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Inledning
Det är det dags att summera 2014, sista året i en  

mandatperiod och för Räddningstjänsten Västra Blekinge   
ett turbulent år som har satt sina spår. 

Året inleddes med fokus på intern arbetsmiljö   
under en pressad tid för organisationen. För att   
förbättra framför allt den psykosociala arbetsmiljön, 
gjordes en kartläggning av Avonova redan i januari. 
Avonova reviderade vårt systematiska arbetsmiljö-
arbete vilket visade att vi har en god grund, men 
saknade den ”röda tråden” i rutiner och riktlinjer.   
Vi har under hösten haft en projektanställning för 
att ta fram en struktur och en handbok i syste-
matiskt arbetsmiljöarbete. Arbetet har omfattat 
att se över policys och ge förslag till revideringar. 
En dagsutbildning i arbetsmiljö genomfördes för 
chefer och personal i ledande funktion, vilket ger 
oss en bra grund när vi fortsätter med arbetet 
framöver. 

Det gångna året har inneburit en organisations-
omställning där förbundet har fått en ny ledning. 
I oktober tillträdde jag som förbundschef och   
Melissa Millbourn som ny räddningschef. Detta är 
en förändring mot tidigare förbundsledning och 
det blir ett steg i att tydliggöra roller. Räddnings-
chefen ansvarar för den operativa verksamheten 

och jag som förbundschef för de övergripande 
förbundsfrågorna. En förändring redan till 2015 
är att kris- och säkerhetssamordning lyfts tillbaka 
till medlemskommunerna, vilket ger oss en mer   
renodlad verksamhet när vi arbetar vidare med 
översyn av organisation och arbetssätt. Vår 
strävan är att tydliggöra roller och hitta bättre 
strukturer och vi planerar en förändring av   
organisationen till halvårsskiftet 2015. 

Dialogen med Landstinget Blekinge om möjlig-  
heten till samlokalisering med ambulansverk-
samheten i nya lokaler i Karlshamn har fortsatt. 
Tyvärr fick vi i slutet av året besked att Landstinget 
Blekinge valt att gå vidare med fastighetsfrågan på 
egen hand, vilket innebär att vi nu får göra ett om-
tag. Det blir en viktig fråga för oss att driva nästa 
år. Fastigheten i Karlshamn är gammal och inte 
längre anpassad för organisationen, vare sig  
ur arbetsmiljö- eller verksamhetssynpunkt.
 
Jag nämnde att 2014 är sista året i mandatperioden 
vilket innebär att det kommer att bli förändringar i 
vår direktion efter årsskiftet. Jag vill därför passa på 
att tacka direktionen för ert arbete under året.

Till sist vill jag tacka vår personal. Det är ni med er 
stora kompetens och engagemang som gör det 
möjligt att genomföra verksamheten på ett bra och 
professionellt sätt. Jag är fullständigt övertygad om 
att vi tillsammans under 2015 kommer att göra ett 
bra arbete för de som bor, vistas och verkar inom 
vårt område.

”Det gångna året har 
inneburit en organisations-

omställning där förbundet 
har fått en ny ledning.”

Kenneth Jensen
Förbundschef
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Verksamhetsberättelse

Stöd till enskilda 
Myndighetsutövande
Årets tillsynstema har varit flerbostadshus efter 
att vi tidigare år utfört ett antal räddningsinsatser 
vid brand i flerbostadshus. Brand i flerbostadshus 
kan medföra stora konsekvenser då ett stort antal 
människor påverkas. Det är viktigt att fastighets-
ägaren arbetar förebyggande och att gällande   
krav på brandskyddet uppfylls. 

Vid årets tillsyner har en del brister uppmärksam-
mats och då bland annat dörrar som inte uppfyller 
kraven, avsaknad av genomlysta utrymningsskyltar 
i mörka utrymmen, otäta genomföringar och att 
framkomligheten för Räddningstjänstens fordon 
inte alltid är tillfredställande. Årets arbete har   
resulterat i att fastighetsägare och bostadsrätts-  
föreningar utfört fina åtgärder och därmed har 
nivån på brandskyddet höjts avsevärt.

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. Vår 
önskan är att nå ut med våra budskap till så många 
olika målgrupper som möjligt. I år har vi bland 
annat haft det stora privilegiet att få träffa trevliga 
och intresserade seniorer i olika forum där vi har 
informerat om brandskydd men mycket fokus har 
också lagts på fallolyckor. 

Under sommaren besökte vi Lindemo vilket är   
ett tillfälligt boende för asylsökande i Karlshamns   
kommun. Vi genomförde en kommunikationsdag 
med boende där vi varvade praktik med teori. De 
boende fick testa att släcka med handbrandsläcka-
re, brandfilt och att utöva hjärt- och lungräddning. 
Vi fick även tillfälle att berätta om Räddningstjäns-
ten och vårt uppdrag. I gengäld fick vi lära oss om 
hur räddningstjänst fungerar i deras hemländer.   
En intressant och lärorik dag för oss alla. 

Inför sommaren deltog vi i förberedelserna inför 
de festivaler som anordnas i våra kommuner och 
under festivalerna utförs en del tillsynsarbete då vi 
besöker till exempel campingar och de matknallar 
som hanterar gasol. Under Sweden Rock, som är 
den största festivalen i våra tre kommuner, beman-
nade vi även i år med en liten räddningsstyrka på 
tre personer. Dessa personer kontrollerade bland 
annat säkerheten på campingar, utförde räddnings-
insatser och kommunicerade med rockarna på 
plats.  

Säkerhets och krissamordning
Räddningstjänstens kris- och säkerhetssamordnare 
har under året deltagit i säkerhetsgrupperna i våra 
tre medlemskommuner. I grupperna diskuteras 
olika frågor allt ifrån mindre olyckor som berör den 
enskilda individen till större kriser som berör hela 
samhället. Under året har medlemskommunerna 
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Stöd till
enskilda

Analys

Organisation
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Västra Blekinge   
bedriver räddningstjänst, säkerhets- och krissamordning   
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 
ledamöter, tre från respektive kommun. Var och en av ledamö-
terna har personliga ersättare. Förbundet leds av en förbunds-
chef och i ledningsgruppen finns räddningschef, processledare, 
controller, HR-specialist och driftschef. Vi har en stödfunktion   
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 introduceras årets sommarvikarier 
i dörrforcering. Vi använder en speciell 
dörr för att kunna öva momenten på ett 
bra sätt.
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genomfört en utredning avseende kris- och   
säkerhetssamordningen vilket resulterar i att 
det från och med årsskiftet läggs tillbaka hos 
medlemskommunerna. Verksamheten kommer 
då att drivas av en kris- och säkerhetssamord-
nare för Olofströms samt Sölvesborgs kom-
muner och en för Karlshamns kommun som 
kommer att vara placerade hos kommunerna. 

Insatser vid oönskade händelser
Nya metoder
Under året har vi fortsatt arbetet med att öka 
vår förmåga att hantera konstruktionsbränder. 
Den nya släckbil som levererades under året är 
utrustad med ett nytt verktyg, en sk skärsläck-
are, som inneburit en stor skillnad i arbetet. 
Skärsläckaren genererar en vattenstråle med 
skärpulver som kan slå hål i en vägg, dörr eller 
fönsterkarm för att därefter sprida en fin vat-
tendimma bland rökgaserna och på det sättet 
påverka brandförloppet. Skärsläckaren har 
framför allt två stora fördelar: Det första   
är möjligheten att snabbt ta sig igenom alla 
typer av material och påverka branden vilket   
är speciellt viktigt när branden är dold i kon-
struktionen. Den andra är att vi från en säker 
plats kan påverka brandförloppet och på så 
sätt skapa en säkrare arbetsmiljö för den per-
sonal som ska gå in i byggnaden och arbeta. 

 Utbildningar 2014 2013 2012 2011 2010

Extern utbildning*:  162 157 179 140 189
kurser/info
Extern utbildning:  3 911 3 939 3 058 3 105 3 282
antal elever

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

Myndighetsutövande 2014 2013 2012 2011 2010

Tillsyn enl. LSO, st 36 75 59 73 76
Tillsyn enl. LBE, st 25 40 36 51 39
Tillstånd LBE, st 23 27 46 48 27

I förbundet har hittills utfärdats 393 tillstånd att själv få rengöra sin eld-
stad och rökkanal (Karlshamn: 174 st, Olofström: 142 st och Sölvesborg: 
77 st). 

Utryckningsstatistik 2014 2013 2012 2011 2010

Brandlarm, st 131 168 142 135 141
Räddningslarm, st 232 204 187 165 180
Automatlarm, ej brand 278 240 222 236 221
Övrigt 209 168 189 138 127
Totalt 850 780 740 674 669
 Antal faktiska larmtimmar 4 429 5 007 4 207 3 895 4 333

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         2014       2013      2012 2011

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



”Räddningstjänsten har totalt 
under året genomfört 850 larm 
vilket är en ökning från   
föregående år.”

Hjärtstoppsassistans
Vid halvårsskiftet tecknades ett nytt avtal med 
Landstinget Blekinge och Räddningstjänsten Östra 
Blekinge avseende hjärtstoppsassistans. Dessa larm 
brukar benämnas IVPA-larm (I Väntan På Ambu-
lans). Det nya avtalet innebär att räddningstjäns-
terna numera larmas på alla förmodade hjärtstopp 
istället för endast då vi kunde vara på plats före 
ambulansen. Förändringen har lett till en ökning av 
IVPA-larm med ca 45 procent. Vid ett flertal gånger 
har vi varit först på plats och kunnat påbörja hjärt-
lungräddning och om ambulansen är först på plats 
samarbetar vi för att hjälpa den drabbade på bästa 
sätt och stötta de anhöriga. Under nästa år behöver 
vi förstås utvärdera vad ökningen av larm får för 
vidare konsekvenser för vår del både vad gäller 
kostnader och eventuellt förändrade rutiner.

Inträffade händelser
Året har präglats av ovanligt många händelser 
med farligt ämne inblandat. Ett flertal av dessa 
har dessutom varit allvarliga, komplicerade och 
resurskrävande. I maj inträffar en trafikolycka med 
en lastbil och släp, lastat med gasol, på Oljehamns-
vägen i Karlshamn. I slutet av augusti läcker mellan 
200-300 liter eldningsolja ut i Oljehamnens depå 
på Sutudden i Karlshamn. Oljan rinner ut på marken 
och havet i samband med lossning av produkt från 
fartyg. Räddningstjänsten inriktar insatsen på att 
förhindra spridningen av eldningsolja på havet 
genom att länsa in utsläppet. I mitten av oktober 
inträffar ytterligare en tankbilsolycka i Karlshamn 
och året avslutas med ett stort gasutsläpp av gasol 
på annandag jul. Ett stort läckage uppstår på en 
gasdepå i Stillerydshamnen i Karlshamn. Insatsen 
tar stora resurser i anspråk och bland annat 
används den gemensamma beredskap för 
kemikalieolyckor som finns i Blekinge. 

En annan större insats var en brand i december 
på Kungsgatan i Karlshamn. Det var en brand i ett 
äldre trähus, där branden startade i samband med 
ett sk hetarbete. Branden börjar i väggen mellan 
första och andra våningen och sprider sig i kon-
struktionen ända upp till vinden där den sedan 
stoppas efter ungefär två timmar. En unik faktor vid 
den här insatsen var att 3 minuter och 48 sekunder 
efter larm anländer 19 brandmän och befäl. 

Detta var möjligt på grund av att det var övnings-
kväll på brandstationen i Karlshamn. Tillsammans 
med skärsläckaren var detta avgörande för det 
goda resultatet. 

Räddningstjänsten har totalt under året genomfört 
850 larm vilket är en ökning från föregående år. En 
stor del i ökningen beror på IVPA larm, vilket fram-
för allt beror på det nya avtalet med Landstinget 
Blekinge. Vi kan också konstatera att andra insatser 
som trafikolycka, utsläpp farligt ämne och automa-
tiska brandlarm har ökat medan istället bränder har 
minskat något.

Analys och utredning
Erfarenhetsåterföring
Räddningstjänsten Västra Blekinge arbetar kontinu-
erligt med att utreda olyckor i syfte att förebygga 
liknande olyckor samt att utvärdera den egna in-
satsen. Olycksutredningar och insatsutvärderingar 
resulterar i brister och åtgärdsförslag som för-
medlas till drabbade verksamheter/organisationer/
fastighetsägare samt genererar erfarenheter som 
sprids inom räddningstjänstens organisation.   
Interna åtgärdsförslag hanteras i ett särskilt avvikel-
sesystem som har utvecklats under åren och som 
fungerar väl. Erfarenhetsåterföring kommuniceras 
i vissa fall till Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap och till andra räddningstjänster, särskilt 
sådana erfarenheter som kan vara av ett nationellt 
intresse. Ett exempel på en sådan händelse, där 
erfarenheterna kan vara av ett nationellt intresse, är 
utsläppet av järnklorid vid reningsverket i Mörrum. 
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Vid lossning av järnklorid på reningsverket uppstod 
ett som fel som medförde ett utsläpp av ungefär 
5m3 järnklorid till ett utjämningsmagasin. Utsläppet 
slog ut hela reningsverkets biologi och renings-
funktion. Det fanns också stor risk att djur- och 
vattenlivet, i och vid Mörrumsån, hade påverkats 
om utsläppet nått dit. 

Under 2015 har 13 händelser inträffat som föranlett 
fördjupade olycksutredningar. Några av de mest 
intressanta presenteras nedan:

I juni blir vi larmade till en villabrand i Hällaryd, 
utanför Karlshamn. Ingen person skadas i branden 
och vi lyckas begränsa brandskadorna på huset till 
delar av övervåningen. Insatsutvärderingen visar 
att insatsen genomfördes på ett mycket bra sätt. 
Framgångsfaktorerna var bl.a. att personalen ar-
betade mycket hårt samt att vi kunde använda den 
nya skärsläckaren. Enligt försäkringsbolaget har 
värden på mellan 0,5-1 Mkr räddats vid insatsen. 

I maj och oktober inträffade två liknande olyckor 
på Oljehamnsvägen i Karlshamn. I första fallet 
blir räddningsinsatsen långvarig på grund av att 
släpet måste tömmas på gasol innan bärgning kan 
påbörjas och först när bärgningen är klar avslu-
tas räddningsinsatsen. Även i det andra fallet blir 
räddningsinsatsen omfattande då både tankbil och 
släp (lastat med bensin och diesel) måste tömmas 

innan bärgning kan genomföras. Vid denna olycka 
avslutas räddningsinsatsen direkt när det läckande 
facket med diesel är tömt och ansvaret för den 
fortsatta insatsen lämnas över till väghållaren,   
dvs. Karlshamns kommun. 

Dessa två snarlika olyckor har, tillsammans med 
andra olyckor, givit anledning att på ett generellt 
plan diskutera vidare kring frågeställningen när det 
är lämpligast att avsluta en räddningsinsats.

Verksamhetsanalyser
Utvärdering av förbundets insatsledarorganisation 
påbörjades 2012 och har nu avslutats. Insatsledaren 
har en central roll under insatsen och leder och 
fördelar arbetet på skadeplatsen. Det är viktigt att 
insatsledarorganisationen är effektiv och att den 
enskilde insatsledaren har stor kunskap och lång 
erfarenhet av insatser. Redan under 2015 kommer 
delar av utredningen att implementeras som till   
exempel att nyutbildade insatsledare skall genom-
gå en fördjupad introduktionsutbildning i vår egen 
regi. Vi inför också en ny rutin för delad beredskap 
med erfaren insatsledare (mentor) innan den nya 
insatsledaren själv träder i tjänst i rollen som   
insatsledare. 

Under året inträffade två tankbilsolyckor 
på Oljehamnsvägen i Karlshamn.
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Mål och vision 2011-2014
Utifrån nationella mål i Lagen om skydd mot olyckor har 
Räddningstjänsten Västra Blekinge formulerat förbundets 
övergripande vision och verksamhetsidé.

Vision: 

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

Verksamhetsidé: 
Räddningstjänsten Västra Blekinge skall i första 
hand förebygga olyckor inom verksamhetsområdet 
skydd mot olyckor som kan föranleda räddningsin-
sats. Det skall samtidigt finnas en optimal skade-
avhjälpande verksamhet. Räddningstjänsten skall 
skapa trygghet och säkerhet hos kommuninvånarna 
vid såväl vanliga olyckor, extraordinära händelser 
som under höjd beredskap.  

I förbundets handlingsprogram för perioden 2011-
2014 anges fem inriktningsmål för vår verksamhet. 
Dessa inriktningsmål har tydligt medborgarfokus 
och innebär att räddningstjänsten skall:

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

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

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

•	 på	ett	effektivt	sätt	genomföra	räddnings-	
 tjänstuppdrag vid oönskade händelser

•	 aktivt	analysera,	återföra	och	sprida		 	
 erfarenheter från inträffade oönskade 
 händelser
   
Direktionen antar årligen en verksamhetsplan   
som utgår från våra tre huvudprocesser: Stöd till 
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 2014
I verksamhetsplanen för 2014 fanns totalt 21 
aktiviteter fördelade under respektive process 
inklusive en som var övergripande. På grund av 
den pressade situation som organisationen befun-
nit sig i under året där mycket fokus lagts på internt 
arbetsmiljöarbete har vissa delar i verksamhets- 
planen ej kunnat uppnås till fullo. I vissa fall har 
också aktiviteter utgått eller fått ändrade förut-
sättningar. Majoriteten av aktiviteterna har dock 
slutförts helt eller delvis under året. 

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

Det övergripande arbetet med ny handlingsplan 
har skjutits fram till 2015 och skall då beslutas av 
den nya direktionen.

Stöd till enskilda 
I processen ingår myndighetsutövning, utbildning, 
kommunikation samt säkerhets- och krissamord-

Huvudprocess Planerade Slutförda 

Övergripande 1 0
Stöd till enskilda 8 14
Insatser vid oönskade händelser 7 6
Analys och utredning 5 3
Totalt 21 13
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Huvudprocess Planerade Slutförda 

Övergripande 1 0
Stöd till enskilda 8 14
Insatser vid oönskade händelser 7 6
Analys och utredning 5 3
Totalt 21 13

ning. Övergripande mål är att nå och möta alla som 
bor, vistas och verkar i våra medlemskommuner för 
att öka den egna förmågan att förbereda sig på 
både stora och små oönskade händelser. Av de ak-
tiviteter som ej slutförts finns fortsatt arbete med 
att analysera prioriterade vårdboenden där arbetet 
har tagits vidare i kommunerna, samt vidare arbete 
med vattensäkerhet i säkerhetsgrupperna, utred-
ning och information kring ny föreskrift för tillstånd 
brandfarliga gaser och vätskor samt informations-
träff med campingägare. Årets tillsyner enligt 
tillsynsprogrammet är ännu ej helt slutförda men 
de löper vidare till nästa år då temat för tillsyner 
kommer att vara detsamma.

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 transportmedel, individuell skyddsutrustning, 
räddningsmateriel, personalkompetens, teknik och 
metod samt ledning. Målen innefattar att sätta 
den drabbades trygghet i fokus genom att arbeta 
för en god förmåga hos våra medarbetare och en 
modern, säker och effektiv organisation vid insats. 
Under året har samtliga aktiviteter utom en slut-
förts. Upphandling av FIP-bilar har utgått då denna 
investering flyttats fram till 2015. 

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

Analys och utredning
I processen ingår aktiviteter inom delprocesserna 
olycksutredning, insatsutvärdering, återkoppling 
till enskild, verksamhetsanalys, tidsbegränsade ut-
redningar och omvärldsanalys. Målen för processen 
är att analysera vår egen verksamhet och kontinu-
erligt utreda olyckor och utvärdera insatser för att 
hitta olyckstrender i samhället, förebygga olyckor 
samt minska konsekvenserna av en oönskad hän-
delse. Två aktiviteter är ej slutförda: en hot- och 
riskanalys i samverkan med polisen samt imple-
mentering av checklista för bostadsbränder.   

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 arbete under året är i linje med våra fem 
inriktningsmål och sammantaget gör att våra   
inriktningsmål uppfylls.

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

Personalkategori Kvinnor Män Totalt  Medelålder

Förtroendevalda och revisorer 9 (7) 11 (13) 20 (20 63 (62)
Övrig personal* 7 (7) 11 (11) 18 (18) 44 (44)
Brandmän, heltid 1 (0) 23 (24) 24 (24) 40 (42)
Brandmän, deltid 5 (6) 99 (104) 104 (110) 42 (42)
Brandvärn 0 (0) 10 (10) 10 (10) 42 (43)
Totalt 22 (20) 154 (158) 176 (182) 
 

*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 och personalförändringar   
Under året har ledningen av förbundet förändrats 
och förbundet leds sedan oktober av en förbunds-
chef tillsammans med en ny räddningschef. Vi har 
haft en pensionsavgång bland skiftgående heltids-
personal och under sommaren slutade även en 
brandman som varit tjänstledig en tid. Båda dessa 
tjänster har ersatts. 

Under året så har antalet räddningstjänstpersonal i 
beredskap minskat varför vi beslutade att tidigare-
lägga den rekrytering som var planerad för 2015. 
Redan i slutet av året gick vi därför ut med annons 
där vi sökte medarbetare till samtliga stationer. 
Rekryteringen kommer att färdigställas i januari/ 
februari 2015. Vi ser ett fortsatt stort behov av 
räddningstjänstpersonal i beredskap, framför allt 
på de mindre orterna, och detta kommer att bli en 
viktig fråga att arbeta med framöver.

Personalkompetens
I vårt arbete med att skapa en bra arbetsmiljö har 
vi under året fokuserat på arbetsmoment som 
utförs i samband med insats och som är kopplade 
till en Arbetsmiljöföreskrift. Vi har bland annat tittat 
på momenten körning med motorkedjesåg och 
körning med våra höjdfordon. Denna genomgång 
visade att det fanns behov av mindre förändringar 
i utbildning inom vissa områden samt en bättre 
dokumentation, vilket vi arbetar vidare med.   

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

RCB och 
Insatsledare

Sammantaget visar genomgången att vi arbetar väl 
i enlighet med föreskrifterna vid dessa moment. 

Under 2014 har en medarbetare genomgått   
grundkurs i olycksutredning och ytterligare en 
medarbetare har genomgått kurs i kvalificerad 
olycksutredningsmetodik. 

8
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  Total sjukfrånvaro/ Långtidssjukfrånvaro/
  ordinarie arbetstid total sjukfrånvaro

29 år eller yngre 0,59 % (0,16 %) 0,00 % (0,00 %))
30-49 år 1,76 % (1,07 %) 30,40 % (57,48 %)
50 år eller äldre 4,37 % (2,62 %) 55,17 % (52,01 %)
Totalt 2,31 % (1,33%) 41,86% (54,11%)

Personalkategori Övningstimmar/år

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

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro
I tabellen redovisas den totala sjukfrånvaron/ordi-
narie arbetstid samt hur stor del av den som utgör 
långtidssjukfrånvaro. Jämfört med föregående år 
har sjukfrånvaron ökat något av den totala sjuk-
frånvaron, och som tabellen visar så beror knappt 
hälften av denna på långtidssjukskrivna. Andelen 
långtidssjuka har dock minskat jämfört med   
föregående år.

Den förhållandevis låga sjukfrånvaron totalt sett 
beror troligen på friskvårdsaktiviteter samt till viss 
del även möjligheten att byta personliga arbets-
pass. I tabellen nedan anges föregående år inom 
parantes.

Arbetsmiljö
Arbetet för att minska exponering av farliga ämnen 
för vår personal som påbörjades 2013 har fortsatt 
under året. En stor förändring är att hela förbun-
dets andningsskydd har förnyats och samtidigt har 
vi investerat i en speciell diskmaskin för att rengöra 
utrustningen mer effektivt. Vi har också anskaffat 
nya larmställ för övning vilket ger ett bättre utby-
tessystem för tvättning av larmställ. Rutiner för hur 
kontaminerad utrustning ska hanteras har upprät-
tas. 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. 

”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.”

Hälsa
För att kunna upprätthålla Räddningstjänstens   
uppdrag ställs det höga krav på en brandmans fy-
siska arbetskapacitet i form av kondition och mus-
kelstyrka. Minst lika viktigt är metodperspektivet 
d v s veta hur man ska agera på olycksplatsen. För 
att vara så väl förberedd för de belastningar som 
kroppen kan utsätts för, tas en övningsverksamhet 
fram för varje år som ska återspegla kommunernas 
riskbilder. Nedan finns specificerat per personalka-
tegori minsta antal övningstimmar per år: 
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Ekonomi

Verksamhetens intäkter 
Årets intäkter blev ca 300 tkr bättre än budgete-
rat och ligger totalt sett i nivå med föregående år. 
Ökningen jämfört med budget beror i huvudsak på 
att antal felaktiga automatiska brandlarm har ökat 
väsentligt under året.  

På grund av ett fortsatt bra likviditetsflöde har   
ränteintäkterna blivit bättre än budgeterat. Finans-
nettot påverkas även av att ränta på pensionsav-
sättningen blivit väsentligt lägre än budgeterat 
vilket sammantaget gör att det finansiella nettot   
är knappt 400 tkr bättre än budgeterat.  

Verksamhetens kostnader
Verksamhetens kostnader för året ligger betydligt 
över budget. Detta trots att den slutliga pensions-
skulden blev lägre än den prognos som erhölls vid 
halvårsskiftet. Kostnadsökningen beror framför allt 
på den organisationsomställning som skett under 
året men är även till viss del en följd av ett föränd-
rat övertidsavtal. Under året har arbetsmiljösitua-
tionen krävt stora resurser och direktionen beslu-
tade att genomföra flera arbetsmiljöåtgärder för   
att komma tillrätta med framför allt den psykoso-
ciala arbetsmiljön. I sin balanskravsutredningen 
hänvisar direktionen därför till synnerliga skäl för 
organisationsomställningskostnader, som under 
året har uppgått till ca 1,5 Mkr, och beslutar där-
med att reglering av negativt resultat ej skall ske.

På grund av en framskjuten investering i FIP-fordon 
har avskrivningarna blivit något lägre än budge-
terat (ca 60 tkr). Minskningen blev inte så stor då 
budget för investeringen inte låg på hela året.   

Investeringar
Investeringsbudget för 2014 togs av direktionen i 
oktober 2013 tillsammans med plan för 2014-2016. 
Därefter korrigerades investeringsbudgeten i juni 
månad då direktionen beslutade att skjuta fram 
investering av FIP-bilar till 2015 (ursprunglig   
budgetsiffra inom parantes nedan). 

Utfallet för årets investeringar är högre än   
budgeterat då investeringen i släckbil försenades 
och leverans skedde först 2014.   

  Budget 2014 Utfall 2014

Fordon 0 (1 000) 3 178
Inventarier  1 655 1 528
 Summa 1 655 (2 655) 4 706

Verksamheten i siffror 2014  2013 2012 2011 2010

Antal invånare den 1/11 61 546 60 918 60 817 60 854 60 941
Årets resultat (tkr) -437 348 572 -817 -71
Totala medlemsbidrag/inv (kr) 801 784 767 740 715
Årets resultat exkl. bidrag/inv (kr) -808 -778 -757 -754 -716
Självfinansieringsgrad (%) 8 9 8 9 9
Soliditet (%) 18 20 20 19 23

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 2014 redovisar förbundet ett negativt resultat på -437 tkr, vilket är en väsentlig försämring jämfört 
med budgeterat resultat för året som var 14 tkr. Det negativa resultatet, som inledningsvis befarades bli 
ännu större, beror i huvudsak på den organisationsomställning som förbundet har ställs inför under året. 
Detta har också beskrivits i förbundets delårsbokslut. För dessa speciella omständigheter hänvisar   
direktionen till synnerliga skäl i sin balanskravsutredning.



Våra medarbetare övar kontinuerligt 
hjärt- och lungräddning på olika sätt, 
både med och utan defibrillator. 
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Skulder och pensionsavsättning
Summa avsättningar och skulder har ökat med ca 
1,3 Mkr trots att ökningen i pensionsavsättning 
blev lägre än prognostiserat. Detta beror på en 
ökad skuld för särskild löneskatt samt upplupna 
löne- och pensionskostnader. 

Årets beräkning av avsättning för pensionsskuld 
visar en väsentlig differens jämfört med tidigare 
erhållna prognoser från KPA. Detta förklaras av att 
en medarbetare gått i pension och ytterligare en 
har slutat under året. Vi har valt att även fortsätt-
ningsvis använda försiktighetsprincipen i upp-
bokning av pensionsavsättning, vilket innebär att 
generellt antagande om pensionsålder har satts till 
58 år. Därmed kan förändrade pensionsdatum få 
stort genomslag, men det blir då till det bättre och 
inte sämre. Framtida utveckling av pensionsskul-
den är svår att förutse men vi fortsätter att planera 
utifrån de prognoser vi erhåller från KPA två gånger 
per år. Från och med 1 januari 2014 har vi också ett 
nytt pensionsavtal vilket kan få effekt framöver då 
pensionsålder för särskild avtalspension kommer 
att ses över. 

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

”Verksamheten har bedrivits   
i enlighet med vad som   

tidigare beslutats och med   
bibehållen kvalitet.”

(tkr) 2014 2013 2012 2011 2010

Eget kapital 6 016 6 453 6 105 5 533 6 350

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.  

1.   Kommunalförbundets egna kapital skall i   
genomsnitt 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.   
Förbundet 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 
pensionsförvaltare. I dessa beräkningar skall 
försiktighetsprincipen vara gällande. Målet är 
uppnått.

Räddningstjänsten Västra Blekinge har en   
stabil ekonomi vilket gör att verksamheten inte 
blir lidande av oförutsedda svängningar i resulta-
tet. Detta gör att vi känner oss trygga i att kunna 
hantera även framtida oförutsedda händelser eller 
förändringar i omvärlden utan att verksamheten 
skall påverkas. I förlängningen är detta också en 
trygghet för våra medlemskommuner och de som 
bor, vistas och verkar i våra tre kommuner. Nästa 
år har vi framför oss förnyat arbete avseende våra 
fastigheter och övningsfält, vi kommer att se över 
vår organisation vilket på olika sätt i förlängningen 
kan komma att påverka vår ekonomi. Rent verk-
samhetsmässigt vet vi heller aldrig från ett år till ett 
annat vilka oönskade händelser som vi kommer att 
möta och konsekvenserna av dessa. 
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Resultaträkning

  Not Budget Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
Belopp i tkr  2014 2014 2013 2012 2011 

Verksamhetens intäkter 1  4 150 4 447 4 414  4 283 4 406   
Verksamhetens kostnader 2  -48 440 -49 630 -46 897  -46 593 -44 668   
Avskrivningar 3  -3 970 -3 907 -4 069  -3 971 -4 304 
Verksamhetens	nettokostnader	 	 -48	260	 -49	090	 -46	552		 -46	281	 -44	566	
         
Medlemsavgift Räddningstjänst  46 959 46 959 45 686  44 668 43 118 
Riktat statsbidrag från MSB  1 815 1 819 1 971  1 971 1 935     
Finansiella intäkter  30 68  74 49 57    
Finansiella kostnader 4  -530 -193 -394  -657 -424   
Resultat	före	extraordinära	poster	 	 14	 -437	 785		 -250	 120		

 Jämförelsestörande post 4   -437 822 -937 

Årets	resultat	 	 14	 -437	 348		 572	 -817			
 

   Not Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
Belopp i tkr   2014 2013 2012 2011

Löpande verksamhet       
Årets resultat   -437 348 572 -817    
Justering för av- och nedskrivningar  3 3 907 4 069 3 971 4 304   
Justering för realisationsresultat  3    -10  
Förändring av pensionsavsättning  6 144 1 113 1 979 2 657   
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar  5 -503 -527 462 -479  
Ökning/minskning av kortfristiga skulder  7 1 202 681 -2 478 991 
Medel från den löpande verksamheten   4 313 5 684 4 506 6 675    
         
Investeringsverksamhet        
 Förvärv av mat. anläggningstillgångar  3 -4 706 -361 -3 590 -5 524  
Försäljning/utrangering av mat. anläggningstillgångar 3  10 0 10  
Medel	från	investeringsverksamheten	 	 	 -4	706	 -351	 -3	590	 -5	514		
         
Årets	kassaflöde	 	 	 -393	 5	333	 916	 1	161		  
Likvida medel vid årets början   12 407 7 074 6 158 4 997   
Likvida medel vid årets slut   12 014 12 407 7 074 6 158   

Kassaflödesanalys
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Balansräkning

   Not Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
Belopp i tkr   2014 2013 2012 2011 

TILLGÅNGAR       
Materiella anläggningstillgångar      
Maskiner och inventarier 3  17 875 17 076 20 793 21 174 
Summa materiella anläggningstillgångar   17 875 17 076 20 793 21 174 
        
Omsättningstillgångar     
Kortfristiga fordringar 5  3 118 2 615 2 088 2 550 
Likvida medel  12 014 12 407 7 074 6 158 
Summa omsättningstillgångar   15 132 15 022 9 162 8 708 
Summa tillgångar   33 007 32 098 29 955 29 882
       
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
Eget kapital      
Eget kapital vid årets ingång 6 6 453 6 105 5 533 6 350 
Årets resultat  -437 348 572 -817
Summa eget kapital   6 016 6 453 6 105 5 533
       
Avsättningar       
Avsättning för pensionsskuld 7  18 952 18 808 17 695 15 716
Summa avsättningar   18 952 18 808 17 695 15 716 
       
Skulder       
Kortfristiga skulder 8  8 039 6 837 6 155 8 633 
Summa skulder   8 039 6 837 6 155 8 633 
Summa eget kapital och skulder   33 007 32 098 29 955 29 882 

 Karlshamn den 4 februari 2015     
     
 
 
   
 Kenneth Hake Ewonne Månsson Jan Björkman  
 
 
   
     
 Marie Sällström 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 redovisningslagen. 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 redovisningsprin-
ciper 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 väsentlighets-
principen 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 
föregående år tillämpar förbundet försiktighets-
principen vid värdering av pensionsskuldsav-
sättning 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 2014 2013 2012 2011

Försäljning, taxor och avgifter 2 227 2 370 2 097 1 991
Hyror och arrenden 439 548 598 588
Bidrag och ersättningar 184 186 215 285
Utbildning samt fsg av tjänster 1 597 1 310 1 373 1 542
 4 447 4 414 4 283 4 406

Not 2  
Verksamhetens kostnader 2014 2013 2012 2011

Inköp av förbrukningsmateriel 3 321 3 014 2 874 3 155
Konsulttjänster inkl revision 237 459 444 294
Lokalkostnader inkl hyra 4 036 4 184 4 189 4 366
Hyra av anläggningstillgång 326 302 274 300
Kostnader för arbete 38 231 35 622 35 581 33 905
Övriga kostnader 3 479 3 316 3 231 2 648
 49 630 46 897 46 593 44 668

Bland övriga kostnader ingår kostnad för SOS Alarm med ca 838 tkr 
(824 tkr) och kostnader för Rakelabonnemang med ca 578 tkr (479 
tkr).

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

Anskaffningsvärde    
Ing anskaffningsvärde 5 677  7 426  32 590  45 693 
Inköp  1 548 3 158 4 706
Försäljning/utrangering     0
Utg anskaffningsvärde 5 677  8 974  35 748  50 399 
    
Ackumulerade avskrivningar    
Ing. ack avskrivningar -5 485  -5 977 -17 155  -28 617 
Försäljning/utrangering    0
Årets avskrivningar -35 -864 -3 008 -3 907 
Utg ack avskrivningar -5 520 -6 840  -20 164  -32 524 
Bokfört värde 157  2 134  15 584  17 875 

Avskrivningstid: 10 år 3-5 år 5-10 år

För ianspråktagna investeringar påbörjas avskrivningarna inne-
varande år. Investeringar består av släckbil, nytt andningsskydd, 
diskmaskin, hydrualverktyg, löpband samt städmaskin.   

Not 4  
Finansiella kostnader 2014 2013 2012 2011

Räntekostnader 2 1 1 2
Ränta på pensionsskuld 191 393 656 422
 193 394 657 424
Jämförelsestörande post
Återbetalning av Forapremier  755 822
Förändring av diskonteringsränta  -1 192  937 
 

Not 5  
Kortfristiga fordringar 2014 2013 2012 2011

Kundfordringar 972 938 632 595 
Interimsfordringar 1 819 1 606 974 848 
Övriga fordringar 327 71 482 1 107  
 3 118 2 615 2 088 2 550  

Not 6  
Eget kapital 2014 2013 2012 2011

Ingående eget kapital 6 453 6 105 5 533 6 350 
Årets balanskravsresultat -437 348 572 -817 

Utgående eget kapital 6 016 6 453 6 105 5 533  
  
Inga realisationsvinster eller förluster finns att justera i årets resultat 
och förbundet har inte heller någon resultatutjämningsreserv.   

Not 7  
Pensionsskuld 2014 2013 2012 2011

Ingående avsättning 18 808 17 695 15 716 13 059
Pensionsutbetalningar -580 -498 -170 -96
Nyintjänad pension 1 680  1 124 1 136
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 191 393 656 422
Förändring av löneskatt 28 217 387 279
Grundändring
Övrigt -1 175 -191 -18 -21
Sänkning av diskonteringsränta  1 192  937
Utgående avsättning 18 952 18 808 17 695 15 716

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

Not 8  
Kortfristiga skulder 2014 2013 2012 2011

Leverantörsskulder 2 023 1 543 1 702 4 179 
Källskatt och sociala avgifter 1 273 1 334 1 239 1 197  
Särskild löneskatt 340 234 97 61 
Interimsskulder 2 305 1 685 1 144 1 185 
Semesterlöneskuld 2 098 2 041 1 973 2 011  
 8 039 6 837 6 155 8 633  
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Revisionsberättelse för år 2014

Vi har utsetts av förbundsmedlemmarna att granska den verksamhet som bedrivits av   
direktionen under år 2014.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal veksamhet,   
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   
lönehantering, 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 negativt och uppgår till -437 tkr. Det negativa resultatet avräknas mot det egna kapitalet, 
vilket härefter uppgår till 6 016 tkr.

Direktionen lever inte upp till kravet på en ekonomi i balans för år 2014. Enligt förbundets   
avstämning av balanskravet uppgår resultatet till -437 tkr. Direktionen hävdar med hänvisning 
till synnerliga skäl att en reglering av det negativa balandskravet inte ska ske. Vi instämmer inte 
i direktionens bedömning. Vi bedömer att gjord organisationsomställning av verksamheten 
och de arbetsmiljöåtgärder som vidtagits, samt ökad övertidsersättning i samband med detta 
inte kan ses som synnerliga skäl.

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 
2014. 

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

Karlshamn 11 februari 2015

Eric Aronsson   Ann-Britt Borgström
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