 (8)

13 (12)

20 (19)

62 (60)

Övrig personal*

7 (6)

11 (12)

18 (18)

44 (45)

Brandmän, heltid

0 (0)

24 (24)

24 (24)

42 (40)

Brandmän, deltid

6 (2)

104 (101)

110 (103)

42 (42)
43 (42)

Brandvärn
Totalt

0 (0)

10 (10)

10 (10)

20 (16)

162 (158)

182 (174)

*Under rubriken övrig personal ingår ledning, administrationspersonal, driftspersonal, brandingenjör, brandin
spektör, krissamordnare, säkerhetssamordnare, utbildare/informatör och stationsmästare.

Rekrytering av deltidsbrandmän
Under året har vi genomfört en rekryteringsom
gång av nya brandmän till deltidsstationerna. Den
här gången fick vi smått fantastiska 100 ansökning
ar! En hel del var dock sökande till Karlshamn där
vi inte är i behov av personal. Vi intervjuade och
testade 34 sökande fördelade enligt följande:
Mjällby:
Sölvesborg:
Olofström:
Svängsta:

11 st (varav två kvinnor)
4 st (inga kvinnor)
13 st (varav en kvinna)
6 st (varav två kvinnor)

få medarbetarna mer effektiva och trygga vid en
insats.
I ett led att stärka våra styrkeledare i deras roll som
arbetsledare och arbetsgivarrepresentant har de
under två heldagar gått en ledarskapsutbildning.
Syftet med utbildningen var att få verktyg och hitta
nya arbetssätt som kan användas i styrkeledarens
roll. Nästa steg är att upprätta en handlingsplan
som ska användas till att hitta arbetssätt och verk
tyg som kan användas i arbetet samt att ta fram
kompetensutvecklingsområden.

När det sedan stundade utbildning deltog 13 tapp
ra nyrekryterade. Utbildningen fokuserade på 56
timmars rökdykning, men även annat fanns med i
programmet såsom sjukvård, trafikolycka, trafiklag
stiftning och säkring på hög höjd. I gruppen deltog
fem kvinnor vilket innebär att vi nu har kvinnliga
brandmän på fyra av fem brandstationer. Detta är
mycket glädjande och visar att vi är på god väg att
hitta fler kvinnliga brandmän till organisationen.

Intern utbildning
Riktlinjer för mentorskap för både brandmän och
befäl är upprättat för att stötta och skapa trygg
het i jobbet. Detta för att behålla vår personal och
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RCB och
Insatsledare

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

Här är våra nya
medarbetare efter
avslutad internutbildning.

Fortsatt övning för brandmän med återinförda erfa
renheter från tidigare insatser och övningar. Vidare
utbildning för befäl fortgår, där vi i år genomförde
ledningsträning för insatsledare och räddningschef
i beredskap med fokus på byggnadskonstruktion
och operativ ledning. I övrigt så har förmågan rädd
ning på hög höjd tränats. All heltidspersonal har
genomfört en övning på ett av våra vindkraftverk,
där fokus var på att få kunskap om riskerna kring
våra vindkraftverk samt hur man tar sig upp och ner
på ett säkert sätt.

Sjukfrånvaro
I tabellen redovisas den totala sjukfrånvaron/ordi
narie arbetstid samt hur stor del av den som utgör
långtidssjukfrånvaro. Jämfört med föregående år
har sjukfrånvaron minskat av den totala sjukfrån
varon, och som tabellen visar så beror hälften av
denna på långtidssjukskrivna. Andelen långtidssju
ka har dock ökat med några procent sedan föregå
ende år. Den låga sjukfrånvaron beror troligen på
friskvårdsaktiviteter samt till viss del även möjlighet
att byta personliga arbetspass. I tabellen jämte
anges föregående år inom parantes.

Hälsa
För att kunna upprätthålla Räddningstjänstens upp
drag ställs det höga krav på en brandmans fysiska
arbetskapacitet i form av kondition och muskel
styrka. Minst lika viktigt är metodperspektivet d
v s veta hur man ska agera på olycksplatsen. För
att vara så väl förberedd för de belastningar som
kroppen kan utsätts för, tas en övningsverksamhet
fram för varje år som ska återspegla kommunernas
riskbilder. I tabellen jämte finns specificerat per per
sonalkategori minsta antal övningstimmar per år.

”Den låga sjukfrånvaron
beror troligen på
friskvårdsaktiviteter samt
till viss del även möjlighet
att byta personliga
arbetspass. ”

Sjukfrånvaro
		

		

Total sjukfrånvaro/ Långtidssjukfrånvaro/

ordinarie arbetstid

total sjukfrånvaro

29 år eller yngre

0,16 % (0,61 %)

0,00 % (0,00 %)

30-49 år

1,07 % (1,74 %)

57,48 % (0,00 %)

50 år eller äldre

2,62 % (10,03 %)

52,01 % (54,79 %)

Totalt

1,33 % (4,06 %)

54,11 % (41,35%)

Personalkategori
Räddningschef,
st f räddningschef och brandingenjör
Insatsledare
Styrkeledare och brandman, heltid

Övningstimmar/år
30
10
150

Styrkeledare, deltid

10

Styrkeledare och brandman, deltid

50
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Ekonomi
Årets resultat
För 2013 redovisar förbundet ett positivt resultat på 348 tkr, vilket är en avsevärd förbättring mot budge
terat resultat för året som var -280 tkr. Det positiva resultatet beror framför allt på att förändringen för av
sättning till pensionsskuld blev väsentligt lägre i den slutliga beräkningen än i tidigare lämnade prognoser.
Verksamheten har under året bedrivits i enlighet med vad som tidigare beslutats och med bibehållen
kvalitet.

Verksamheten i siffror
Antal invånare den 1/11

2013

2012

2011

2010

2009

60 918

60 817

60 854

60 941

60 833
3 112

Årets resultat (tkr)

348

572	-817	-71

Totala medlemsbidrag/inv (kr)

784

767

740

715

724

-778

-757

-754

-716

-673

9

8

9

9

9

20

20

19

23

26

Årets resultat exkl. bidrag/inv (kr)
Självfinansieringsgrad (%)
Soliditet (%)

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.

Verksamhetens intäkter
Årets intäkter blev knappt 400 tkr bättre än bud
geterat och drygt 100 tkr bättre än föregående år.
Ökningen beror på dels intäkter vid vidareförmed
ling av hjärtstartare inom Karlshamns kommun och
dels intäkter från arrangerandet av en nätverksträff.
Sammantaget gav detta ej budgeterade intäkter
om drygt 300 tkr. Dessa intäkter är dock ingen net
tointäkt utan har påverkat kostnadssidan i motsva
rande grad. Vi kan samtidigt konstatera att intäkter
från felaktiga automatiska brandlarm har ökat med
ca 130 tkr jämfört med föregående år.
På grund av ett fortsatt bra likviditetsflöde har rän
teintäkterna blivit bättre än budgeterat. Dessutom
har ränta på pensionsavsättningen inte blivit så hög
som befarats vilket gör att det finansiella nettot
visar på ett bättre resultat än budgeterat.

föregående år men totalt sett har vi ändå margi
nellt ökade kostnader för licens- och serviceavtal
då vi implementerat ett nytt lönesystem och även
tecknat beredskapsavtal för service på alarmerings
utrustningen.
På grund av en framskjuten leverans av släckbilen
har avskrivningarna blivit något lägre än budgete
rat (ca 100 tkr). Minskningen blev dock inte så stor
då budget för investeringen inte låg på hela året.

Investeringar
Investeringsbudget för 2013 togs av direktionen i
oktober 2012 tillsammans med plan för 2014-2016.

		
Fordon
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Verksamhetens kostnader

Inventarier

På kostnadssidan ligger verksamheten betydligt
under budget. Detta beror på den slutliga pen
sionsskuldberäkningen som trots påverkan av
förändrad diskonteringsränta blev väsentligt lägre
än den prognos som erhölls vid halvårsskiftet. En
del i påverkan beror på förändrad pensionsålder
på ett fåtal medarbetare. Utöver detta har vi även
under året kunnat avsluta installationsarbetet med
Geosecma där vi delar på kostnaderna tillsammans
med Miljöförbundet Blekinge Väst. Kostnaderna
för Rakelabonnemang har minskat jämfört med

Summa

Budget 2013

Utfall 2013

3 200

0

100

361

3 300

361

Årets investeringar är totalt sett lägre än budge
terat på grund av att investeringen i släckbil har
försenats. Investeringar i inventarier är dock 261
tkr kronor högre än budgeterat. Detta beror på en
kostnad för utbyte av batterier till reservkraft samt
ombyggnad av stationen i Olofström. Dessa fanns
ej i ursprunglig budgetplan.

Skulder och pensionsavsättning
Summa avsättningar och skulder har ökat med ca
1,8 Mkr trots att ökningen i pensionsavsättning
blev lägre än väntat. Detta beror till viss del på en
ökad skuld för särskild löneskatt.
Årets beräkning av avsättning för pensionsskuld
visar en stor differens jämfört med tidigare erhållna
prognoser från KPA. Till stor del förklaras detta av
förändrade pensionsdatum för ett par medarbetare
samt att en medarbetare har slutat under året. Vi
har valt att fortsatt använda försiktighetsprincipen
i uppbokning av pensionsavsättning, vilket innebär
att generellt antagande om pensionsålder har satts
till 58 år. Detta innebär att förändrade pensions
datum kan få stort genomslag, men det blir då till
det bättre och inte sämre. Framtida utveckling av
pensionsskulden är svår att förutse men vi fortsät
ter att planera utifrån de prognoser vi erhåller från
KPA två gånger per år. Nu har vi dessutom från och
med 1 januari 2014 ett nytt pensionsavtal vilket kan
komma att få effekt framöver.

”Verksamheten har bedrivits
i enlighet med vad som
tidigare beslutats och med
bibehållen kvalitet. ”
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.

Finansiella mål och god ekonomisk
hushållning

1. Kommunalförbundets egna kapital skall i ge-	
nomsnitt över en femårsperiod vara minst 5 Mkr.
Målet är uppnått.

(tkr)

2013

2012 2011 2010 2009

Eget kapital 6 453 6 105 5 533 6 350 6 421
2. Kommunalförbundet skall finansiera investeringar i anläggningstillgångar med egna medel.
Eventuella framtida investeringar i fastigheter
inkluderas ej i detta mål. Målet är uppnått. För
bundet har fortsatt mycket god likviditet och har
inte upptagit några lån.
3. Kommunalförbundet skall årligen göra fullstän-	
diga avsättningar till pensionsskulden i balans-	
räkningen, enligt beräkningar från pensionsför-	
valtare. I dessa beräkningar skall försiktighets-	
principen vara gällande. Målet är uppnått.
Räddningstjänsten Västra Blekinge har över tiden
byggt upp en stabil ekonomi. Detta gör att vi
känner oss trygga i att kunna hantera framtida för
ändringar i till exempel pensions- och försäkrings
systemet utan att verksamheten skall påverkas.
Även andra saker kan förändras i omvärlden. Nästa
år har vi framför oss en fastighetsutredning och
insatsledarutredning som båda på olika sätt kan
komma att påverka vår organisation och ekonomi.
Rent verksamhetsmässigt vet vi heller aldrig från
ett år till ett annat vilka oönskade händelser som vi
kommer att möta och konsekvenserna av dessa.
Vår stabila ekonomi är en styrka som vi kontinu
erligt arbetar med eftersom en god ekonomisk
hushållning är en förutsättning för att på lång sikt
kunna bedriva en effektiv och kvalitativ verksam
het.

För att säkerställa att förbundets ekonomi är
långsiktigt hållbar krävs övergripande finansiella
mål som kan följas över längre tid. Det långsiktiga
perspektivet är mycket viktigt för att kunna säker
ställa att verksamheten kommer att kunna drivas på
ett bra sätt även i framtiden. I december fastställde
därför direktionen ”Riktlinjer för god ekonomisk
hushållning” som innehåller tre finansiella mål för
att följa och upprätthålla god ekonomisk hushåll
ning.

Brandman Robert Carlsson
övar ytlivräddning i Vägga.
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Resultaträkning
		

Not

Budget

Bokslut

Bokslut

Bokslut

Bokslut

Belopp i tkr		

2013

2013

2012

2011

2010

Verksamhetens intäkter

1

4 025

4 414

4 283

4 406

4 410

Verksamhetens kostnader

2

-47 165

-46 897

-46 593

-44 668

-44 010

Avskrivningar

3

-4 175

-4 069

-3 971

-4 304

-3 785

-47 315

-46 552

-46 281

-44 566

-43 385

Verksamhetens nettokostnader

									
Medlemsavgift Räddningstjänst		

45 686

45 686

44 668

43 118

Riktat statsbidrag från MSB		

1 994

1 971

1 971

1 935

Finansiella intäkter		
Finansiella kostnader

4

Resultat före extraordinära poster
Jämförelsestörande post

1 895 		

5

74

49

57

11

-650

-394

-657

-424

-283

-280

785

-250

-120

4		-437

Årets resultat

41 691

-280

-71  

822	-937		

348

572

-817

-71  

Not

Bokslut

Bokslut

Bokslut

Bokslut

Belopp i tkr			

2013

2012

2011

2010

Kassaflödesanalys
			

Löpande verksamhet							
Årets resultat			

348
4 069

572	-817 	-71

Justering för av- och nedskrivningar		

3

3 971

Justering för realisationsresultat		

3			

Förändring av pensionsavsättning		

6

1 113

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar		

5

Ökning/minskning av kortfristiga skulder		

7

Medel från den löpande verksamheten			

4 304

3 785

-10

-146

1 979

2 657

1 288

-527

462

-479

-342

681

-2 478

991

948

5 684

4 506

6 675

5 462

									
Investeringsverksamhet								
Förvärv av mat. anläggningstillgångar		

3

-361

-3 590

-5 524

-1 827

Försäljning/utrangering av mat. anläggningstillgångar

3

10

0

10

146

-351

-3 590

-5 514

-1 681

Medel från investeringsverksamheten
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Årets kassaflöde

5 333

916

1 161

3 781

Likvida medel vid årets början			

7 074

6 158

4 997

1 215

Likvida medel vid årets slut			

12 407

7 074

6 158

4 997

Balansräkning
			

Not

Bokslut

Bokslut

Bokslut

Bokslut

2013

2012

2011

2010

Belopp i tkr		

Tillgångar							
Materiella anläggningstillgångar						
Maskiner och inventarier

3

17 076

20 793

21 174

19 954

Summa materiella anläggningstillgångar			

17 076

20 793

21 174

19 954

							
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga fordringar

5

2 615

2 088

2 550

2 071

Likvida medel		

12 407

7 074

6 158

4 997

Summa omsättningstillgångar			

15 022

9 162

8 708

7 068

Summa tillgångar			

32 098

29 955

29 882

27 022

							
EGET KAPITAL OCH SKULDER						
Eget kapital						
Eget kapital vid årets ingång		

6 105

Årets resultat		

348

Summa eget kapital			

6 453

5 533

6 350

6 421

572	-817	-71
6 105

5 533

6 350

							
Avsättningar							
Avsättning för pensionsskuld

6

18 808

17 695

15 716

13 059

Summa avsättningar			

18 808

17 695

15 716

13 059

							
Skulder							
Kortfristiga skulder

7

6 837

6 155

8 633

7 613

Summa skulder			

6 837

6 155

8 633

7 613

Summa eget kapital och skulder			

32 098

29 955

29 882

27 022

Karlshamn den 5 februari 2014					
					

			
Kenneth Hake

Ewonne Månsson

Jan Björkman		

			
					
Marie Sällström
Bengt-Åke Karlsson
Ola Bengtsson
					

			
Nils Odenberger
Mats Svensson

Gert Gustavsson
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Värderings- och redovisningsprinciper
Räddningstjänsten Västra Blekinges redovisningsreglemente
följer kommunallagens 8:e kapitel som handlar om ekonomisk
förvaltning och den kommunala redovisningslagen. Redovisningen har skett enligt det budget- och redovisningsreglemente
som förbundet antog 2004.
Tillämpade redovisningsprinciper överensstäm
mer med god redovisningssed enligt Lagen om
kommunal redovisning, rekommendationer från
Sveriges Kommuner och Landsting samt Rådets re
kommendationer. Tillämpade redovisningsprinciper
är oförändrade jämfört med föregående år förutom
nedan angivna förändringar.

Övriga pensioner betalas in till KPA årligen via en
försäkrings-lösning.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats
till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de
beräknas inflyta.

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

Periodiseringar har skett enligt väsentlighetsprinci
pen utifrån verksamheten.

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

Anläggningstillgångar

Systemdokumentation och
behandlingshistorik

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.

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.
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Årets avsättning har ökat i enlighet med beräkning
från KPA. Liksom föregående år tillämpar förbundet
försiktighetsprincipen vid värdering av pensions
skuldsavsättning i bokslutet.

Leasingavtal

Dokumentation är påbörjad men är per boksluts
datum ej komplett vilket innebär ett avsteg från
kommunala redovisningslagen.

Noter till resultat- och balansräkning
Not 1		
Verksamhetens intäkter
2013
Försäljning, taxor och avgifter
Hyror och arrenden
Bidrag och ersättningar
Utbildning samt fsg av tjänster

2 370
548
186
1 310
4 414

Not 2		
Verksamhetens kostnader
2013
Inköp av förbrukningsmateriel
Konsulttjänster inkl revision
Lokalkostnader inkl hyra
Hyra av anläggningstillgång
Kostnader för arbete
Övriga kostnader

3 014
459
4 184
302
35 622
3 316
46 897

2012

2011

2010

2 097
598
215
1 373
4 283

1 991
588
285
1 542
4 406

1 919
559
307
1 625
4 410

2012
2 874
444
4 189
274
35 581
3 231
46 593

2011

Not 3		
Maskiner och inventarier
Ej ägda Invent
Bilar
fastigheter verktyg Fordon Totalt
Anskaffningsvärde				
Ing anskaffningsvärde
5 565
7 177 32 648 45 390
Inköp
112
249		
361
Försäljning/utrangering
		-58	-58
Utg anskaffningsvärde
5 677
7 426 32 590 45 693
				
Ackumulerade avskrivningar				
Ing. ack avskrivningar	-5 310 	-4 859	-14 428 	-24 597
Försäljning/utrangering			 48
48
Årets avskrivningar
-176 -1 118 -2 775 -4 069
Utg ack avskrivningar
-5 486 -5 977 -17 155 -28 617
Bokfört värde
192
1 449 15 435 17 076
10 år

3-5 år

Räntekostnader
Ränta på pensionsskuld

1
393
394

2012

2011

2010

1
656
657

2
422
424

1
281
282

Jämförelsestörande post
Återbetalning av Forapremier
755
822
Förändring av diskonteringsränta	-1 192		

937		

2010

3 155 4 009
294
234
4 366 4 473
300
203
33 905 32 408
2 648 2 683
44 668 44 010

Bland övriga kostnader ingår kostnad för SOS Alarm med ca 824 tkr
(788 tkr) och kostnader för Rakelabonnemang med ca 479 tkr (542
tkr).

Avskrivningstid:

Not 4		
Finansiella kostnader
2013

5-10 år

För ianspråktagna investeringar påbörjas avskrivningarna innevaran
de år. Investeringar består av värmekamera samt utbyte av batterier
för reservkraft.			

Not 5		
Kortfristiga fordringar
2013

2012

2011

2010

938
1 606
71
2 615

632
974
482
2 088

595
848
1 107
2 550

612
627
832
2 071

Not 6		
Pensionsskuld
2013

2012

2011

2010

Kundfordringar
Interimsfordringar
Övriga fordringar

Ingående avsättning
17 695 15 716 13 059 11 771
Pensionsutbetalningar
-498
-170
-96
-94
Nyintjänad pension		
1 124
1 136 1 690
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 393
656
422
205
Förändring av löneskatt
217
387
279
251
Grundändring
Övrigt
-191
-18
-21
-764
Sänkning av diskonteringsränta
1 192		
937
Utgående avsättning
18 808 17 695 15 716 13 059
Avser särskild ålderspensionen, skuld till redan pensionerad samt
särskild löneskatt. Avsättning för särskild löneskatt ingår med
24,26 procent.			

Not 7		
Kortfristiga skulder
2013
Leverantörsskulder
Källskatt och sociala avgifter
Särskild löneskatt
Interimsskulder
Semesterlöneskuld

1 543
1 334
234
1 685
2 041
6 837

2012

2011

2010

1 702
1 239
97
1 144
1 973
6 155

4 179
1 197
61
1 185
2 011
8 633

3 112
1 240
24
1 298
1 939
7 613
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Revisionsberättelse för år 2013
Vi har utsetts av förbundsmedlemmarna att granska den verksamhet som bedrivits av direktio
nen under år 2013.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet,
förbundsordningen och förbundets revisionsreglemente.
Granskningen har haft den omfattning och inriktning, samt givit det resultat, som redovisas i
bilaga över granskning av årsredovisningen och tidigare avlämnade revisionsrapporter under
året avseende delårsrapporten och granskning av förbundets kundfakturering, genom gransk
ning av den interna kontrollen gällande tillförlitlighet i redovisning, system och rutiner. Vi har
därutöver vid olika tillfällen mött direktionen och förbundets personal för att underrätta oss
om olika frågor.
Vi bedömer att direktionen i Räddningstjänsten Västra Blekinge har bedrivit verksamheten på
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Räkenskaperna bedöms
i allt väsentligt vara rättvisande.
Förbundets finansiella mål har utökats till tre mål från 2013. Samtliga finansiella mål har upp
nåtts. Årets positiva resultat 348 tkr har tillförts det egna kapitalet, vilket härefter uppgår till
6 453 tkr. Förbundet uppfyller balanskravet år 2013.
Förbundets verksamhetsmål, som anges i förbundets handlingsprogram omfattar fem inrikt
ningsmål och två prestationsmål. Verksamhetsplanen utgår från tre huvudprocesser. Målen
beskrivs i årsredovisningen. Vi instämmer i den bedömning förbundet gör att genomförda
aktiviteter enligt verksamhetsplanen och övrigt arbete under året är i linje med de fem inrikt
ningsmålen, vilka anses uppfyllda. Vår rekommendation är att det processinriktade arbetssättet
kompletteras med ett antal mätbara mål.
Vi bedömer att årsredovisningen på ett bra sätt beskriver verksamhet och händelser under
2013.

Vi tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns.
Vi tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.

Karlshamn den 7 februari 2013

Eric Aronsson			
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Ann-Britt Borgström

”känsla

Räddningstjänsten Västra Blekinge har tagit fram värdeord som tydligt beskriver vad organisationen står för
och som påverkar vårt arbetssätt. Värdeorden är ett sätt att säkra upp att alla medarbetare arbetar mot samma
grunder. På så sätt skapas trygghet och trivsel, både internt inom organisationen och externt utåt mot de som
bor, vistas och verkar i kommunerna.

Räddningstjänsten skall värna om allas lika värde. Allas behov ska mötas
på ett omtänksamt sätt med en öppenhet och förståelse. Alla skall känna
förtroende och trygghet i kontakten med oss.

Räddningstjänsten skall vara en lärande organisation. Vi ska ta
tillvara på den kompetens och mångfald som finns ute i samhället.
Vi ska även på ett enkelt och effektivt sätt kunna förmedla
kunskapen till alla som bor, vistas och verkar i kommunerna.

närhet

kunskap

Vi skall alltid på ett enkelt sätt finnas tillgängliga för alla. Vårt tillmötessätt
ska kännetecknas av service och hjälpsamhet. Allt vi gör ska vara det bästa
för alla som bor, vistas och verkar i kommunerna.
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Räddningstjänsten Västra Blekinge
Tel 0454-30 51 00. www.raddning.com
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