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Inledning
Jag tycker inte att det var så länge sedan jag satt 
här senast och skulle summera året som gått. Tiden 
går fort när man jobbar med bra personal och med 
intressanta uppgifter. Jag har nu varit förbundschef 
i lite mer än ett år och det har varit ett intensivt 
men mycket givande år. 

Vi, tillsammans med Räddningstjänsten Östra 
Blekinge, startade året med att utbilda våra 
direktioner som hade förändrats efter valet 2014. 
Utbildningen var uppskattad och det kändes bra 
att förbundens politiska ledningar fick möjlighet att 
träffas och utbyta tankar och idéer. 

Vi har under året fortsatt med förberedelserna inför 
vår organisationsförändring. I den nya organisatio-
nen kommer fler i personalen att få ekonomi- och 
personalansvar. För att klara det så har vi genom-
fört utbildningar i ekonomi samt i vad det innebär 
att vara chef. Jag har stora förhoppningar på den 
nya organisationen som träder i kraft 2016-01-01.   

Som ett led i att utveckla vår övningsverksamhet så 
har mycket arbete lagts ner på att förändra contai-
nersystemet på övningsfältet. Containrar har bytts 
ut samtidigt som nya har tillkommit och byggnaden 
kan nu anpassas till att vara en villa, ett flerbostads-
hus eller ett fartyg. Denna ombyggnation har skett 
i egen regi av vår driftenhet. Jag ser fram emot att 
under våren 2016 få se allt i full drift. Toaletten i 
ett av våra klassrum har under hösten handikapp-
anpassats men ett problem som är kvar att lösa är 
tillgången på vatten samt en bra avloppslösning.

Brandstationen i Svängsta uppfyller inte Arbetsmil-
jöverkets krav. Av den anledningen har vi undersökt 
möjligheten att bygga om befintlig byggnad eller 

att hitta en annan lokal som ska kunna anpassas 
till en brandstation som uppfyller kraven. Vår lös-
ning är att bygga om ett utrymme inne på Halda 
utvecklingscenter. Nu återstår förhandlingar innan 
ombyggnaden kan starta. 

När det gäller brandstationen i Karlshamn så har 
fastighetsavdelningen beviljats 100 tkr för att 
göra en förstudie. Frågan om samlokalisering med 
ambulansverksamheten har åter kommit upp på 
bordet, så fler möten är inplanerade under våren. 
Jag anser att det är väldigt viktigt att vi snarast vet 
vilken väg vi ska gå då personalen på brandstatio-
nen behöver veta vad som kommer att ske.

Vi har under året anställt flera nya medarbetare. 
Förutom nya deltidsbrandmän så har vi anställt en 
brandingenjör, en drifttekniker, en vaktmästare, en 
ekonom och en brandinspektör. Vi hälsar er alla 
välkomna till oss och hoppas att ni ska trivas!

Det har givetvis hänt mycket mer i vår verksam-
het, men det låter jag mina kolleger berätta om i 
årsredovisningen.

Jag vill tacka direktionen för det arbete ni har lagt 
ner samt även tacka våra medlemskommuner för 
ett bra samarbete.

Sist men inte minst, så vill jag tacka vår personal för 
allt arbete som ni har lagt ner för förbundet. Det 
är med er kreativitet, kompetens och engagemang 
som förbundet utvecklas vidare. Vi kommer under 
2016 att tillsammans göra ett bra arbete för de   
som bor, vistas och verkar inom vårt område.  

”Vi kommer under 2016 att 
tillsammans göra ett bra 
arbete för dem som bor, 

vistas och verkar inom 
vårt område.”

Kenneth Jensen
Förbundschef
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Verksamhetsberättelse

Stöd till enskilda 
Myndighetsutövande
Årets tillsyner har fortsatt på temat flerbostads-
hus likt 2014 och vi har dessutom genomfört LBE 
tillsyner enligt bestämda frister. På grund av att en 
brand i ett flerbostadshus kan medföra stora kon-
sekvenser för ett stort antal människor samt att vi 
tidigare har haft ett flertal insatser i sådana objekt 
så har vi valt att prioritera dessa. Det är viktigt att 
fastighetsägaren arbetar förebyggande och att   
gällande krav på brandskyddet uppfylls. 

Vid årets tillsyner har en del brister i brandskyddet 
uppmärksammats. Exempelvis dörrar som inte upp-
fyller de brandtekniska kraven, avsaknad av tidig 
detektion av brand i källarutrymmen samt brister 
i det systematiska brandskyddsarbetet. Detta har 
resulterat i att fastighetsägare och bostadsrättsför-
eningar utfört förbättrande åtgärder och därmed 
har nivån på brandskyddet höjts avsevärt.

Under året har en medarbetare från utrycknings-
styrkan fått möjlighet att läsa Tillsyn A. Vi ser det 
som väldigt positivt att fler personer i vår organi-
sation är intresserade och har möjlighet att också 
arbeta förebyggande med tillsyn. Målsättningen är 
på sikt att en person i varje skiftgrupp i heltidsstyr-
kan ska ha behörigheten att utföra tillsyner.

Mötet med människan
Under året har vi träffat många människor som bor, 
vistas och verkar i våra medlemskommuner. Möten 
har skett både fysiskt vid olika arrangemang och 

utbildningar samt genom sociala medier. Vårt mål 
är att nå ut med våra budskap till så många olika 
målgrupper som möjligt. Under 2015 har vi gjort 
37 st inlägg på hemsidan och 150 inlägg i sociala 
medier. Vi har också haft privilegiet att få träffa   
seniorer på äldredagen, medverkat vid LO-dagen 
och träffat våra kommuninnevånare vid julskylt-
ningen på torget. 

Inför sommaren deltog vi i förberedelserna inför 
de festivaler som anordnas i våra kommuner. 
Under festivalerna utfördes en del tillsynsarbete 
då vi exempelvis besökte olika campingar samt 
de matknallar som hanterar gasol. Under Sweden 
Rock Festival, som är den största festivalen i våra 
tre kommuner, bemannade vi även i år med en liten 
räddningsstyrka på två personer. Räddningsstyrkan 
kontrollerade bland annat säkerheten på camping-
ar, utförde räddningsinsatser och kommunicerade 
med rockarna på plats. Vi var även med på Kille-
bom och Östersjöfestivalen där vi pratade säkerhet 
med besökarna. 

Säkerhets- och krissamordning
Under föregående år genomförde medlemskom-
munerna en utredning avseende kris- och säker-
hetssamordningen, vilket resulterade i att samord-
ningen från och med årsskiftet lades tillbaka hos 
medlemskommunerna. Verksamheten drivs nu av 
en kris- och säkerhetssamordnare för Olofströms 
och Sölvesborgs kommun samt en för Karlshamns 
kommun. 
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Stöd till
enskilda

Analys

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

Organisation styrs av en politisk direktion som består av nio leda-
möter, tre från respektive kommun. Var och en av ledamöterna har 
personliga ersättare. Förbundet leds av en förbundschef och i   
ledningsgruppen finns även räddningschef, huvudprocessledare,   
HR-chef och driftchef. Vi har stödfunktioner i egen regi som   
hanterar ekonomi, personal och drift.

Förbundets verksamhet beskrivs i tre huvudprocesser: 
Stöd till enskilda stödjer den enskilde och organisationer att 
förebygga olyckor genom bland annat utbildningsverksamhet och 
myndighetsutövning. Insatser vid oönskade händelser innefattar arbete i vår utryckande organisation.   
Analys och utredning tar vid efter en oönskad händelse för återföra erfarenheter både inom och utanför 
organisationen.
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Här utbildar vi oss   
i arbete på hög höjd.
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Insatser vid oönskade händelser
Metodutveckling
För att genomföra effektiva och säkra rädd-
ningsinsatser är en väl utvecklad metod en för-
utsättning samtidigt som anpassningar till nya 
arbetsuppgifter och risker behöver göras. Un-
der året har ett antal projekt och utbildningar 
genomförts där nya metoder har utvecklats.

• En metod har tagits fram för de insatser där 
räddningstjänstens bärbara stegar är enda 
möjligheten till livräddning och den nöd-
ställde själv saknar förmåga att klättra ned 
på stegen. Utbildning kommer att genom-
föras 2016.

• En metod som kallas ”Kättinglosstagning” 
har införts vid stationen i Karlshamn. Meto-
den innebär att man med hjälp av kättingar 
genomför losstagning av fastklämda perso-
ner i olika typer av fordon.

• Ett samverkansprojekt med Räddningstjäns-
ten Östra Blekinge har genomförts i syfte 
att öka vår förmåga att genomföra insatser 
på ett säkert och effektivt sätt mot brand 
i komplexa miljöer. Projektgruppen har 
arbetat fram ett gemensamt arbetssätt och 
en organisation för insats med rökdykare 
i komplexa miljöer. Utbildning kommer att 
genomföras under 2016.

• Metoden med skärsläckare har utretts och 
den kommer vi att fortsätta att använda i 
förbundet.

 Utbildningar 2015 2014 2013 2012 2011

Extern utbildning*:  117 162 157 179 140
kurser/info
Extern utbildning:  2 333 3 911 3 939 3 058 3 105
antal elever

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

Myndighetsutövande 2015 2014 2013 2012 2011

Tillsyn enl. LSO 43 36 75 59 73
Tillsyn enl. LBE 35 25 40 36 51
Tillstånd LBE 25 23 27 46 48

I förbundet har hittills utfärdats 410 tillstånd att själv få rengöra sin 
eldstad och rökkanal. 

Analys och utredning       2015 2014     2013      2012 2011

Insatsutvärdering 4 3 6 6  4
Olycksförloppsutredning 2 9 9 5 10
Återkoppling  6 9  8     4



”Räddningstjänsten har totalt 
genomfört 895 larm, vilket är   
en ökning från föregående år.”

Personalkompetens
Utbildning och övning har genomförts enligt upp-
gjord övningsplan. Utöver övningar enligt övnings-
plan har särskilda satsningar gjorts under året inom 
vissa områden.

• Kompletterande utbildning för motorsåg har 
genomförts enligt AFS 2012:1.

• Utbildning avspärrning vid trafikolycka.
• Utbildning i dörrforcering för Karlshamn deltid, 

Mjällby och Svängsta.
• En preparandutbildning för nyanställda   

brandmän genomfördes med 12 st deltagare.

Under året har också ett antal medarbetare   
genomgått fortbildning inom olika områden.   
43 personer har genomfört 14 olika utbildningar 
i andningsskydd, fartygsbrandsläckning, PHTLS, 
båtförarutbildning, motorsåg, kättinglosstagning, 
höghöjd, skärsläckare och testledarutbildning.

Övriga projekt, utredningar och investeringar
Ett antal projekt och utredningar inom olika   
områden har genomförts.

• En utredning har gjorts av det förbjudna ämnet 
PFOS i våra skumvätskor. Resultatet påvisade 
glädjande att nivåerna låg under de tillåtna   
värdena.

• Nya talenheter för kommunikation vid rökdyk-
ning har köpts in.

Under året har det också gjorts inköp i en mängd 
utrustning för räddningstjänstuppdrag och övning.

Statistik
Räddningstjänsten har totalt genomfört 895 larm, 
vilket är en ökning från föregående år. Händelsety-
per som stått för den största ökningen är trafiko-
lycka, IVPA-larm samt lyfthjälp till hemtjänsten. 
Glädjande är att antalet bränder har minskat något 
samt att de automatiska brandlarmen inte har   
ökat trots att antalet anslutna larm till SOS ökat.

Nya befäl
Under året så har fördjupade internutbildningar   
för nya insatsledare och styrkeledare genomförts. 
Utbildningen har skett parallellt med genomföran-
det av Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skaps (MSB) utbildningar ”Räddningsledare A” och 
”Räddningsledning B”. Internutbildningen är ett 
komplement till MSBs utbildningar, där aspiranten 
erhåller djupare kunskaper om ledningsfunktionens 
uppgifter, ansvar och befogenheter i den egna 
organisationen. 

Insatsplaner
För alla anläggningar som är farlig verksamhet bör 
kommunen och verksamhetsutövaren ha var sin 
plan för räddningsinsatser (MSBFS 2014:2). Rädd-
ningstjänsten har sedan tidigare upprättat insats-
planer för flera av de anläggningar som är farlig 
verksamhet. Under 2015 har ytterligare en insats-
plan tagits fram som avser Aarhus Karlshamn AB. 
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Utryckningsstatistik 2015 2014 2013 2012 2011

Brandlarm 122 131 168 142 135
Räddningslarm 219 232 204 187 165
Automatlarm, ej brand 276 278 240 222 236
Övrigt 278 209 168 189 138
Totalt 895 850 780 740 674
 Antal faktiska larmtimmar 5 571 4 429 5 007 4 207 3 895

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
Olycksutredning/Insatsutvärdering
Räddningstjänsten Västra Blekinge arbetar med 
att utreda olyckor i syfte att förebygga liknande 
olyckor samt att utvärdera den egna insatsen.   
I olycksutredningar och insatsutvärderingar kom-
mer eventuella brister fram och åtgärdsförslag för-
medlas till drabbade verksamheter, organisationer 
eller fastighetsägare. Utredningarna och utvärde-
ringarna genererar även erfarenheter som sprids 
inom vår organisation.  I följande text redovisas   
en sammanfattning av några utredningar som   
genomfördes under 2015. 

Brand i flerbostadshus på Kungsgatan i   
Karlshamn
I december 2014 larmades vi till en brand i ett 
flerbostadshus i centrala Karlshamn. Byggnaden 
inrymmer fem lägenheter samt en affärslokal. 
Byggnaden är en del av kvartersbebyggelsen med 
sammanbyggda hus på respektive gavel samt en 
sammanbyggd förrådsbyggnad på innergården.

Branden startade på grund av ett hetarbete 
med gasol på förrådsbyggnadens tak och spred 
sig snabbt till flerbostadshusets yttervägg, i en 
luftspalt mellan två sammanbyggda hus. Branden 
spreds även till insidan av ytterväggen.

Efter intensivt arbete i två timmar, med initialt tre 
styrkor, lyckades vi få branden under kontroll. 

Framgångsfaktorerna var framförallt:

• vår snabba ankomst med tre styrkor till 
brandplatsen, 

• aktivt operatörsarbete med både skärsläckare 
och dimspik tillsammans med värmekamera, 

• brandmän och befäl hade nyligen utbildats i 
konstruktionsbrand.  

Utsläpp av gasol från bergrum på E.ON Gas 
Sverige ABs terminal i Oxhaga
Den 25 december 2014, inkom ett larm om gasol-
utsläpp på E.ON:s anläggning på Oxhaga Nabb i 
Karlshamn. Anläggningen är en stor gasoldepå där 
propan lagras i två bergrum. Ovan mark ligger ett 
rörsystem via vilket gasolen kan lastas och lossas. 
Läckaget omfattade gasol i gasfas som flödade ut 
ur ett hål i en rörtätning ovan mark, uppe på ber-
get, ovan bergrummen. Läckaget var omfattande 
och brännbara koncentrationer kan ha funnits upp 
till 25 meter från utsläppspunkten i vindriktningen. 
En initial plan beslutades där berörda pumpar 
nödstoppades, utsläpps- och riskområde mättes 
och utsläppspunkten vattenbegöts för att skapa en 
ispropp som tillfälligt begränsade läckan. Eftersom 
läckaget ovan mark berodde på ett hål i en rörled-
ning nere i bergrummet var ett vattenlås tvunget 
att skapas i bergrummets pumpgrop för att få 
stopp på läckaget.

Bild från branden 
i flerbostadshuset 
på Kungsgatan i 
Karlshamn.
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Räddningstjänsten, tillsammans med E.ON:s per-
sonal, lyckades genomföra planen och efter ca sex 
timmar var bergrummet förseglat med hjälp av 
vattenlåset. 

De erfarenheter som framkom efter utredningen 
var:

• att vi nyttjade en ledningsresurs från Räddnings-
tjänsten Östra Blekinge och samverkan mellan 
ledningsfunktionerna i väst och i öst fungerade 
mycket bra. Därmed har ett stort steg tagits mot 
att förstärka varandra på ledningssidan. 

• samverkan med E.ON:s personal fungerade 
mycket bra. Utredaren konstaterade att täta 
kontakter, övningar och utbildningar tillsammans 
med anläggningspersonal är viktigt och skapar 
förutsättningar för god samverkan. 

• den kamera som filmade området innebar att 
ledningen fick en oslagbar överblick över ut-
släppsplatsen. Vi bör framhålla detta vid möten/
tillsyner/övningar på anläggningar med farlig 
verksamhet.   

Vi skulle också kunna utreda nyttan med att själva 
köpa in en drönare eller motsvarande.  

Trafikolycka på Svängstavägen 
I januari 2015 inträffade en olycka då en av våra   
brandmän blev påkörd av en lastbil i samband 
med trafikdirigering efter en trafikolycka. Lastbilen 
passerade en kurva och ca 200 meter efter kurvan 
arbetade brandmannen med att dirigera trafik. 
Eftersom väglaget var halt och lastbilen framfördes 
i hög hastighet hann inte chauffören sakta ner och 
stoppa fordonet, utan väjde istället för brandman-
nen, som träffades av lastbilens sida. Brandmannen 
fördes till sjukhus med ambulans där det visade sig 
att personen inte fått några allvarliga skador. 

Olyckan visar tydligt att riskerna är stora för rädd-
ningspersonal vid trafikolycksarbete. Den absolut 
viktigaste åtgärden som måste vidtas i samband 
med trafikolyckor är att ”säkra olycksplatsen”. Det 
innebär att vi måste se till att andra trafikanter 
inte kan skada räddningspersonal eller drabbade 
vid olycksplatsen, orsaka nya trafikolyckor eller 
förvärra den aktuella olyckan. För att arbetsmiljön 
ska bli bättre har vi vidtagit flera åtgärder. Vi har 
bl.a. införskaffat ny avspärrningsutrustning och vår 
personal har utbildats ytterligare. Framtida utbild-
ningar och övningar i trafikolycka kommer alltid att 
innehålla ett moment som avser just ”säkra   
olycksplatsen” och avspärrning.  
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När bogserbåten 
Zeus brann omkom 
fyra personer.

Brand på bogserbåten Zeus i Sölvesborg
I september 2015 inträffade en brand på en bog-
serbåt som låg vid kaj i Sölvesborgs ytterhamn. 
Branden var omfattande vid vår ankomst då en av 
hytterna, en trappa under däck, var helt övertänd. 
Vi använde både skum och vatten för att succes-
sivt ta oss ner till hytten och släcka branden. Under 
släckningsarbetet bekräftades att det fanns fyra 
personer kvar nere i hytterna. Mot bakgrund av den 
kraftiga brand som de första brandmännen möttes 
av vid ankomst, bedömdes det högst osannolikt att 
någon av dessa skulle vara vid liv. 

Arbetet med att släcka en fartygsbrand är något 
som vi inte ställs inför särskilt ofta. Problemen i 
samband med släckningsarbete på fartyg är många. 
Några faktorer som gör det svårt är att utrymmena 
är mörka och trånga samtidigt som skrovet blir 
otroligt varmt. Verktygen som vi använde, i form av 
traditionell släckning med vatten samt skumpåfö-
ring, fungerade bra men arbetet tog mycket lång 
tid. Andra metoder diskuterades men genomfördes 
aldrig på grund av olika omständigheter.   

Fartygsbänder/fartygsolyckor inträffar inte särskilt 
frekvent, varför denna olyckstyp inte har priori-
terats i övningsverksamheten. Kunskaperna om 

fartyg, konstruktion, brandsläckning mm. är många 
gånger bristfälliga. Även kunskaper om andra be-
rörda myndigheter, inklusive intressenter, och deras 
resurser är bristfälliga. 

Ovan anges några av de slutsatser som beskrevs i 
utredningen. För att öka kunskapen hos personalen 
genomförs ett projekt, Fartygsbrand i hamn, som 
påbörjades redan i början av 2015. Syftet med pro-
jektet är just att öka förmågan hos brandmän och 
befäl vid insatser mot fartygsbrand i hamn. 

Interna analyser
Under 2015 har vi analyserat samtliga insatser där 
skärsläckaren har använts som släckmetod. Resul-
tatet av utredningen visar att skärsläckaren använts 
med framgång vid tre av fem händelser. Vid dessa 
händelser har vi räddat ekonomiska värden tack 
vare den använda metoden. Det tar tid att arbeta in 
ett nytt koncept i verksamheten, varför vi förutspår 
att metoden kommer användas mer flitigt för varje 
år som går. Vi tror att konceptet kommer användas 
med stor framgång framöver, och därför kommer 
vi att investera i ytterligare en skärsläckare under 
2016. 
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Mål och vision 2015-2018
Utifrån nationella mål i Lagen om skydd mot olyckor har 
Räddningstjänsten Västra Blekinge formulerat förbundets 
övergripande vision och verksamhetsidé.

Vision: 

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

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

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

• sätta medborgaren i fokus med hög tillgäng-
lighet 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 förmå-
ga att själv förebygga och minska effekterna 
av oönskade händelser 

• på ett snabbt och effektivt sätt genomföra 
räddningstjänstuppdrag vid oönskade hän-
delser

• aktivt analysera, återföra och sprida erfaren-
heter från inträffade oönskade händelser

   
Direktionen antar årligen en verksamhetsplan   
som utgår från våra tre huvudprocesser: Stöd till 
enskilda, Insatser vid oönskade händelser samt 
Analys och utredning. I planen beskrivs övergripan-
de mål och aktiviteter för varje process som härleds 
från förbundets fem inriktningsmål. 

Verksamhetsplan och uppföljning 2015
I verksamhetsplanen för 2015 fanns det totalt 21 
aktiviteter fördelade under respektive process in-
klusive tre övergripande aktiviteter. I år har majori-
teten av aktiviteterna slutförts. De tre övergripande 
aktiviteterna som avsåg framtagande av handlings-
program, verksamhetssystem samt en organisa-
tionsöversyn är uppfyllda. 

Huvudprocess Planerade Slutförda 

Övergripande 3 3
Stöd till enskilda 5 2
Insatser vid oönskade händelser 11 8
Analys och utredning 2 2
Totalt 21 15
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Huvudprocess Planerade Slutförda 

Övergripande 3 3
Stöd till enskilda 5 2
Insatser vid oönskade händelser 11 8
Analys och utredning 2 2
Totalt 21 15

Stöd till enskilda 
I processen ingår myndighetsutövning, utbildning 
och kommunikation. Processens 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. Under hösten så drab-
bades processen av långvarigt personalbortfall, 
vilket minskade möjligheterna att uppfylla samtliga 
aktiviteter. På grund av personalbortfallet så har tre 
aktiviteter ej slutförts.               

Planerna som skulle upprättas för riskanläggningar 
samt för arbete med kulturminnesmärkta byggna-
der har fått skjutas fram i tiden. Enligt aktiviteten 
för utbildning ska samtliga åk 4 och åk 7 utbildas 
samtidigt som utbildningar i Allmän Brandkunskap 
och Heta arbeten ska utföras löpande. Dock så är 
inte åk 4 utbildningen slutförd på grund av perso-
nalbrist.

Vi bedömer att arbetet inom processen och   
genomförda aktiviteter är i linje med uppsatta mål. 

Insatser vid oönskade händelser
I processen planeras aktiviteter inom delproces-
serna första insatsperson, transportmedel,   

personlig skyddsutrustning, räddningsmateriel, 
personalkompetens, taktik och metod samt led-
ning. 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 åtta av elva aktiviteter slutförts. På grund 
av bristande ekonomi beslutades att upphand-
lingen av FIP-bilarna skulle flyttas fram till 2019 och 
räddningsbilen till 2017. Därmed uppfylldes inte 
heller aktiviteten att införa arbetssättet med första 
insatsperson vid styrkorna i Svängsta och Mjällby. 

Vi bedömer att arbetet inom processen och   
genomförda aktiviteter är i linje med uppsatta mål.
 

Analys och utredning
I processen ingår aktiviteter inom delprocesserna 
uppföljning av olyckor och insatser samt interna   
utredningar och analyser. Målen för processen är 
att analysera vår egen verksamhet och kontinuer-
ligt utreda olyckor och utvärdera insatser för att 
hitta olyckstrender i samhället, förebygga olyckor 
samt minska konsekvenserna av en oönskad hän-
delse. Samtliga aktiviteter är slutförda.

Vi bedömer att arbetet inom processen och   
genomförda aktiviteter är i linje med uppsatta mål. 
 

Måluppfyllelse för året
Vi bedömer att årets genomförda aktiviteter enligt 
verksamhetsplanen tillsammans med vårt övriga ar-
bete under året är i linje med våra fem inriktnings-
mål och sammantaget gör att våra inriktningsmål 
uppfylls.

Vi arbetar hela tiden med målet att sätta medbor-
garen i fokus. Både vårt informations- och  utbild-
ningsarbete såväl som erfarenhetsåterföringen av 
våra utredningar stärker på olika sätt förmågan 
hos alla som bor, vistas och verkar i våra med-
lemskommuner. 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 ändå inträffar. 

Jocke och Erik kontrollerar 
brandsäkerheten i mattälten på 
Sweden Rock Festival. Särskilt 
beaktas riskerna vid hantering 
av gasol.
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Medarbetare

Personalkategori Kvinnor Män Totalt  Medelålder

Förtroendevalda och revisorer 9 (9) 12 (11) 21 (20) 60 (63)
Övrig personal* 5 (7) 12 (11) 17 (18) 43 (44)
Brandmän, heltid 1 (1) 23 (23) 24 (24) 41 (40)
Brandmän, deltid 5 (5) 93 (99) 98 (104) 42 (42)
Brandvärn 0 (0) 10 (10) 10 (10) 41 (42)

Totalt 20 (22) 150 (154) 170 (176) 

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

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

Rekryteringar   
Under året har vi haft personalomsättning i   
utryckningsstyrkorna samt på dagtidspersonalen   
(i tabellen benämnd övrig personal). Som vi berät-
tade i årsredovisningen för 2014 tidigarelade vi 
rekryteringen av räddningstjänstpersonal i be-
redskap. Under våren slutfördes rekryteringen då 
10 nya medarbetare genomgått grundutbildning 
till deltidsbrandmän. Vi har också rekryterat fyra 

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

RCB och 
Insatsledare

styrkeledare till förbundets utryckningsstyrkor på 
deltiden. Framöver ser vi att det kommer att fin-
nas ett fortsatt stort rekryteringsbehov av rädd-
ningstjänstpersonal i beredskap, framför allt på de 
mindre orterna. 

Det har även funnits ett behov av att ersättnings-
rekrytera medarbetare till både utryckningsstyr-
kan på heltid och dagtidsperonalen då vi har haft 
pensionsavgång och medarbetare som har slutat. 
Brandmän och styrkeledare till utryckningsstyrkan 
på heltid har anställts samt en ekonom, drifttekni-
ker, brandinspektör, vaktmästare har anställts till 
dagtidspersonalen. 

Personalkompetens
För att upprätthålla Räddningstjänstens uppdrag är 
vi mycket väl medvetna om hur viktigt det är med 
kompetensutveckling och att det finns spetskom-
petens inom organisationen. Förutom den interna 
övningsverksamheten och utbildningarna via MSBs 
räddningsskolor har våra brandmän gått 14 olika 
utbildningar. Alla brandmän har inte gått på alla 
utbildningarna medan vissa har gått på flera.

Varje år tas en övningsverksamhet fram för att åter-
spegla kommunernas riskbilder och utifrån detta 
övar brandmännen på hur man ska agera   
ute på olycksplatsen.

10
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”Den största förändringen har skett i individens 
medvetande om riskerna vilket har lett till ett förändrat 
beteende där medarbetarna tänker på att skydda sig i 
större utsträckning”. 
 

Personalkategori Övningstimmar/år

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

  Total sjukfrånvaro/ Långtidssjukfrånvaro/
  ordinarie arbetstid total sjukfrånvaro

29 år eller yngre 0,43 % (0,59 %) 0,00 % (0,00 %)
30-49 år 2,93 % (1,76 %) 40,56 % (30,40 %)
50 år eller äldre 3,50 % (4,37 %) 68,44 % (55,17 %)
Totalt 2,64 % (2,31%) 48,05 % (41,86 %)

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro
I tabellen redovisas den totala sjukfrånvaron per 
ordinarie arbetstid samt hur stor del av den som ut-
gör långtidssjukfrånvaro. Jämfört med föregående 
år har den totala sjukfrånvaron ökat marginellt. 

Arbetsmiljö
Man har sedan länge känt till att brandmän i högre 
utsträckning än andra yrkesgrupper drabbas av 
vissa typer av farliga sjukdomar, vilket även media 
har uppmärksammat de senaste året. Ett arbete 
med att minska exponering av farliga ämnen för vår 
personal påbörjades 2013. Exponering sker såväl 
ute på brandplatsen som inne på brandstationen. 
För att få en ökad kunskap och en större förståelse i 
förbundet bjöds alla medarbetare in till en föreläs-
ning om projektet Friska brandmän. Föreläsaren 
berättade om projektets arbetssätt, framgångar/
motgångar och även lite om framtidens arbete. 
Projektet Friska brandmän har arbetat enligt en 
modell som kallas för ”Skellefteåmodellen” som går 
ut på att utveckla rutiner som alla kan följa och att 
alla arbetar på samma sätt och efter en viss modell 
efter varje brand. Projektet har som utgångspunkt 
att förhindra att brandmän drabbas av sjukdomar 
senare i livet. 

Ett citat taget ur föreläsningen: ”Den största för-
ändringen har skett i individens medvetande om 
riskerna vilket har lett till ett förändrat beteende 
där medarbetarna tänker på att skydda sig i större 
utsträckning”. 

För 2016 har vi satt upp ett prestationsmål i verk-
samhetsplanen som heter Friska brandmän. Detta 
har vi gjort för att betona vikten av en bättre och 
säkrare arbetsmiljö.
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Ekonomi

Verksamhetens intäkter 
Årets intäkter uppgår till 5 087 tkr vilket är 612 tkr 
bättre än budgeterat och dessutom den högsta 
totala intäkten sedan förbundet bildades. Ökningen 
jämfört med budget beror i huvudsak på att antal 
felaktiga automatiska brandlarm har ökat. Vi har 
även gjort fler utbildningar i Heta arbeten samt sålt 
fler tjänster till kommunerna. Trots ett fortsatt bra 
likviditetsflöde så har ränteintäkterna blivit betyd-
ligt lägre än budgeterat vilket beror på det rådande 
ränteläget.    

Verksamhetens kostnader
Verksamhetens kostnader uppgår till 48 730 tkr, 
310 tkr högre än budgeterat. De något högre 
kostnaderna går inte att härleda till några specifika 
händelser. Det är enstaka kostnadskonton som 
har dragit över budget något, exempelvis inköp av 
inventarier där vi har tvingats ersätta en del inven-
tarier till högre belopp. Förbundets räntekostnader 
har minskat jämfört med budget (-194 tkr) vilket 
beror på att årets pensionsskuldsavsättningen blev 
lägre än budgeterat.

I den reviderade budgeten för 2015 sänktes av-
skrivningarna, vilket gör att årets utfall på 3 718 tkr 
överskrider budget något.  

 

Investeringar
Investeringsbudget för 2015 togs av direktionen 
i oktober 2014 men i februari 2015 reviderades 
budgeten vilket medförde att investeringen av 
räddningsbilen flyttades till 2017. Därefter gjor-
des ytterligare en ändring i september månad då 
FIP-bilarna flyttades till 2019, samtidigt som en 
handikapptoalett behövdes på övningsfältet. 

Utfallet för årets investeringar är högre än budge-
terat då samtliga mindre investeringar i kategorin 
räddningsmateriel har dragit över budget något 
vilket även investeringen på övningsfältet har gjort.

  Budget 2015 Utfall 2015

Räddningsmateriel 400 640
Övningsfält 350 379
FIP-bilar 1 000 flyttas fram
   till 2019

Räddningsbil 1 750 flyttas fram
   till 2017

Handikapptoalett 150 136
Totalt 3 650 1 155

Verksamheten i siffror 2015 2014  2013 2012 2011

Antal invånare den 1/11 62 099 61 546 60 918 60 817 60 854
Årets resultat (tkr) 844 -437 348 572 -817
Totala medlemsbidrag/inv (kr) 780 801 784 767 740
Årets resultat exkl. bidrag/inv (kr) -760 -808 -778 -757 -754
Självfinansieringsgrad (%) 10 8 9 8 9
Soliditet (%) 21 18 20 20 19

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

Årets resultat
För 2015 så redovisar förbundet ett positivt resultat på 844 tkr, vilket är en väsentlig förbättring jämfört 
med budgeterat resultat för året som var 5 tkr. Det positiva resultatet beror till stor del på den återbetal-
ning på 460 tkr som förbundet har fått från Fora. Förbundet redovisar också en väsentlig ökning (+612 tkr) 
av intäkterna jämfört med budget.
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Skulder och pensionsavsättning
Summa avsättningar och skulder har minskat med 
ca 800 tkr vilket beror på att två brandmän valde 
att inte gå i pension vid 58 års ålder. Vi har valt att 
även fortsättningsvis använda försiktighetsprin-
cipen i uppbokning av pensionsavsättning, vilket 
innebär att generellt antagande om pensionsålder 
har satts till 58 år. Därmed får förändrade pensions-
datum stort genomslag, men det blir då till det 
bättre och inte till det 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. 

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

Balanskravsresultat
Av kommunallagen framgår att vi ska ha god eko-
nomisk hushållning, vilket innebär att intäkterna 
ska vara större än kostnaderna. Detta ska redovi-
sas i en så kallad balanskravsutredning, där årets 
resultat med olika avdrag och tillägg visas i ett 
balanskravsresultat, se not 5. Årets resultat enligt 
balanskravet uppgår till 612 tkr. Det innebär att för-
bundet uppfyller kommunallagens krav på ekonomi 
i balans och föregående års underskott är återställt. 
I avstämningen mot balanskravet har resultatet 
påverkats av en realisationsvinst som uppkom då 
en fullt avskriven inventarie byttes in.

Finansiella mål och god ekonomisk   
hushållning 
Direktionen fastställde i december 2013 tre finan-
siella mål för att kunna följa och arbeta med en 
god ekonomisk hushållning för förbundet på lång 
sikt. En långsiktigt stabil ekonomi är en styrka som 
vi kontinuerligt arbetar med eftersom det är en 
förutsättning för att kunna bedriva en effektiv och 
kvalitativ verksamhet både nu och i framtiden. 

”Den större investering som ligger 
framför oss under 2016 är en 

släckbil. Vi kommer även att byta 
lokal för stationen i Svängsta.”

(tkr) 2015 2014 2013 2012 2011

Eget kapital 6 860  6 016    6 453   6 105  5 533

1. Kommunalförbundets egna kapital skall i genom-
snitt över en femårsperiod vara minst 5 Mkr. 

 Målet är uppnått.

2. Kommunalförbundet skall finansiera investe-
ringar 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 full-
ständiga avsättningar till pensionsskulden i 
balansräkningen, enligt beräkningar från pen-
sionsförvaltare. I dessa beräkningar skall försik-
tighetsprincipen vara gällande. Målet är uppnått. 
Avsättning har gjorts enligt underlag från KPA, 
försiktighetsprincipen är beaktad.

Räddningstjänsten Västra Blekinge har en sta-
bil ekonomi vilket gör att verksamheten inte blir 
lidande av oförutsedda svängningar i resultatet. 
Detta gör att vi känner oss trygga i att kunna 
hantera även framtida oförutsedda händelser eller 
förändringar i omvärlden utan att verksamheten 
ska påverkas. I förlängningen är detta också en 
trygghet för våra medlemskommuner och de som 
bor, vistas och verkar i våra tre kommuner. För att 
öka direktionens möjlighet till styrning och uppfölj-
ning av vår verksamhet så har den interna kontrol-
len uppdaterats genom en ny intern kontrollplan. 
Direktionen kommer därför att få kontinuerlig 
uppföljning gällande de områden som har identifie-
rats med högre risk.

Under 2016 kommer vi att starta upp den nya orga-
nisationen där tre verksamhetsenheter kommer att 
ligga under räddningschefen. Dessa tre är Förebyg-
gande, Operativ RiB samt Operativ Heltid. Organi-
sationsförändringen för med sig flera nya chefsrol-
ler samtidigt som ekonomin ska följas upp på ett 
annat sätt för att matcha verksamhetsenheterna. 

Den större investering som ligger framför oss under 
2016 är en släckbil. Vi kommer även att byta lokal 
för stationen i Svängsta.



14

Resultaträkning

  Not Budget Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
Belopp i tkr  2015 2015 2014 2013 2012 

Verksamhetens intäkter 1  4 475 5 087 4 447 4 414  4 283   
Verksamhetens kostnader 2  -48 420 -48 730 -49 630 -46 897  -46 593   
Avskrivningar 3  -3 650 -3 718 -3 907 -4 069  -3 971 
Verksamhetens nettokostnader  -47 595 -47 361 -49 090 -46 552  -46 281
         
Medlemsavgift Räddningstjänst  48 000 48 000 46 959 45 686  44 668 
Riktat statsbidrag från MSB  0 0 1 819 1 971  1 971   
Finansiella intäkter  50 1 68  74 49   
Finansiella kostnader 4  -450 -256 -193 -394  -657  
Resultat före extraordinära poster  5 384 -437 785  -250 

 Jämförelsestörande post 4 0 460 0 -437 822 

Årets resultat 5 5 844 -437 348  572    
 

   Not Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
Belopp i tkr   2015 2014 2013 2012

Löpande verksamhet       
Årets resultat   844 -437 348 572  
Justering för av- och nedskrivningar  3 3 718 3 907 4 069 3 971 
Justering för realisationsresultat  3 -232 0 0 0
Förändring av pensionsavsättning  8 -795 144 1 113 1 979   
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar  6 536 -503 -527 462 
Ökning/minskning av kortfristiga skulder  9 521 1 202 681 -2 478 
Medel från den löpande verksamheten   4 592 4 313 5 684 4 506   
         
Investeringsverksamhet        
 Förvärv av mat. anläggningstillgångar  3 -1 156 -4 706 -361 -3 590  
Försäljning/utrangering av mat. anläggningstillgångar 3 232 0 10 0
Medel från investeringsverksamheten   -924 -4 706 -351 -3 590
         
Årets kassaflöde   3 668 -393 5 333 916    
Likvida medel vid årets början   12 014 12 407 7 074 6 158   
Likvida medel vid årets slut   15 682 12 014 12 407 7 074  

Kassaflödesanalys
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Balansräkning

   Not Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
Belopp i tkr   2015 2014 2013 2012 

TILLGÅNGAR       
Materiella anläggningstillgångar      
Maskiner och inventarier 3  15 312 17 875 17 076 20 793 
Summa materiella anläggningstillgångar   15 312 17 875 17 076 20 793 
        
Omsättningstillgångar     
Kortfristiga fordringar 6  2 582 3 118 2 615 2 088  
Likvida medel  15 682 12 014 12 407 7 074 
Summa omsättningstillgångar   18 264 15 132 15 022 9 162 
Summa tillgångar   33 576 33 007 32 098 29 955 
       
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
Eget kapital      
Eget kapital vid årets ingång 7 6 016 6 453 6 105 5 533 
Årets resultat  844 -437 348 572 
Summa eget kapital   6 860 6 016 6 453 6 105 
       
Avsättningar       
Avsättning för pensionsskuld 8  18 157 18 952 18 808 17 695 
Summa avsättningar   18 157 18 952 18 808 17 695 
       
Skulder       
Kortfristiga skulder 9  8 559 8 039 6 837 6 155 
Summa skulder   8 559 8 039 6 837 6 155 
Summa eget kapital och skulder   33 576 33 007 32 098 29 955 

 Karlshamn den 24 februari 2016     
     
 
 
   
 Kenneth Hake Ewonne Månsson Rolf Persson  
 
 
   
     
 Katrin Johansson Jan-Erik Pilthammar Ola Bengtsson 
     
 
 
   
 Marco Paulsson Mats Svensson Gert Gustavsson 
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Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen 
om kommunal redovisning och
rekommendationer från Rådet för kommunal redo-
visning vilket bl.a. innebär att: 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt 
att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgo-
dogöras förbundet och intäkterna kan beräknas 
på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits till 
de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar 
och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där 
inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och 
utgifter har skett enligt god redovisningssed. 

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

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

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

Förbundet tillämpar komponentavskrivning gäl-
lande tillgångarnas nyttjandeperiod men någon 
uppdelning i  komponenter har ej gjorts.

Avsättning för pensionsskuld
Som avsättning redovisas sådana förpliktelser som 
är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räken-
skapsår och som på balansdagen är säkra eller san-
nolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller 
den tidpunkt då de ska infrias. Avsättningen avser 
särskild ålderspension för brandmän i utrycknings-
styrka som kan gå i pension vid 58 års ålder. Övriga 

pensioner betalas in till KPA årligen via en försäk-
ringslösning. Årets avsättning har minskat i enlig-
het med beräkning från KPA. Liksom föregående 
år tillämpar förbundet försiktighetsprincipen vid 
värdering av pensionsskuldsavsättning i bokslutet. 

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

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

Systemdokumentation och   
behandlingshistorik 
Dokumentation är nästan slutförd men är per 
bokslutsdatum ej komplett vilket innebär ett avsteg 
från kommunala redovisningslagen.
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Noter till resultat- och balansräkning

Not 1  
Verksamhetens intäkter 2015 2014 2013 2012

Försäljning, taxor och avgifter 2 521 2 227 2 370 2 097
Hyror och arrenden 463 439 548 598
Bidrag och ersättningar 100 184 186 215
Utbildning samt fsg av tjänster 2 003 1 597 1 310 1 373
 5 087 4 447 4 414 4 283

Not 2  
Verksamhetens kostnader 2015 2014 2013 2012

Inköp av förbrukningsmateriel 3 573 3 321 3 014 2 874
Konsulttjänster inkl revision 416 237 459 444
Lokalkostnader inkl hyra 4 215 4 036 4 184 4 189
Hyra av anläggningstillgång 289 326 302 274
Kostnader för arbete 36 534 38 231 35 622 35 581
Övriga kostnader 3 703 3 479 3 316 3 231
 48 730 49 630 46 897 46 593

Bland övriga kostnader ingår kostnad för SOS Alarm med ca 914tkr 
(838 tkr) och kostnader för Rakelabonnemang med ca 501tkr (578tkr).

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

Anskaffningsvärde    
Ing anskaffningsvärde 5 677  8 974  35 748  50 399 
Inköp 0 1 155 0 1 155
Försäljning/utrangering 0  -232 0 -232
Utg anskaffningsvärde 5 677  9 897  35 748  51 322 
    
Ackumulerade avskrivningar    
Ing. ack avskrivningar -5 520  -6 841 -20 163  -32 524 
Försäljning/utrangering 0 232 0 232
Årets avskrivningar -31 -616 -3 071 -3 718 
Utg ack avskrivningar -5 551 -7 225  -23 234  -3 718 
Bokfört värde 126  2 672  12 514  15 312

För ianspråktagna investeringar påbörjas avskrivningarna innevaran-
de år. Investeringar består av talenheter, handikappwc, motorspruta, 
hydaulverktyg samt övningsfält.   

Not 4  
Finansiella kostnader 2015 2014 2013 2012

Räntekostnader 2 2 1 1
Ränta på pensionsskuld 254 191 393 656
 256 193 394 657
Jämförelsestörande post
Återbetalning av Forapremier 460 0 755 822
Förändring av diskonteringsränta 0 0 -1 192 0 
 

Not 5  
Balanskravsutredning 2015 2014 2013 2012

Årets resultat enl. resultaträkning 844 -437 348 572
Realisationsvinster -232 0 -10 0
Realisationsförluster 0 0 0 0
 612 -437 338 572

Not 6  
Kortfristiga fordringar 2015 2014 2013 2012

Kundfordringar 601 972 938 632 
Interimsfordringar 1 516 1 819 1 606 974
Övriga fordringar 465 327 71 482
 2 582 3 118 2 615 2 088 
  

Not 7  
Eget kapital 2015 2014 2013 2012

Ingående eget kapital 6 016 6 453 6 105 5 533
Årets balanskravsresultat 844 -437 348 572 

Utgående eget kapital 6 860 6 016 6 453 6 105  
    

Not 8  
Pensionsskuld 2015 2014 2013 2012

Ingående avsättning 18 952 18 808 17 695 15 716
Pensionsutbetalningar -639 -580 -498 -170
Nyintjänad pension 1 570 1 680 0 1 124
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 254 191 393 656
Förändring av löneskatt -155 28 217 387
Övrigt -1 825 -1 175 -191 -18
Sänkning av diskonteringsränta 0 0 1 192 0
Utgående avsättning 18 157 18 952 18 808 17 695

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

Not 9  
Kortfristiga skulder 2015 2014 2013 2012

Leverantörsskulder 3 212 2 023 1 543 1 702 
Källskatt och sociala avgifter 1 468 1 273 1 334 1 239  
Särskild löneskatt 310 340 234 97 
Interimsskulder 1 185 2 305 1 685 1 144 
Semesterlöneskuld 2 384 2 098 2 041 1 973  
 8 559 8 039 6 837 6 155  
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Revisionsberättelse för år 2015

Vi har utsetts av förbundsmedlemmarna att granska den verksamhet som bedrivits av 
direktionen under år 2015.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, 
förbundsordningen och förbundets revisionsreglemente.

Granskningen har haft den omfattning och inriktning, samt gett det resultat, som redovisas i 
bilaga över granskning av årsredovisningen och tidigare avlämnade revisionsrapporter under 
året avseende delårsrapporten, genom granskning av den interna kontrollen avseende bisysslor 
hos anställda, 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 är tre till antalet. Samtliga finansiella mål har uppnåtts. Årets resultat 
är positivt och uppgår till 844 tkr. Det positiva resultatet balanseras till eget kapital, vilket 
härefter uppgår till 6 860 tkr.

Direktionen lever upp till kravet på en ekonomi i balans för år 2015. Föregående års negativa 
resultat är återställt.

Förbundets verksamhetsmål, som anges i förbundets handlingsprogram omfattar fem 
inriktningsmål. Verksamhetsplanen utgår från tre huvudprocesser, med 21 aktiviteter. 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 
inriktningsmålen, 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 
2015.

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

Karlshamn 12 februari 2016

Ivan Todorov   Ann-Britt Borgström       Gunilla Frennesson
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