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Inledning

Räddningstjänsten i Sverige har enligt tradition 
ett mycket gott rykte med fin verksamhet i det 

breda perspektivet. Räddningstjänsten Västra 
Blekinge är inget undantag. 

Mats Berglund, Räddningschef

Räddningstjänsten Västra Blekinge gör många  
bra saker, förutom rena räddningstjänstuppdrag, 
med hög kvalitet som rönt stor uppskattning. Allt 
har fokus på medborgaren, de som bor, vistas eller 
verkar i våra tre medlemskommuner. Det gäller vitt 
skilda verksamheter, allt från säkerhet för våra äldre 
till utvärdera våra egna insatser. 

Nu går vi in i en ny fas med våra aktiviteter. Allt 
vi gör ska komma från ett behov som följs av en 
aktivitet som sedan utvärderas. Det är viktigt att 
alla bidrar med sina kvaliteter och framför allt att 
alla vet hur man bidrar till helheten. För att kunna 
uppnå ett tryggare samhälle ser vi till att på olika 
sätt hjälpa medborgaren att själv förbereda sig mot 
olyckor. Här har vi en mängd aktiviteter som utifrån 
medborgarens behov och möjligheter hjälper den 
enskilde, vare sig det är en person eller organisa-
tion. Det är tillsammans som vi är starkast och når 
bästa effekt! Om olyckan, eller som vi kallar den 
en oönskad händelse, ändå inträffar har vi en väl 
övad och kunnig skadeavhjälpande verksamhet. 
För att vara så väl förberedd som möjligt planerar 
vi detta från de risker som kan förekomma i våra 
tre medlemskommuner. Det gör att vi utreder och 
analyserar i större omfattning. 

All verksamhet är politiskt antaget i ett sk hand-
lingsprogram, och sträcker sig över hela mandat-
perioden. Framtagandet av det inleddes av den 
för året nytillträdda direktionen. Vision, verksam-
hetside och fem inriktningsmål tas fram. En tydlig 
viljeinriktning där det breddade uppdraget står 
i centrum uttalas. Vi har gått från kvantifierbara 
mätbara mål till aktivitetsmål i de senaste hand-
lingsprogrammen. Det beror främst på att flera 
mätområden inte omfattas av statistiskt tillräckligt 
stort urval och att mycket inträffar som vi inte kan 
påverka. Aktivitetsmålen är ändå noga utvalda för 
att på bästa sätt bidra till att något av de fem verk-
samhetsmålen uppfylls. De kommande handlings-
programmen måste integreras bättre även med 
kommunernas ledande politiker.

För att kunna vara framgångsrik i en organisation 
krävs duktiga och engagerade medarbetare. Rädd-
ningstjänsten Västra Blekinge är inget undantag. 
Vi har satsat på kompetensutveckling för alla våra 
medarbetare och ledare. Inte minst viktigt är det 
för våra deltidsanställda, där det gäller att behålla 
de som vi rekryterat. Här har vi under de senaste 
åren varit mer eller mindre ständigt i en rekrytering 
av deltidsanställda brandmän. Problemet är likartat 
i hela riket, varför det borde ligga i SKĹ s uppdrag 
att lösa situationen. Det blir en utmaning för oss 
de närmsta åren men det finns nog ingen Gordisk 
knut som löser alla problemen i ett trollslag utan 
det är säkert en meny av åtgärder som behöver 
genomföras. Det kan exempelvis vara differenti-
erade styrkor, deltidsstyrkor med heltidsinslag, fler 
heltidsbrandmän eller en kombination av detta. 

Räddningstjänsten Västra Blekinge har över de 
senaste åren byggt upp en sund och stabil eko-
nomi. Detta har gjort att vi innevarande år och 
kommande tre år har kunnat budgetera med ett 

”Det är tillsammans som 
vi är starkast och når 
bästa effekt! ”
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”För att kunna vara framgångsrik 
i en organisation krävs duktiga 
och engagerade medarbetare.”

negativt resultat för att med hjälp av det egna 
kapitalet finansiera investeringar i form av Radio-
kommunikation för effektiv ledning (Rakel) samt 
översyn av fastigheter. Trots det hårda finansiella 
läget i samhället har vi under året lyckats begränsa 
det negativa ekonomiska resultatet som kunde 
ha blivit betydligt sämre för förbundets del. Det 
gör att vi ser framtidens utmaningar an med goda 
förhoppningar om att kunna bibehålla en god och 
stabil ekonomi i förbundet utan att ge avkall  
på kvaliteten.  

Det breddade uppdraget har visat sig omtyckt 
och framgångsrikt. Det måste speciellt inriktas på 
särskilda grupper som på de vanliga sätten inte 
kan tillgodogöra sig vår information på vanligt 
sätt. Ytterligare en uppskattad verksamhet är att 
vi söker upp medborgarna i tätorterna i hemmet 

och informerar och svarar på frågor om säkerhet. 
På dessa aktiviteter har vi möjlighet att träffa de 
som vi vanligen inte kommer i kontakt med. Det 
mer långsiktiga sättet är att på ett systematiskt sätt 
vara närvarande i skolans alla stadier. Förskolan, 
grundskolan och gymnasiet. Som en konsekvens av 
vår närvaro i skolan fick vi frågan om vi kunde leda 
en aktivitetsdag med teambuilding för en skolklass. 
Det blev så lyckat att fler skolor hör av sig med öns-
kemål att regelmässigt bedriva detta vid skolstart.

Omsorgen bedriver bl a ett projekt i Karlshamn 
som inriktar sig på ungdomar. Det första man  
tänker på här är inte räddningstjänsten, men vi har 
en plats att fylla. Det vi bidrar till är närvaro, att 
synliggöra samhället och kanske någon att se upp 
till. Närvaro och struktur är också en starkt bidra-
gande orsak till att vi med framgång varit en del  
i ungdoms/samhällstjänst. 

Detta är några exempel på aktiviteter som Rädd-
ningstjänsten kan utföra förutom det man normalt 
tänker på för vår verksamhet. Aktiviteterna kan 
oftast genomföras utan extra kostnader utan kan 
ses som ett mervärde man får genom den skadeav-
hjälpande utryckningsorganisationen. 

Omtanke, närvaro och tillgänglighet är något vi 
vill att medborgaren förknippar oss med. Därför 
är kommunikation på alla sätt viktigt för oss. Ovan 
är det personliga mötet beskrivet och viktigt men 
med dagens teknik kan vi på olika sätt komplettera 
detta och vi ser tekniken som ett medel att nå ut till 
alla på det för den målgruppen bästa sättet.

Avslutningsvis vill jag på detta sätt tacka samtliga 
medarbetare för ett synnerligen gott arbete och för 
att ni på ett engagerat sätt tar er an utvecklingen 
av Räddningstjänsten Västra Blekinge.

Mats Berglund, Räddningschef   



Personal i utryckningstjänst
Förbundet har en heltidsstyrka i 
Karlshamn, deltidsstyrkor i Karlshamn, 
Olofström, Sölvesborg, Mjällby och 
Svängsta samt ett brandvärn i Kyrkhult.

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

Vår organisation

Den finansiella fördelningen mellan kommunerna 
är 57,8%, 24,9% respektive 17,3%. Förbundet styrs 
av en politisk direktion som består av nio ledamö-
ter, med personliga ersättare, tre ledamöter från 
respektive kommun. 

Förbundet leds av en räddningschef och i lednings-
gruppen finns även stf räddningschef och controller. 
Förbundet har stödfunktioner i form av ekonomi, 
personal och drift som hanteras i egen regi.

Räddningstjänsten Västra Blekinge har sedan tidi-
gare bestått av tre verksamhetsgrenar: en skade-  
förebyggande, en skadeavhjälpande och en verk-
samhet som samordnar kommunernas säkerhet 
och krisverksamhet. Det senaste året har förbundet 
strukturerat om verksamheten och beskriver den 
numera utifrån ett processperspektiv. Uppdragen 
räddningstjänst, säkerhets- och krissamordning är 
numera integrerade i tre huvudprocesser. Proces-
serna beskrivs med hjälp av en bild för att illustrera 
hur de påverkar och samverkar med varandra.

Stöd till enskilda består av sex olika delprocesser: 
myndighet, kommersiella utbildningar, övriga  
utbildningar, kommunikationsverksamhet,  
säkerhetssamordning och krissamordning. 

Insatser vid oönskade händelser består av sju 
delprocesser: transportmedel, individuell skydds-
utrustning, räddningsmateriel, personalkompetens, 
teknik och metod, brand och CBRN-E, teknik och 
metod, räddning samt ledning. 
 
Analys och utredning består av sex delprocesser: 
olycksutredning, insatsutvärdering, återkoppling till 
enskild, tidsbegränsade utredningar, verksamhets-
analys och omvärldsbevakning. 

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Västra 
Blekinge bedriver räddningstjänst, säkerhets- och 
krissamordning för våra tre medlemskommuner: 
Karlshamn, Sölvesborg och Olofström.
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Verksamhetsberättelse

Räddningstjänstens  
myndighetsverksamhet
Räddningstjänstens tillsynsverksamhet genomförs 
med olika teman varje år där vissa objekt eller  
objektsgrupper identifieras för tillsyn. Fördelen 
med detta är att jämförelse mellan olika objekt 
underlättas vilket möjliggör att objekten får ett  
likvärdigt skydd mot brand eller annan olycka. 
Årets tema utgjordes av större butiker, campingar 
och krogverksamhet. Vi har även fortsatt med till-
syn av vindar i rad- och kedjehus. En del generella 
slutsatser kan dras kring butikerna, bland annat att 
det förekommer stor hantering av brandfarlig vara, 
där vi har haft en del synpunkter på brandskyddet.  
Tillsynerna av campingarna har främst noterat att 
det systematiska brandskyddsarbetet inte har  
kommit igång och vissa brister i hanteringen av 
brandfarlig vara. Även avseende krogverksam-
heterna kan vi konstatera att det finns brister i det 
systematiska brandskyddsarbetet och andra brister 
som noterades är brister i släckutrustning, utrym-
ningsplaner och upplagring av brännbart material. 

Tillsynen på brandfarliga och explosiva varor följer 
de frister som har blivit praxis i landet och under 
2011 har vi fortsatt att lägga fokus på bensinmack-
arna. Vi har utfärdat några tillstånd för hantering 
av fyrverkerier, där vissa följdes upp med en tillsyn 
och en del stickprov genomfördes i mellandagarna.

Informations- och
utbildningsverksamhet
Räddningstjänstens informations- och utbildnings-
verksamhet har även i år nått upp till ett av våra  
prestationsmål att årligen utbilda och informera 
minst 5% av kommuninvånarna. Målet innebär att 
drygt tretusen personer har deltagit i vår utbild-
nings- och informationsverksamhet såsom Heta 
arbeten, Hem och fritid HOF, hjärt- och lungrädd-
ning HLR, allmän brandkunskap och diverse  
kortare informationsinsatser. 

Medborgarkontakt
Kontakten med de som bor, vistas och verkar inom 
våra kommuner ar ett mycket viktigt inslag i vår 
verksamhet. De sociala medierna och informatio-
nen på hemsidan är viktiga instrument för att nå 
medborgarna. Facebooksatsningen visade sig vara 
lyckad och har utvecklats under året. Dialogen med 
Facebookanvändarna har successivt ökat. Under 
Sweden Rock Festival uppdaterades Facebook 
kontinuerligt för att informera om vår verksamhet 
på festivalområdet. Ett annat viktigt verktyg för 
att nå medborgaren är hemsidan. Under året har 
vi planerat för en ny hemsidesplattform som sätts 

Räddningstjänsten prioriterar mötet 
med kommunmedborgaren. Här ses 
brandman Mikael Lindgren i samtal 
under Killebom i Sölvesborg.

”Kontakten med de som 
bor, vistas och verkar 
inom våra kommuner är 
ett mycket viktigt inslag  
i vår verksamhet.”
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i drift våren 2012. Den nya processorganisationen 
sätter ytterligare fokus på medborgarkontakten 
då den innehåller en delprocess som handlar om 
att upprätta kontakt med den drabbade efter en 
olycka med syfte att stötta vid krisbearbetningen 
och dra lärdomar av vår egen insats. Verksamheten 
med att besöka bostadsområden har fortsatt även 
under 2011. De besök vi har genomfört har rönt 
stor uppskattning från medborgaren, men även  
av vår egen personal.

En annan typ av medborgarkontakt är den upp-
vaktning vi gör i samband med att någon har gjort 
en bra insats vid en olycka. I år har vi uppmärksam-
mat en man i Sölvesborg, som gjorde en mycket 
bra insats genom att släcka en brand på spisen hos 
sin dotter. När räddningstjänsten kommer fram kan 
vi bara konstatera att branden i stort sett är släckt. 
Agerandet förhindrade, enligt vår bedömning, en 
större brand.

Nya rutiner för Sweden Rock Festival
Sweden Rock Festival har arrangerats under en lång 
tid i Norje. Räddningstjänsten har hela tiden varit 
med och samverkat före, under och efter festivalen, 
både med arrangören och med samverkande myn-
digheter och organisationer. I och med att ambi-
tionen från festivalen ökar för varje år beslutade vi 
detta år att Räddningstjänsten skulle utöka bered-
skapen på plats under festivalen utifrån riskbilden. 
Vi fanns därmed på plats på festivalområdet för att 
på så sätt öka förmågan att snabbt genomföra en 
räddningsinsats och förbereda för övriga styrkors 

ankomst. Utöver dessa arbetsuppgifter tillkom  
en informationsinsats där vi fick chans att möta 
festivalbesökarna inne på området. Mycket av  
den erfarenhet vi gjorde under festivalen kan  
nu användas i förebyggande syfte för att höja 
säkerheten ytterligare. 

Säkerhetssamordning
Under 2011 startades ett omfattande projekt för 
att höja kommunernas ambitionsnivå kring brand- 
och utrymningssäkerhet på vårdboenden. Eftersom 
antalet vårdboenden uppgår till 43 stycken i västra 
Blekinge och det dessutom tillkommer ett antal 
serviceboenden så måste åtgärderna genomföras i 
etapper. Under året har 8 av de högst prioriterade 
boendena analyserats och kommande år fortsätter 
arbetet med resterande vårdboenden. 

Det finns ett stort behov av mer omfattande och 
tillförlitlig statistik över olyckor och tillbud i kom-
munerna, för att åtgärder skall kunna sättas in där 
behoven är störst. Därför pågår ett arbete med att 
analysera vilka datasystem som finns att tillgå för 
att underlätta rapporteringen av olyckor och tillbud 
ute i förvaltningarna. 

Den vanligaste dödsorsaken i åldrarna 15-44 år är 
suicid, självmord, och bara i Sverige tar ca 1 500 
människor sitt liv varje år. Stort arbete läggs sedan 
många år på att förebygga dödsbränder och döds-
olyckor i trafiken medan okunskapen om suicid-
området varit stor. Räddningstjänsterna i Blekinge 
har tillsammans med Polisen och Landstinget under 
2011 tagit de första stegen mot att i större utsträck-
ning förhindra att människor begår suicid. Ett 
samarbete har initierats för att skapa gemensamma 
rutiner när larm inkommer om att någon hotar  
att ta sitt liv och flera utbildningstillfällen har  

I år fanns vi på plats under 
hela Sweden Rock vilket 
ledde till flera spontana 
samtal. Här brandmännen 
Per Lindberg och Johan 
Blomström i samspråk med 
två av festivalbesökarna.
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genomförts. Syftet med utbildningarna har varit att 
öka organisationernas kunskaper om de bakomlig-
gande orsakerna, hur vi gemensamt skall hantera 
larm gällande hot om suicid och framförallt hur vi 
på bästa sätt möter de människor som hotar att ta  
sitt liv.

Vi har arbetat med att på olika sätt stötta omsorgs-
förvaltningarna i deras systematiska brandskydds-
arbete. Vidare är förbundet representerat i samtliga 
medlemskommuners BRÅ-arbete och har även 
som representant för Olofströms kommun deltagit 
i Nätverket Mot Organiserad Brottslighet som ett 
återkommande engagemang. 

Krissamordning
Globala händelser har under året varit askmoln från 
vulkanaktivitet på Island vilket påverkade flygtrafi-
ken, jordbävning och tsunami i Japan med kärntek-
nisk olycka som följd. Dödskjutningen av ungdomar 
på Utöya i Norge är en tragisk händelse vilken 
starkt påverkar samhället på flera olika sätt. Det här 
visar på att de mest osannolika händelser händer 
och att påfrestningarna på samhället kan bli stora.  
I västra Blekinge har det dock inte under året inträf-
fat någon extraordinär händelse som krävt insatser 
av medlemskommunerna.

Under året har kommunala risk- och sårbarhets-
analyser presenterats till Länsstyrelsen i Blekinge 
vilka visar på oönskade händelser relevanta inom 
vårt geografiska område. Exempel på händelser 
som skulle få svåra konsekvenser är bland annat 
stora bränder inom kommunala verksamheter 
såsom omsorgsboenden, otjänligt dricksvatten, 
klimatpåverkan och ett större oljepåslag. Vårt läge 
vid Östersjön, ett av världens mest trafikerade hav 
har gjort arbetet med en regional oljeskyddsplan 
angeläget. Mer än tio procent av världens oljetran-
sporter går igenom Östersjön. Oljeskyddsplanen 
har tagits fram inom ramen för EU-projektet  
Baltic Master II som validerades genom en  
samverkansövning under året. 

Mycket i vårt samhälle är beroende av el. För att 
förhindra totala avbrott och stora konsekvenser i 
samhällsviktig verksamhet gav Energimyndigheten 
samtliga kommuner och elbolag i landet uppdrag 
att arbeta med Styrel, ”Styrning av el till priorite-
rade användare vid bristsituationer”. Utifrån mallar 
och ett givet poängsystem har samhällsviktiga 
objekt prioriterats. 

Det är viktigt att även barn får lära sig att 
agera rätt om olyckan är framme. På bilden 
ses brandman Kim Nordström hjälpa en 
flicka att släcka med handbrandsläckare 
under Killebom i Sölvesborg.

Operativ räddningstjänst
Vid alla bränder drabbas fastighetsägare och 
verksamhetsutnyttjare av kostnader i någon 
omfattning. Ur ett ekonomiskt perspektiv är den 
största branden 2011 den som drabbade RM-bygg 
i Karlshamn, ett familjeägt byggföretag. Branden 
startade under natten och vid vår ankomst till skade-
platsen blev inriktningen att rädda omkringlig-
gande byggnader, vilket vi lyckades med. Företaget 
kunde redan senare samma år inviga nya lokaler på 
samma plats. Andra stora bränder under året är en 
totalskadad villa i Djupekås och stora skador på en 
villa i Bjäraryd. En potentiellt stor olycka inträffade 
vid Preems anläggning i oljehamnen i Karlshamn 
där ett bensinläckage på en rörledning kunde ha 
orsakat stora skador.

Glädjande nog har vi under året inte haft några 
bränder med dödlig utgång. Statistiken kring 
dödsbränder säger oss att det är främst äldre som 
drabbas där de många har nedsatt fysisk eller 
psykisk förmåga. Vi vet också att en tredjedel av 
dödsbränderna orsakas av rökning. För att skydda 
sig mot allvarliga konsekvenser vid bränder måste 
en förståelse finnas för systemet dödsbrand. Det-
finns två parametrar som samverkar i detta system; 
tekniska- och sociala lösningar. Tekniska lösningar 
kan vara brandvarning av olika slag, släcksystem, 
utrymningsvägar eller en spisvakt och sociala 
lösningar kan vara identifikation och kartläggning 
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av riskutsatta grupper samt information. En teknisk 
lösning som lagstiftades om under året är de själv-
slocknande cigaretterna. Finland, som införde kravet 
redan 2010, noterade en minskning av antalet 
omkomna vid bränder orsakade av rökning med 
över 40 procent. 

Under åren 2009-2010 ökade antalet trafikolyckor, 
till stor del beroende på ett ökat antal singelolyckor 
med personbil och att vi har blivit larmade på 
olyckor med påkörda personer och mopedolyckor. 
Under 2011 har trafikolyckorna minskat, dock har en 
dödsolycka inträffat på vägarna i västra Blekinge. 

De väderrelaterade olyckorna (översvämningar och 
stormskador) har ökat något under året. Trots en 
snörik vinter blev inte vårfloden så allvarlig, som  
vi befarade. Vi var förberedda på att sätta in stora  
resurser, bland annat investerade vi i en del nytt 
materiel och reviderade våra planer. Samverkan med 
kommunernas avdelningar för vatten och avlopp 
och övriga aktörer inom vattenregleringsområdet 
fungerade också bra. Andra väderhändelser som 
tenderar att öka är stormarna. Det blev en blåsig 
avslutning på året och under stormen ”lill-Berit” 
sattes en del stabsfunktioner i drift även om antalet 
ärenden höll sig på en relativt låg nivå. Vi kunde kon-
statera att vi har bra rutiner för sådana här händelser 
och att vi kan hantera informationen till medborgaren 
på ett bra sätt. Generellt får vi vänja oss vid att väder-
relaterade olyckor kommer att inträffa med större 
frekvens i framtiden.

Under 2011 anslöt vi oss fullt ut till kommunika-
tionssystemet Rakel med driftsättning i april 
månad, vilket föregicks av en stor utbildningsinsats. 
Räddningstjänsten har även tillgodosett med-
lemskommunernas behov av investering i Rakel.
Fördelen med Rakel är att det är avlyssningssäkert, 
driftssäkert, enkelt, har längre räckvidd och att alla 
blåljusorganisationer använder samma system, 
vilket underlättar samverkan.

Utredningsverksamheten
Utredningar av inträffade olyckor är ett prioriterat 
område. Syftet är inte att hitta någon syndabock 
till olyckan utan istället att klarlägga orsaken 
och olycksförloppet för att sedan kunna minska 
antingen sannolikheten eller konsekvensen för lik-
nande olyckor i framtiden. Samma syfte gäller våra 
egna insatser där utvärderingen ska klarlägga om 
insatsen genomfördes på ett effektivt sätt och visa 

på vad som kan förbättras. Detta kan sedan leda 
till ändrade rutiner, förändringar i utbildning eller 
inköp av ny materiel.

Under året har 11 fördjupade olycksförloppsunder-
sökningar genomförts där de flesta är bränder. De 
mest intressanta händelserna att utreda är inte de 
som ger totalskador utan de olyckor som stoppas 
tidigt i förloppet. Dessa händelser ger oss möjlighet 
att med ganska små medel undersöka objektet för 
att klarlägga orsakerna. Två utredningar har genom-
förts där vi kan konstatera att utredningen har 
bidragit till att klarlägga brister i säkerheten. Den 
första gäller ett utsläpp av bensin på Preems an-
läggning i oljehamnen. Utredningen föreslår instal-
lation av gasvarnare för att tidigt upptäcka läckage 
och revidera den interna larmrutinen avseende 
läckage, framförallt av bensin. Företaget har tagit 
till sig åtgärderna och undersöker möjligheterna att 
förbättra vissa delar av verksamheten. Den andra 
gäller en lägenhetsbrand i ett flerfamiljshus i Karls-
hamn. En ”vanlig” lägenhetsbrand med en glömd 
kastrull på spisen medförde att brister upptäcktes 

i byggnadens konstruktion. Brandavskiljningarna 
mellan lägenheterna var inte täta och brandrök 
läckte mellan lägenheterna, något vi inte hade 
förväntas oss. Fastighetsägaren har informerats om 
bristerna och en åtgärdsplan kommer att tas fram. 
Detta är två exempel där utredningsverksamheten 
förbättrar den förebyggande verksamheten.

Fem insatsutvärderingar genomfördes under  
2011 där branden på RM-bygg och en villabrand i 
Bjäraryd var de mest intressanta. Vid båda händel-
serna kunde utvärderingen konstatera att doku-
mentationen under insatsen kan bli bättre och att 
metoder för begränsning av brand måste övas och 
tränas. Bristerna fick dock inga konsekvenser för 
insatsen i stort. Utvärderingarna har också dragit 
positiva erfarenheter t.ex. att målet med insatsen 
formulerades och att vi är bättre på att ta hand  
om släckvatten nu än tidigare.

”De mest intressanta  
händelserna att utreda är inte 
de som ger totalskador utan 
de olyckor som stoppas tidigt 
i förloppet.”
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Kommunalförbundet i siffror

Belopp i tkr 2011 2010 2009 2008 2007 

Antal invånare den 31/12 60 854 60 941 60 833 60 966 61 071 
Årets resultat (tkr) -817 -71 3 112 1 892 1 694 
Totala medlemsbidrag / invånare (kr) 740 715 724 700 652 
Årets resultat exkl. bidrag / invånare (kr) -754 -716 -673 -669 -624 
Självfinansieringsgrad (% ) 9 9 9 9 12 
Soliditet (%) 19 23 26 14 8 
Eget kapital (tkr) 5 533 6 350 6 421 3 309 1 417 
Anläggningstillgångar (tkr) 21 174 19 954 21 913 12 375 9 537 

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. 

Räddningstjänst 2011 2010 2009 2008 2007 

Brandlarm, st 135 141 185 196 148 
Räddningslarm, st 165 180 191 136 296 
Automatlarm, ej brand 236 221 201 244 267 
Övrigt 138 127 158 108 109 
Totalt 674 669 735 684 820  
  
Antal faktiska larmtimmar 3 895 4 333 4 616 4 836 4 637 

Förebyggande åtgärder 2011 2010 2009 2008 2007 

Tillsyn enl LSO,st 73 76 36 58 91 
Tillsyn enl LBE, st 51 39 68 38 49 
Extern utbildning, kurser / information 140 189 134 165 142 
Extern utbildning, antal elever 3 105 3 282 2 865 3 110 2 896 

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

Under året har räddningstjänsten utfört tillsyn med 
stöd av lagen om skydd mot olyckor, vid 73 anlägg-
ningar och genomfört 51 tillsyner enligt lagen om 
brandfarliga och explosiva varor. Räddningstjäns-
ten har även utfärdat 34 tillstånd för hantering av 
brandfarliga varor och 14 tillstånd för hantering av 
explosiva varor under 2011. Under året har 339  
tillstånd att själv få rengöra sin eldstad och  
rökkanal själv hittills utfärdats (Karlshamn: 150 st, 

Olofström: 123 st och Sölvesborg: 66 st).  
11 tillståndsansökningar har avslagits, främst  
beroende på att brister i brandskyddet förelåg.

Räddningstjänsten har totalt genomfört 674 insatser 
under 2011. Trafikolyckorna har varit färre under 
året och detsamma gäller bränder utanför bygg-
nader. IVPA-larmen (I Väntan På Ambulans) har 
däremot ökat under 2011. 

Verksamhetsmått och nyckeltal 



Mål och vision 2011-2014

Utifrån nationella mål i Lagen om skydd mot olyckor har 
Räddningstjänsten Västra Blekinge formulerat sin vision 
och verksamhetsidé.

Vision: 

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

Under året antog förbundets nytillträdda direktion 
ett nytt handlingsprogram för perioden 2011-2014. 
I detta anges inriktningsmål för vår verksamhet, de 
risker för olyckor som finns i respektive medlem-
skommun som kan föranleda räddningsinsatser 
samt förbundets förmåga att hantera dessa risker. 

Inriktningsmålen har justerats något från  
föregående års handlingsprogram 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



2011-2014
En stor anledning till att gå över till processinriktat 
arbetssätt att räddningstjänsten får en bättre kopp-
ling, uppföljning och kontroll över hur det skade-
förebyggande arbetet bidrar till att uppnå de fem 
inriktningsmålen. Dessa inriktningsmål har tydlig 
medborgarfokus.

Tidigare fastställde direktionen för Räddningstjäns-
ten Västra Blekinge inriktningsmål med under-
liggande prestationsmål för verksamheten som 
spände över en hel mandatperiod. Dessa mål har 
över tiden gått från kvantifierbara mål för medbor-
garens säkerhet till att nu styras i processer genom 
ett antal aktiviteter för att nå optimal effekt på  
säkerhetsarbetet för varje satsad krona. Nu antar 
direktionen en årlig verksamhetsplan som utgår 
från de tre huvudprocesserna: Stöd till enskilda, 
Insatser vid oönskade händelser samt Analys och 
utredning. I planen beskrivs övergripande mål  
för varje process som åsyftar förbundets fem 
inriktningsmål. Dessutom beskrivs mer detaljerade 
underliggande mål/aktiviteter, tidigare prestations-
mål, under varje process. Dessa kommer att följas 
upp årligen på direktionens bokslutsmöte. 

Under året har mycket arbete lagts på att formera 
det nya handlingsprogrammet, som formellt 
beslutades i juni 2011, och att utforma det nya 
processorienterade arbetssättet, som trädde i 
kraft den 1 september. Därför finns inga formellt 

antagna verksamhetsmål för 2011 förutom de som 
fortlöper från tidigare beslutade handlingsprogram 
och verksamhetsplaner för tillsyn, säkerhets- och 
krissamordning. Utöver detta har verksamheten 
i övrigt arbetat vidare utifrån de mål som fanns 
2010. Utbildningsverksamheten har fortsatt på den 
inslagna vägen med utbildningar både för företag 
och för organisationer såväl som för privatpersoner. 
Dessutom fortgår utbildning och information i för-
skolor, skolor och gymnasium. Besök i bostadsom-
råden har fortsatt under 2011 i delar av förbundet. 

MSB har tagit fram en nationell strategi för brand-
skydd där fokus ligger på att genom olika insatser 
arbeta för att stärka den enskildes förmåga. Detta 
är något som förbundet bland annat får förhålla sig 
till vid framtagandet av nya mal och aktiviteter.

Vi arbetar för att förbundets mål skall harmonisera 
med medlemskommunernas mål och inriktningar 
på ett bra sätt. Det är viktigt att vi tillsammans 
strävar mot samma mål. 

Bild från Öppet hus då 
vi anordnade en före-
visning om arbete vid 
trafikolycka.

Josefine Jöninger och 
Martina Olovsson är 
två av förbundets nya 
deltidsbrandmän.
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Medarbetare

Antal anställda
2011 har varit ett år med relativt många avgångar 
då 10 deltidsbrandmän har slutat sin anställning av 
olika orsaker. Den största orsaken är svårigheten 
att kombinera yrket som deltidsbrandman med 
huvudanställningen. Därefter kommer flytt till 
annan ort och bristande intresse för yrket som del-
tidsbrandman. Detta innebär både en kostnad och 
en kompetensförlust för förbundet. Frågan hur vi 
som arbetsgivare skall kunna behålla våra deltids-
brandmän är ständigt aktuell. Vi har ändå kunnat 
upprätthålla bemanningen på våra deltidsstationer 
i och med årets rekrytering av deltidsbrandmän.

Rekrytering av deltidsanställda  
brandmän
Rekrytering av deltidsbrandmän genomförs unge-
fär vartannat år beroende på behovet. Totalt hade 
vi denna gång 31 sökande, varav 25 gick vidare till 
tester. De blivande deltidsbrandmännen genomgick 
fysiska och andra tester under en dag och till sist 
anställdes åtta brandmän vilka utbildades under  
två veckor i maj. Resultatet av årets rekrytering  
blev två deltidsbrandmän till Karlshamn, en 
vardera till Olofström och Svängsta och hela fyra 
nya medarbetare till Mjällby. Till vår stora glädje 
innebar rekryteringen även att vi fick två kvinn-
liga deltidsbrandmän. Vår förhoppning är nu att 
dessa två ska kunna visa vägen och inspirera andra 
kvinnor att söka sig till räddningstjänsten. Vi tror 
att den bästa arbetsplatsen speglar den mångfald 
som finns i samhället. Intresset för att arbeta som 
deltidsbrandman har varit relativt konstant under 
de senaste åren men med hänsyn till ovan kan 
rekryteringsbasen breddas.

I ett steg mot processorienterat arbetssätt har 
rekryteringar under året även skett internt. Tre 
medarbetare har fått utökat ansvar som huvud-
processledare och dessutom har en brandinspek-
törtjänst tillsatts. Detta arbetssätt är på prov under  
1½ år för att därefter utvärderas. 

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

Personalkategori Kvinnor Män Totalt  Medelålder

Förtroendevalda och revisorer 8 (7) 12 (13) 20 (20) 59 (60)
Övrig personal* 6 (6) 11 (10) 17 (16) 44 (44)
Brandmän, heltid 0 (0) 24 (24) 24 (24) 42 (41)
Brandmän, deltid 2 (0) 107 (108) 109 (108) 41 (40)
Brandvärnsmän 0 (0) 10 (10) 10 (10) 41 (40)
Totalt 16 (13) 164 (165) 180 (178) 
 
*Under rubriken övrig personal ingår ledning, administrationspersonal, driftspersonal, brandingenjör, 
brandinspektör, krissamordnare, säkerhetssamordnare, utbildare/informatör och stationsmästare.  
Trygghetsanställningar och andra arbetsmarknadspolitiska anställningar är inte inkluderade.

Under året har ett utökat underhåll skett 
av förbundets övningsområde och ett 
resultat av detta är bland annat en ny 
övertändningscontainer för övning.
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  Total sjukfrånvaro/ Långtidssjukfrånvaro/
  ordinarie arbetstid total sjukfrånvaro

29 år eller yngre 0,19 % (0,62 %) 0,00 % (0,00 %)
30-49 år 2,70 % (3,93 %) 0,00 % (30,97 %)
50 år eller äldre 9,06 % (2,84 %) 64,43 % (0,00 %)
Totalt 4,08 % (2,96 %) 42,24 % (21,17 %)

Sjukfrånvaro
I tabellen redovisas den totala sjukfrånvaron/ordi-
narie arbetstid samt hur stor del av den som utgör 
långtidssjukfrånvaro. Jämfört med föregående år 
har både kort- och långtidssjukfrånvaron ökat. I  
tabellen nedan anges föregående år inom parantes.

Intern utbildning
I början av året ägnades stor del av den interna  
utbildningstiden åt att förbereda och öva för 
införandet av Rakel som innebar en relativt stor 
omställning för personalen. Utbildningen skedde 
genom att några medarbetare erhöll fördjupad 
utbildning för att därefter kunna föra utbildningen 
vidare i hela förbundet. 

Rökdykning som metod har de senaste åren 
utvecklats med ny teknik, framförallt gäller det 
introduktionen av värmekameror. Tekniken gör 
det möjligt att se föremål och människor även i tät 
brandrök eftersom värmekameran uppfattar den 
energi som olika föremål utstrålar. Värmekameran 
fungerar också bra till att lokalisera dolda bränder 
och kan även till viss del användas vid eftersök av 
försvunna personer. Nu har vi värmekameror i näs-
tan alla våra förstabilar och därför ökar behovet av 
utbildning i rökdykning med hjälp den nya tekni-
ken. Under 2011 har vi därför förnyat vår utbildning 
i hantering av värmekameran. Fokus har legat på 
att tolka bilden som kameran levererar och, inte 
minst viktigt, att känna till begränsningarna  
i verktyget. 

Ett nytt grepp för utbildning och övning av befälen 
är påbörjat under 2011. Övningarna innebär att ett 
scenario spelas upp i datormiljö och styrkeledaren 
får agera utifrån detta. Händelsen spelas upp under 
insatsens första 30 minuter där förmågorna att 

starta upp insatsen på rätt sätt övas. Efter övningen 
ges enskild feedback. Övningarna är ett kostnads-
effektivt sätt att träna befälen i sin roll under  
realistiska former, även om simuleringen sker  
inomhus framför en projicerad datorbild.

Hälsa
För att kunna upprätthålla Räddningstjänstens  
uppdrag ställs det höga krav på en brandmans  
fysiska arbetskapacitet i form av kondition och 
muskelstyrka. Minst lika viktigt är metodperspekti-
vet d v s veta hur man ska agera på olycksplatsen. 
För att vara så väl förberedd som möjligt, tas en 
övningsverksamhet fram för varje år som ska  
återspegla kommunernas riskbilder. 

Under årets Öppet hus gavs 
möjlighet för både stora och 
små att prova på att släcka 
med handbrandsläckare, här 
med hjälp av Joacim Åberg.

”Vi tror att den bästa 
arbetsplatsen speglar 
den mångfald som finns 
i samhället.”
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Ekonomi

Årets resultat
För 2011 redovisar förbundet ett negativt  
resultat på -817 tkr, vilket är en försämring mot 
budgeterat resultat för året som var -601 tkr.  
Detta får ändå ses som ett mycket bra utfall då 
förbundets resultat blev kraftigt påverkat av en 
förändring i diskonteringsränta på avsättning på 
pensionsskulden. Att förbundet ändå lyckades 
begränsa det negativa resultatet beror i huvudsak 
på att förbundet överträffade budget avseende 
intäkter samtidigt som en del stora kostnader sköts 
fram eller uteblev. Verksamheten i stort har dock 
bedrivits i enlighet med vad som tidigare beslutats 
och med bibehållen kvalitet.

Verksamhetens intäkter
Intäkterna blev totalt knappt 400 tkr bättre än  
budgeterat för året, vilket framför allt beror på  
fyra saker. Vi har haft mer intäkter än budgeterat  
för utförda tillsyner och felaktiga automatiska 
brandlarm (ca 100 tkr) samt ersättning för del-
tagande i EU-projektet Baltic Master II (185 tkr). 
Under hösten inträffade dessutom en olycka med 
vår tankbil i Olofström där vi erhöll ersättning på 
totalt ca 120 tkr. 

På grund av ett bra likviditetsflöde under året har 
dessutom det finansiella nettot blivit bättre än 
budgeterat (128 tkr).

Verksamhetens kostnader
På kostnadssidan ligger verksamheten mycket nära 
budget totalt sett. Detta är tack vare att vissa kost-
nader har fördelats om under året då vetskapen om 
förändring i diskonteringsränta på pensionsskuld 
framkom. Framför allt har två större förändringar 
som planerades under hösten ej genomförts. Det 
ena avsåg en uppgradering av radiolänk mellan 
stationerna i förbundet till en budgeterad kostnad 
av drygt 125 tkr. Det andra avsåg införande av 
kartstöd tillsammans med Miljöförbundet Blekinge 
Väst, där planeringsarbete har påbörjats men kost-
naderna kommer under 2012 (ca 100 tkr). 

På personalsidan har kostnader för kurser och 
konferenser hållits lägre än budgeterat (75 tkr) 
samtidigt som avgifter till Fora har minskat väsent-
ligt (110 tkr). Därtill skall läggas att antalet faktiska 
larmtimmar har blivit lägre i år även om antal larm 
ligger i nivå med tidigare år. 

Likaså har avskrivningar blivit lägre än budgeterat 
(ca 200 tkr) beroende på att investeringen i tankbil 
blev både lägre och senare aktiverad. 

Investeringar
Årets investeringar uppgår till drygt 5,5 Mkr och 
består av inköp av Rakel, en tankbil samt övriga 
investeringar larmställ, länsor, värmekamera, pump, 
maskinflak och förrådsbod. Dessutom har aktiverats 
kostnader för ombyggnationer på övningsområdet 
avseende en ny övertändningscontainer. Tankbil 
till Sölvesborg är budgeterad till 2012 men första 
delbetalningen har skett i december 2011.

Budget för 2011 togs av direktionen i oktober 2010 
tillsammans med plan för 2012-2013. Framtida 
investeringar inkluderar ytterligare en tankbil som 
levereras 2012. Dessutom kommer investeringar i 
larmställ till hela förbundet att avslutas under 2012.

Skulder och pensionsavsättning
Summa avsättningar och skulder har ökat med 
drygt 3,7 Mkr. Detta har sin förklaring i att av-
sättning till pensioner har ökat med ca 2,7 Mkr 
i år samt att betalning för tankbilar ingår bland 
leverantörsskulderna som har ökat jämfört med 
föregående år.

  Budget 2011 Utfall 2011

Transportbilar 150 –
RAKEL 1 000 906
Tankbil Ofm 3 000 2 472
Tankbil Sbg – 986
Hydrokopter 1 000 –
Övertändningscontainer – 116
Övriga investeringar 880 1 045
Summa 6 030 5 525



Behovet av framtida pensionsavsättningar är 
fortfarande svåra att förutse men vi har under året 
fortsatt att följa prognoser och beräkningar från 
KPA mycket noga utifrån vår tidigare gjorda analys 
av pensionsskulden på individbasis. Vi har valt att 
även fortsättningsvis använda försiktighetsprin-
cipen i uppbokning av pensionsavsättning. Detta 
innebär att i fall av osäkerhet antas den tidigast 
möjliga pensionsavgångsåldern. Dessvärre påver-
kades pensionsavsättningen denna gång av föränd-
ringar i diskonteringsränta vilket gjorde att skulden 
ändå ökat mer än budgeterat. 

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

Det egna kapitalet
Trots att årets resultat blev sämre än det bud- 
geterade resultatet som redan var negativt har  
förbundet ett fortsatt stabilt eget kapital. Då  
resultatförsämringen beror på förändringen i  
diskonteringsränta på pensionsskuld behand-
las detta som en jämförelsestörande post, vilket 
innebär att förbundet inte behöver upprätta en 
åtgärdsplan för att återställa det egna kapitalet. 

Vi anser att förbundet fortfarande har en stabil 
grund i den ekonomiskt ansträngda framtiden då 
våra investeringar fortlöper samtidigt som avskriv-
ningarna på redan gjorda investeringar ökar och 
pensionsavsättningen fortsätter att vara en osäker 
post. Direktionen beslutade redan i budget för 
2011, och senare även i budget för 2012 och plan 
för 2013, att använda förbundets uppbyggda egna 
kapital till investeringar såsom införandet av RAKEL 
samt en översyn av förbundets lokalbehov. I och 
med detta åberopas synnerliga skäl i budget för att 
möjliggöra användningen av det egna kapitalet till 
framtida investeringar. Vi bedömer att balanskravet 
härigenom uppfylls.

En ekonomi i balans och god  
ekonomisk hushållning
Ett viktigt mål i arbetet med det nya handlings-
programmet har varit att hitta ett verktyg för att 
på ett bättre sätt kunna planera verksamheten och 
följa upp genomförda aktiviteter. Vi vill analysera 
kostnad i relation till nyttan för förbundet och 
medlemskommunerna, och i förlängningen kom-
munmedborgarna. Vi är ännu inte i mål med detta 
arbete och det kommer att fortsätta. Ett steg i rätt 
riktning är dock den nya processorganisationen  
och verksamhetsplanen. Ekonomin kommer att 
kopplas samman med de olika delprocesserna  
och framöver kommer uppföljning att ske mer på 
process och projektbasis. Detta tror vi kommer att 
ge bättre struktur åt såväl planering och budgete-
ring som utvärdering och uppföljning. Förbundet 
kommer att fortsätta arbeta med att tydliggöra  
mål och riktlinjer för verksamheten kopplat till  
god ekonomisk hushållning. 
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Resultaträkning

  Not Budget Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
Belopp i tkr  2011 2011 2010 2009 2008

Verksamhetens intäkter 1  4 025  4 406  4 410  3 723  4 157 
Verksamhetens kostnader 2  -44 602  -44 668  -44 010  -41 328  -42 792 
Avskrivningar 3  -4 545  -4 304  -3 785  -3 090  -1 973 
Verksamhetens nettokostnader  -45 122  -44 566  -43 385  -40 695  -40 608 
         
Medlemsavgift Räddningstjänst  43 118  43 118  41 691  42 163  40 805 
Riktat statsbidrag från MSB  1 898  1 935  1 895  1 885  1 862 
         
Finansiella intäkter  5  57  11  31  263 
Finansiella kostnader 4  -500  -424  -283  -272  -430 
Resultat före extraordinära poster  -601  -120  -71  3 112  1 892 
 Jämförelsestörande pos 4  -937    
Årets resultat  -601  -817  -71  3 112  1 892 

   Not Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
Belopp i tkr   2011 2010 2009 2008

Löpande verksamhet       
Årets resultat   -817  -71  3 112  1 892 
Justering för av- och nedskrivningar  3 4 304  3 785  3 090  1 973 
Justering för realisationsresultat  3 -10  -146  -51  -28 
Förändring av pensionsavsättning  6 2 657  1 288  -1 018  2 089 
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar  5 -479  -342  358  -44 
Ökning/minskning av kortfristiga skulder  7 991  948  -1 357  1 816 
Medel från den löpande verksamheten   6 675  5 462  4 134  7 698 
         
Investeringsverksamhet        
 Förvärv av mat. anläggningstillgångar  3 -5 524  -1 827  -12 628  -4 939 
Försäljning/utrangering av mat. anläggningstillgångar 3 10  146  51  156 
Medel från investeringsverksamheten   -5 514  -1 681  -12 577  -4 783 
         
Finansieringsverksamhet        
 Nyupptagna lån        
 Amortering av skuld
	Medel	från	finansieringsverksamheten	 	 	 0		 0		 0		 0	
         
Årets kassaflöde   1 161  3 781  -8 443  2 915 
Likvida medel vid årets början   4 997  1 215  9 658  6 743 
Likvida medel vid årets slut   6 158  4 997  1 215  9 658 

Kassaflödesanalys
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Balansräkning

   Not Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
Belopp i tkr   2011 2010 2009 2008

TILLGÅNGAR       
Materiella anläggningstillgångar      
Maskiner och inventarier 3  21 174 19 954 21 913 12 375
Summa materiella anläggningstillgångar   21 174 19 954 21 913 12 375
        
Omsättningstillgångar     
Kortfristiga fordringar 5  2 550 2 071 1 729 2 087
Likvida medel  6 158 4 997 1 215 9 658
Summa omsättningstillgångar   8 708 7 068 2 944 11 745
Summa tillgångar   29 882 27 022 24 857 24 120
       
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
Eget kapital      
Eget kapital vid årets ingång  6 350 6 421 3 309 1 417
Årets resultat  -817 -71 3 112 1 892
Summa eget kapital   5 533 6 350 6 421 3 309
       
Avsättningar       
Avsättning för pensionsskuld 6  15 716 13 059 11 771 12 789
Summa avsättningar   15 716 13 059 11 771 12 789
       
Skulder       
Kortfristiga skulder 7  8 633 7 613 6 665 8 022
Summa skulder   8 633 7 613 6 665 8 022
Summa eget kapital och skulder   29 882 27 022 24 857 24 120

 Karlshamn den 1 februari 2012     
     
 
 
   
 Mats Lindstén Ewonne Månsson Jan Björkman  
 
 
   
     
 Johannes Nilssson Bengt-Åke Karlsson Ola Bengtsson 
     
 
 
   
 Nils Odenberger Mats Svensson Gert Gustavsson 



Värderings och redovisningsprinciper

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

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats 
till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de 
beräknas inflyta. Periodiseringar har skett enligt 
väsentlighetsprincipen utifrån verksamheten.

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.

Avsättning för pensionsskuld
Som avsättning redovisas sådana förpliktelser  
som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare 
räkenskapsår och som på balansdagen är säkra 
eller sannolika till sin förekomst men ovissa till 
belopp eller den tidpunkt då de ska infrias. Avsätt-
ningen avser särskild ålderspension för brandmän 
i utryckningsstyrka som kan gå i pension vid 58 års 
ålder. Övriga pensioner betalas in till KPA årligen 
via en försäkringslösning. Årets avsättning har ökat 
i enlighet med beräkning från KPA. Liksom föregå-
ende år tillämpar förbundet försiktighetsprincipen 
vid värdering av pensionsskuldsavsättning  
i bokslutet. 

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

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

Systemdokumentation och  
behandlingshistorik 
Dokumentation är påbörjad men är per boksluts-
datum ej komplett vilket innebär ett avsteg från 
kommunala redovisningslagen.
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Noter till resultat-och balansräkning

Not 1  
Verksamhetens intäkter 2011 2010 2009 2008

Försäljning, taxor och avgifter 1 991 1 919 1 674 1 833
Hyror och arrenden 588 559 568 587
Bidrag och ersättningar 285 307 193 185
Utbildning samt fsg av tjänster 1 542 1 625 1 288 1 550
Löneavdrag för hemdatorer   0 2
 4 406 4 410 3 723 4 157

Not 2  
Verksamhetens kostnader 2011 2010 2009 2008

Inköp av förbrukningsmateriel 3 155 4 009 3 482 3 483
Konsulttjänster inkl revision 294 234 494 367
Lokalkostnader inkl hyra 4 366 4 473 4 033 3 789
Hyra av anläggningstillgång 300 203 302 219
Kostnader för arbete 33 905 32 408 30 280 32 475
Diverse övriga kostnader 2 648 2 683 2 737 2 459
 44 668 44 010 41 328 42 792

Bland diverse övriga kostnader ingår kostnad för SOS Alarm med ca 
767 tkr (761 tkr).

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

Anskaffningsvärde    
Ing anskaffningsvärde 5 449  4 159  27 658  37 266 
Inköp 116  1 853  3 555  5 524 
Försäljning/utrangering     
Utg anskaffningsvärde 5 565  6 012  31 213  42 790 
    
Ackumulerade avskrivningar    
Ing. ack avskrivningar -4 613  -2 551  -10 148  -17 312 
Försäljning/utrangering    
Årets avskrivningar -525  -1 013  -2 766  -4 304 
Utg ack avskrivningar -5 138  -3 564  -12 914  -21 616 
    
Bokfört värde 427  2 448  18 299  21 174 

Avskrivningstid: 10 år 3-5 år 5-10 år

För ianspråktagna investeringar påbörjas avskrivningarna inneva-
rande år. Investeringar består av en tankbil, larmställ, värmekameror, 
länsor samt ombyggnationer på övningsfältet. Under året har en 
tankbil avyttrats (10 tkr).     
 

Not 4  
Finansiella kostnader 2011 2010 2009 2008

Räntekostnader 2 1  
Ränta på pensionsskuld 422 281 272 430
 424 282 272 430
Jämförelsestörande post
Sänkning av diskonteringsränta 937   

Not 5  
Kortfristiga fordringar 2011 2010 2009 2008

Kundfordringar 595  612  634  659 
Interimsfordringar 848  627  342  566 
Övriga fordringar 1 107  832  753  862 
 2 550  2 071  1 729  2 087 

Not 6  
Pensionsskuld 2011 2010 2009 2008

Ingående avsättning 13 059 11 771 12 789 10 700
Pensionsutbetalningar -96 -94 -141 -230
Nyintjänad pension 1 136 1 690  1 506
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 422 205 697 430
Förändring av löneskatt 279 251 -199 408
Övrigt -21 -764 -1 375 -25
Sänkning av diskonteringsränta 937   
Utgående avsättning 15 716 13 059 11 771 12 789

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

Not 7  
Kortfristiga skulder 2011 2010 2009 2008

Leverantörsskulder 4 179  3 112  2 368  3 964 
Källskatt och sociala avgifter 1 197  1 240  1 126  1 011 
Särskild löneskatt 61  24  14  39 
Interimsskulder 1 185  1 298  1 313  1 142 
Semesterlöneskuld 2 011  1 939  1 844  1 866 
 8 633  7 613  6 665  8 022 
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Revisionsberättelse för år 2011

Vi har utsetts av förbundsmedlemmarna att granska den verksamhet som bedrivits av  
direktionen under år 2011.

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 förbundets styrning och uppföljning. 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 fastställdes för flera år sedan till att det egna kapitalet ska uppgå 
till 5 procent av omslutningen. Målet uppnåddes 2008 för att år 2010 ha ökat till 13 procent. 
Förbundet budgeterade därför med underskott 2011 på 601 tkr med hänvisning till synnerliga 
skäl och gör så även i budget 2012 och i plan 2013 med sammanlagt 554 tkr. Därefter, för åren 
2014-15, är planen att årsbudgeten åter ska vara i balans. Det egna kapitalet skulle även år  
2015 betydligt överstiga det gällande målet på 5 procent. Vi noterar att det i budget 2012  
uppges att nya finansiella mål ska formuleras, något som vi bedömer nödvändigt. 

Vi bedömer att årsredovisningen är informativ vad gäller beskrivningar av den verksamhet  
förbundet haft 2011 samt att vissa verksamhetsmål och nyckeltal redovisas. Verksamhetsmålen 
har varit föremål för en översyn under 2011 varför vi inte kan uttala oss om måluppfyllelsen. 
Det finns dock prestationsmål för vissa verksamheter och merparten av dessa är uppfyllda.  
Mål för 2012 antogs av direktionen vid decembermötet 2011. Vår bedömning huruvida för-
bundet bedrivit verksamheten enligt god ekonomisk hushållning ska ske med ledning av  
formulerade mål kopplade till ekonomin. Med hänvisning till ovanstående förhållanden  
kan inte detta göras avseende 2011.

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

Karlshamn 13 februari 2012

Eric Aronsson   Ann-Britt Borgström


