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Inledning
Räddningstjänsten har en lång tradition att
snabbt rycka ut när en olycka händer. Den
utryckande verksamheten håller en mycket
hög kvalitet till stor del beroende på vårt
ständiga förbättringsarbete.
Mats Berglund, Räddningschef

Samhället blir alltmer säkerhetsmedvetet på flera
sätt och vi vill alla leva i ett tryggt och säkert samhälle. Kraven från invånarna att samhället ska bistå
med skydd ökar, samtidigt som lagstiftaren betonar
det egna ansvaret. Detta gör att vår kompetens och
våra tjänster efterfrågas i allt större utsträckning.
Vi har en uppgift att fylla.
Räddningstjänsten har en lång tradition att snabbt
rycka ut när en olycka händer. Den utryckande
verksamheten håller en mycket hög kvalitet, till stor
del beroende på vårt ständiga förbättringsarbete.
Vårt arbete har breddats till nya områden med tidiga insatser och en ökad prioritet på det förebyggande arbetet i alla dess former. Det kan handla om
traditionellt förebyggande arbete men framförallt
det mer långsiktiga arbetet att nå speciellt sårbara
grupper. Dessa grupper är mer riskutsatta och av
olika skäl inte så lätta att nå med information eller
kommunikation.
Genom att vi fått möjlighet att i stegrande svårighetsgrad utbilda elever i skolsystemet alltifrån
förskoleklass till gymnasiet når vi på sikt alla människor med olika bakgrund. Denna utbildning har i
år fått en ökad bredd och omfattar inte bara brand
utan även de mindre olyckorna, trafikolyckor och
förberedelse på stora samhällsstörningar. En faktor
att bygga vidare på är den relation vi får med ungdomarna. Vi deltar aktivt i olika ungdomsprojekt
tillsammans med andra. Allt ifrån teambuildning i
skolklasser där etik och moraldiskussioner kombineras med samarbetsövningar till speciella insatser
för ungdomar på väg mot kriminalitet.
Den nya processorganisationen har gjort att alla
medarbetare lättare ser hur alla bidrar till helheten och uppfyller våra mål. Ansvaret om vem som
gör vad har därmed blivit tydligare och framförallt
är delaktigheten stor. Allt vi gör är sprunget ur
ett behov med tydligt medborgarfokus. Vi vill att

medborgarna ska identifiera oss och vår organisation med våra tre nya värdeord, känsla, kunskap
och närhet. Därför är kommunikation i alla dess
former viktiga för oss och vi satsar kontinuerligt på
kompetensutveckling. Det är genom personalen
och dess kompetens som vi når bästa resultat, ofta
i kombination med tekniska resurser. Vi anser att
grunden för detta är en sund och stabil ekonomi.
En sådan har hittills gjort att vi kunnat utvecklas i
takt med vår samtid.

”Vi vill att medborgarna
ska identifiera oss och
vår organisation med våra
tre nya värdeord, känsla,
kunskap och närhet. ”
I mitten av oktober 2012 gick vår ordförande
Mats Lindstén bort efter en tids sjukdom. Lindstén
lämnar ett stort avtryck efter sig. Redan i utredningsarbetet och sedan bildandet av kommunalförbundet fanns Lindstén med och sedan dess har
han varit förbundets ordförande. Genom sitt starka
engagemang har han bidragit till vår gynnsamma
utveckling.
Avslutningsvis vill jag 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
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Verksamhetsberättelse
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%.
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Förbundet styrs av en politisk direktion som består
av nio ledamöter, tre från respektive kommun. Var
och en av ledamöterna har personliga ersättare.
Förbundet leds av en räddningschef och i ledningsgruppen finns även stf räddningschef och controller. Förbundet har en stödfunktion i egen regi som
hanterar ekonomi, personal och drift.

Stöd till
enskilda

Räddningstjänsten Västra Blekinge arbetar utifrån
ett processperspektiv. Uppdragen räddningstjänst,
säkerhets- och krissamordning integreras i tre
huvudprocesser som påverkar och samverkar med
varandra. I processen Stöd till enskilda arbetar vi
med att hjälpa kommunernas invånare och organisationer att förebygga olyckor genom bland annat
kommunikation, myndighetsutövning och utbildning. Insatser vid oönskade händelser innefattar
arbete i vår utryckande organisation. Analys och
utredning tar vid efter en olycka har inträffat och
här samlar vi erfarenheter som återförs inom och
utanför organisationen.

Stöd till enskilda
Myndighetsverksamhet
Räddningstjänsten genomför varje år tillsyn på ett
antal utvalda objekt. Dessa objekt väljs utifrån ett
årligt temat eller för att vi av annan anledning
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bedömer att det är viktigt att besöka objektet.
Vi vill att tillsynen ska ses som en hjälp där en
utomstående kommer in med nya ögon och kan se
eventuella risker som finns i verksamheten och hur
dessa kan minskas. För att kunna stödja objektsägare och verksamhetsutövare på bästa sätt har
vi under året tagit fram ett informationsmaterial
gällande tillsyn. Denna information skickas till
ägare eller verksamhetsutövare före vårt besök
och beskriver hela tillsynsprocessen.
Årets huvudtema för tillsyner utgjordes av hotell,
pensionat och vandrarhem. På sådana objekt är det
mycket viktigt att brandskyddet uppfyller gällande
krav och att ägare och verksamhetsutövare arbetar
systematiskt med detta. Konsekvenserna kan där
också bli extra allvarliga. Brister som noterades
efter dessa tillsyner var bland annat otillräckliga
brandceller, bristfälliga utrymningsvägar och att
det systematiska brandskyddsarbetet, inom flertalet verksamheter, inte är så systematiskt. Förutom
dessa tillsyner så utfördes även tillsyner på ett
tjugotal objekt inom Landstingets anläggningar
för sjuk- och hälsovård, tillsyner på riskanläggningar (enligt 2 kap 4 § LSO) samt de fristbestämda
tillsynerna enligt lag om brandfarliga och explosiva
varor.
Under året har ett flertal tillstånd för fyrverkeriförsäljning utfärdats. I mellandagarna genomförde vi
en gemensam insats med polisen där vi besökte
några av försäljarna. Detta för att på plats se hur
hanteringen fungerar och då också kunna ställa
krav på förbättringar i de fall det behövs.

Barn och unga
Under året har vi fortsatt att arbeta med barn
och unga på olika sätt. Deltagandet i de samverkansgrupper som idag finns etablerade i Karlshamns kommun har till exempel medfört att vi allt
oftare blir involverade i olika projekt och då något
oönskat hänt på skolorna. Under året har vi tagit
fram en ny utbildningsplan för skolelever. I denna
beskrivs vilka årskurser vi vill utbilda och vilka mål
vi ska uppfylla då utbildningarna genomförs. I
framtiden kommer vi att fokusera på förskoleklasser, årskurs 4 och årskurs 7. För just årskurs 7 har
ett nytt utbildningsupplägg testats under året.
Under en heldag har varje klass besökt vårt
övningsfält. Utbildningen skiljer sig mycket från
den traditionella brandskyddsutbildningen då vi
nu lägger mycket fokus på olika livsval, som till

Många drukningsolyckor
sker i hamnområden nära
land.

exempel en anlagd brand, och konsekvenserna
av sådana. Efter förmiddagens diskussioner har vi
tagit med oss orden respekt och samarbete ut på
fältet där ungdomarna gemensamt fått genomföra
praktiska övningar. En styrka med utbildningen är
att den genomförts gemensamt med fältgruppen
och förhoppningen är att även polisen ska ansluta
år 2013. Vi har alla en vilja och ett intresse av att
vägleda ungdomarna så att de gör positiva val i
livet och få dem att förstå vilka allvarliga konsekvenser fel val kan ge. Vi tycker att vi med det nya
utbildningskonceptet funnit en riktigt bra väg för
att uppnå detta och har dessutom fått tillfälle att
bygga positiva relationer med ungdomarna.

Arbete för våra seniorer
Räddningstjänsten har genom olika insatser arbetat
för att våra äldre kommuninvånare ska få en säkrare
tillvaro. Under året har vår säkerhetssamordnare
fortsatt samverka med kommunerna för att förbättra brandskyddet och göra vårdboendena säkrare.
I Karlshamns kommun beslutades det bland annat,
som ett resultat av detta arbete, under året om att
köpa in ett antal portabla sprinklers som kommer
att placeras ut i vissa objekt där behovet finns.
Dessutom har kommunen projekterat för fasta
boendesprinkler i två av vårdboendena. Parallellt
med detta arbete har även vår krissamordnare
påbörjat arbetet med att stödja verksamheterna i
upprättandet av lokala handlingsplaner. I de

lokala planerna ska det finnas rutiner, för agerande
vid kris, som är väl anpassade för den specifika
verksamheten. Räddningstjänsten hade i år glädjen
att få träffa och prata med våra seniorer vid den
återkommande Äldredagen i våra kommuner.

Drunkningsprojekt
Enligt nationell statistik omkommer ungefär lika
många människor av drunkning som till följd av
brand. Just i Blekinge omkommer få personer i
drunkningsolyckor men vi anser ändå att det är
viktigt att arbeta förebyggande även med detta.
Av denna anledning har vi under året drivit ett
projekt där bland annat badplatser och simkunnigheten i våra kommuner undersökts. Projektet
har mynnat ut i ett antal förslag till förebyggande
åtgärder. Bland annat ges rekommendationer för
vilken slags livräddningsutrustning som bör finnas vid badplatser och kajer. Det föreslås vidare
fysiska barriärer för att förhindra att människor
trillar i vattnet, flytvästdepå i varje kommun samt
informationskampanjer inför både sommar- och
vintersäsongen. Vad gäller simkunnighet är vi stolta
över att Blekinge endast har 5 procent som är icke
simkunniga i åldern 4-17 år, vilket är lägst i landet.
Däremot bör kommunerna se över möjligheterna
till simundervisning för vuxna.

Här syns brandman Per
Lindberg efter en mindre
sjukvårdsinsats under årets
Sweden Rock Festival.
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Dialogen med medborgaren
För oss är det viktigt att medborgaren känner en
närhet till vår organisation och att det är lätt att
kommunicera med oss. För att kunna uppnå detta
har vi de senaste åren, förutom våra personliga möten med kommuninvånarna, blivit allt bättre på att
utnyttja sociala medier. Vi ser det som ytterligare en
kontaktväg som ger oss ännu större chans att dela
med oss av vår kunskap samt möjliggöra dialog. I
år lanserades även vår nya hemsida där vi har tagit
ett stort steg framåt. Den nya sidan är mycket mer
lättorienterad, modern och anpassad till vår närvaro
i sociala medier.
Vi satsar dock fortfarande mycket på det personliga
mötet och liksom tidigare år har vi fortsatt med
bostadsbesök där vi har erbjudit information och
rådgivning i det egna hemmet. Vi har även deltagit
vid ett stort antal arrangemang, varav Sweden Rock
Festival och Östersjöfestivalen är två av de största.

Insatser vid oönskade händelser
Rent organisatoriskt har året gett oss mycket nya
erfarenheter i det dagliga arbetet. Vi har lyft upp
verksamheten och gjort den mera synlig för alla. En
ökad modernisering har uppnåtts, genom att skapa
bättre rutiner, upprättade serviceplaner och nya
utbildningspresentationer med likartat utseende.
Nya inköp har gjorts i med prioritering på arbetsmiljö, individens skydd samt förbättring av förmågan att bekämpa brand i byggnad. Ett gediget
underlag för en modernisering eller upphandling
av vårt andningsskydd är genomfört. Undersökning
av ett nytt släcksystem har utretts, och efter en del
testdagar har ett gemensamt beslut tagits fram om
att satsa på skärsläckare vid nästa upphandling av
släckbil.
Ett nytt avtal med landstinget är upprättat vad det
gäller uppdrag inom IVPA, I Väntan På Ambulans.
Vidareutbildning pågår inom området akutsjukvård
där vi kvalitetssäkrar trafikolyckan med personbil,
på både hel och deltid. Filmer har spelats in som
används i utbildningssyfte.
Tyvärr har det även i år skett en del olyckor som
har krävt stora resurser och där olyckan kunde få
konsekvenser för personer i närområdet. En brand
i en bilverkstad på Torsövägen i Istaby i slutet på
maj månad är ett sådant exempel. Vid räddningsstyrkans framkomst möts de av en kraftig brand
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från taket på byggnaden som sedan sprider sig till
en intilliggande hög med däck. Dessa brinner med
en kraftig rökutveckling som följd och man börjar
genast spärra av och senare utrymma byggnader i
närområdet. Risker i övrigt är att brandutsatta gasflaskor kan komma att explodera, vilket sker senare
på kvällen. En brand i däck inträffade också på återvinningsanläggningen i Mörrum. Även denna brand
fick ett häftigt förlopp med kraftig rökutveckling.
Vid båda dessa händelser varnades allmänheten i
närområdet via radio och information på hemsida
och på Facebook. Särskilt värt att nämna är den
spridning som varningarna fick på sociala medier.
Ingen personal eller andra människor kom dock till
skada vid någon av händelserna.

”För oss är det viktigt att medborgaren känner en närhet till
vår organisation och att det är
lätt att kommunicera med oss”
Under året har två personer omkommit till följd
av brand i bostaden. Båda bränderna inträffade i
Olofströms kommun. Vid båda bränderna fanns
ingen möjlighet att rädda personerna oavsett
insatsen från räddningstjänsten. Utifrån statistik
från dödsbränder överlag måste det förebyggande
arbetet inriktas mot riskutsatta grupper. Det arbetet
är påbörjat med en förstudie 2012.
Även på vägarna så sker det olyckor med dödlig
utgång som konsekvens. Under åren har vi märkt
stor skillnad på konsekvenserna av olyckorna på
E22 efter att mittvajerräckena kom upp. Minimalt
med trafikolyckor där kollision mellan två fordon
har uppkommit. Dessvärre finns det partier där
viltstängslen inte räcker till så vissa partier sker det
olyckor med kollision med framför allt älg, där konsekvenserna blir stora. En trafikolycka med allvarliga
konsekvenser var på väg 116 där två personbilar
frontalkrockar, en så kallad högenergikrock. Denna
inträffade i början på året, och när räddningsstyrkan kommer fram ser man att det är tre personbilar
inblandade och att en person slungats ur bilen liggandes på vägbanan. En annan trafikolycka sker på
E22 mellan Alholmen och Norje, där vi inte har mittvajerräcke, i slutet på året. En lastbil kolliderar med
en personbil och en person tragiskt omkommer.

Under året inträffade även en olycka med vår egen
tankbil under utryckningskörning. Två medarbetare
var inblandade, men lyckligtvis blev ingen allvarligt
skadad. Efter utredningar så har flera interna åtgärder vidtagits, bland annat i utbildningshänseende.

Analys och utredning
Enligt lagen om skydd mot olyckor har kommunen
ansvar för att utreda olyckor i skälig omfattning och
att lära från dem. Olyckorna ska utredas med fokus
på orsak, förlopp och räddningstjänstens insats. Här
har vi redan väl en väl fungerande organisation men
under året har vi arbetat vidare och utvecklat våra
rutiner och styrdokument avseende både olycksutredningar och insatsutvärderingar för att bli ännu
bättre.
En olycka som föranleder räddningsinsats hör mer
eller mindre till vardagen för Räddningstjänstens
personal, men för den som drabbas kan händelsen
naturligtvis vara desto mer traumatisk. Vi har därför
tagit fram ett informationsmaterial och erbjuder ett

personligt möte där den drabbade kan få bearbeta
sina upplevelser, ställa frågor och framföra sina
åsikter på insatsen. Även internt i organisationen är
det värdefullt att ta del av den enskildes synpunkter,
både positiva och negativa, i syfte att utvecklas.
I takt med att samhället förändras måste även räddningstjänsten se över rutiner och planer för att möta
förändringen. Under året har vi bland annat analyserat den FIP-organisation som infördes i Sölvesborg
2010 i syfte att korta ankomsttiden till skadeplatsen.
Utredningen visade på tydliga positiva resultat och
i slutet av 2012 infördes FIP, Första Insats Person,
även i Olofströms kommun. Vi har även inlett en
utredning, i samverkan med Trafikverket, avseende
viltolyckor där vi sett en ökning de senaste åren.
Vi har även arbetat med att revidera flera befintliga
riskanalyser. Det är dels återkommande festivaler
där riskanalyser revideras årligen men även riskanalysen för Sölvesborgs kommun som upprättades
2007 har reviderats.

Olika scenario vid trafikolycka
övas regelbundet. Här använder
brandman Mikael Johnsson ett
klippverktyg för att öppna upp
bildörren.
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Mål och vision 2011-2014
Utifrån nationella mål i Lagen om skydd mot olyckor har
Räddningstjänsten Västra Blekinge formulerat sin övergripande vision och verksamhetsidé.
Vision:

Området, som Räddningstjänsten Västra
Blekinge verkar inom, skall vara skadefritt.
Verksamhetsidé:
Räddningstjänsten Västra Blekinge skall i första
hand förebygga olyckor inom verksamhetsområdet
skydd mot olyckor som kan föranleda räddningsinsats. Det skall samtidigt finnas en optimal skadeavhjälpande verksamhet. Räddningstjänsten skall
skapa trygghet och säkerhet hos kommuninvånarna
vid såväl vanliga olyckor, extraordinära händelser
som under höjd beredskap.
I förbundets handlingsprogram för perioden 20112014 anges fem inriktningsmål för vår verksamhet.
Dessa inriktningsmål har tydlig medborgarfokus
och innebär att räddningstjänsten skall:
• sätta medborgaren i fokus med hög
tillgänglighet för de som bor, vistas och
verkar i medlemskommunerna
• aktivt arbeta med att identifiera risker samt
förebygga oönskade händelser för att på ett
bra sätt planera för åtgärder vid sådana
händelser
• medverka till att stärka den enskildes
förmåga att själv förebygga och minska
effekterna av oönskade händelser
• på ett effektivt sätt genomföra räddningstjänstuppdrag vid oönskade händelser
• aktivt analysera, återföra och sprida
erfarenheter från inträffade oönskade
händelser
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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 övergripande mål
för varje process som härleds från förbundets fem
inriktningsmål. Dessutom beskrivs mer detaljerade
underliggande mål/aktiviteter under varje process,
vilka följs upp årligen på direktionens bokslutsmöte.

Verksamhetsplan och uppföljning 2012
I verksamhetsplanen för 2012 angavs sammanlagt
60 aktiviteter, stora som små, fördelade under
processerna. Samtliga aktiviteter har inletts och
huvuddelen även slutförts under året. Ett fåtal aktiviteter löper dock över flera år, såsom det långsiktiga arbetet med klimatpåverkan, det geografiska
områdesansvaret och arbete med vårdboenden.
Dessa finns därför med i verksamhetsplan även för
nästkommande år. En del av aktiviteterna beskrivs
mer utförligt i verksamhetsberättelsen och nedan
lyfter vi endast fram några punkter under respektive process:

Stöd till enskilda
I processen planerades sammanlagt 17 olika aktiviteter inom delprocesserna myndighet, utbildning,
kommunikation, säkerhets- och krissamordning.
En stor del är det tillsynsprogram där, utifrån olika
teman, årligen fastställs vilka och hur många
tillsyner som skall genomföras.
Mycket arbete under året har lagts på att vidareutveckla våra utbildningar, såväl kommersiella som
övriga utbildningar mot framför allt skolor. Andra

Myndighetsverksamhet

2012

2011

2010

2009

2008

Tillsyn enl. LSO, st

59

73

76

36

58

Tillsyn enl. LBE, st

36

51

39

68

38

Tillstånd LBE, st

46

48

27

15

21

I förbundet har hittills utfärdats 361 tillstånd att själv få rengöra sin eldstad och rökkanal (Karlshamn: 161 st,
Olofström: 129 st och Sölvesborg: 71 st).

Utbildningar

2012

2011

2010

2009

2008

Extern utbildning: kurser/info

179

140

189

134

165

Extern utbildning: antal elever

3 058

3 105

3 282

2 865

3 110

Utryckningsstatistik

2012

2011

2010

2009

2008

Brandlarm, st

142

135

141

185

196

Räddningslarm, st

187

165

180

191

136

Automatlarm, ej brand

222

236

221

201

244

Övrigt

189

138

127

158

108

Totalt
Antal faktiska larmtimmar

740

674

669

735

684

4 207

3 895

4 333

4 616

4 836

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

stora aktiviteter i processen har varit framtagande
av ny hemsida och intranät, utredning kring drunkningsolyckor, att stödja samhällsviktiga verksamheter i deras krisförberedande arbete och fortsatt
arbete med åtgärder för prioriterade vårdboenden.

insatsutvärdering, utveckling och framtagande av
informationsmaterial avseende återkoppling till enskild, analys av FIP-organisation samt uppdatering
av riskanalys för Sölvesborgs kommun.

Insatser vid oönskade händelser
I processen planerades sammanlagt 25 olika
aktiviteter inom delprocesserna transportmedel,
individuell skyddsutrustning, räddningsmateriel,
personalkompetens, teknik och metod samt
ledning.

Analys och utredning
I processen planerades sammanlagt 18 olika
aktiviteter inom delprocesserna olycksutredning,
insatsutvärdering, återkoppling till enskild, verksamhetsanalys, tidsbegränsade utredningar och
omvärldsanalys. Några av de större projekten under
året har varit genomgång och uppdatering av styrdokument och rutiner kring olycksutredningar och
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Medarbetare
Antal anställda
Tabellen nedan visar antalet anställda per kön fördelat på personalkategorierna. Föregående år anges
inom parantes. I kategorin övrig personal tillkom under hösten 2011 en projektanställd brandinspektör
i samband med omställningen till vår processorganisation. Denna tjänst syns dock inte i den totala
årssammanställningen förrän detta år.

Personalkategori

Kvinnor

Män

Totalt

Medelålder

Förtroendevalda och revisorer

8 (8)

11 (12)

19 (20)

60 (59)

Övrig personal*

6 (6)

12 (11)

18 (17)

45 (44)

Brandmän, heltid

0 (0)

24 (24)

24 (24)

40 (42)

Brandmän, deltid

2 (2)

101 (107)

103 (109)

42 (41)
42 (41)

Brandvärn
Totalt

0 (0)

10 (10)

10 (10)

16 (16)

158 (164)

174 (180)

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

Intern utbildning
Riktlinjer för mentorskap för både brandmän och
befäl är upprättat för att stötta och skapa trygghet
i jobbet. Detta för att behålla vår personal och få
medarbetarna mer effektiva och trygga vid en insats.
I ett led att stärka våra styrkeledare i deras roll som
arbetsledare och arbetsgivarrepresentant har de
under två heldagar gått en ledarskapsutbildning.
Syftet med utbildningen var att få verktyg och hitta
nya arbetssätt som kan användas i styrkeledarens
roll. Nästa steg är att upprätta en handlingsplan som
ska användas till att hitta arbetssätt och verktyg som
kan användas i arbetet samt att ta fram kompetensutvecklingsområden.
Fortsatt övning för brandmän med återinförda erfarenheter från tidigare insatser och övningar. Vidareutbildning på befäl fortgår, där vi i år genomförde
ledningsträning för insatsledare och räddningschef i
beredskap med fokus på byggnadskonstruktion och
operativ ledning. I övrigt så har förmågan räddning
på hög höjd tränats. All heltidspersonal har genomfört en övning på ett av våra vindkraftverk, där fokus
var på att få kunskap om riskerna kring våra vindkraftverk samt hur man tar sig upp och ner på ett
säkert sätt.
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”Riktlinjer för mentorskap
för både brandmän och befäl
är upprättat för att stötta och
skapa trygghet i jobbet. ”

RCB och
Insatsledare

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

Sjukfrånvaro
I tabellen redovisas den totala sjukfrånvaron/ordinarie arbetstid samt hur stor del av den som utgör långtidssjukfrånvaro. Jämfört med föregående år har sjukfrånvaron minskat, vilket visar att det hälsofrämjande
arbetet har betydelse för frisknärvaron. Alla medarbetare har tillgång till att träna i de gym som finns på
Karlshamns, Sölvesborgs och Olofströms brandstationer. Vissa externa friskvårdsaktiviteter köps även in
för att främja fysiken men också för att upprätthålla den goda gemenskapen. I tabellen nedan anges
föregående år inom parantes.
		

Total sjukfrånvaro/

Långtidssjukfrånvaro/

		

ordinarie arbetstid

total sjukfrånvaro

29 år eller yngre

0,61 % (0,19 %)

0,00 % (0,00 %)

30-49 år

1,74 % (2,70 %)

0,00 % (0,00 %)

50 år eller äldre

10,03 % (9,06 %)

54,79 % (64,43 %)

Totalt

4,06 % (4,08 %)

41,35 % (42,24 %)

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 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 personalkategori minsta antal övningstimmar per år:

Personalkategori		

Övningstimmar/år

Räddningschef, st f räddningschef och brandingenjör

30

Insatsledare		

10

Styrkeledare och brandman, heltid		

150

Styrkeledare, deltid		

10

Styrkeledare och brandman, deltid		

50
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Ekonomi
Årets resultat
För 2012 redovisar förbundet ett positivt resultat på 572 tkr, vilket är en avsevärd förbättring mot budgeterat resultat för året som var -298 tkr. Det positiva resultatet beror dock enbart på den engångsintäkt med
återbetalade premier som erhållits från Fora. Frånsett denna intäkt så motsvarar verksamhetens resultat
den budget som beslutats för året. Verksamheten har bedrivits i enlighet med vad som tidigare beslutats
och med bibehållen kvalitet.

Verksamheten i siffror
Antal invånare den 31/12
Årets resultat (tkr)
Totala medlemsbidrag/inv (kr)
Årets resultat exkl. bidrag/inv (kr)
Självfinansieringsgrad (%)
Soliditet (%)

2012

2011

2010

2009

2008

60 817

60 854

60 941

60 833

60 966

572

-817

-71

3 112

1 892

767

740

715

724

700

-757

-754

-716

-673

-669

8

9

9

9

9

20

19

23

26
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Självfinansieringsgrad är förbundets egna intäkter i förhållande till verksamhetens kostnader, avskrivningar och
finansiellt resultat. Soliditet är det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna.

Verksamhetens intäkter
Intäkterna för året blev totalt drygt 100 tkr bättre
än budgeterat, vilket framför allt beror på det nya
avtal som tecknats med Landstinget Blekinge avseende IVPA. Dessa intäkter är dock ingen nettointäkt
då vi har motsvarande kostnader på personalsidan.
På grund av ett bra likviditetsflöde under året har
dessutom ränteintäkterna blivit något bättre än
budgeterat. Däremot ökade ränta på pensionsavsättningen detta år, beroende på den förändrade
diskonteringsräntan föregående år. Den påverkan
som ränteförändringen skulle få var okänd fram till
bokslutet 2011 och var därmed svår att beräkna i
budgetarbetet 2012. Sammantaget visar därför det
finansiella nettot på ett sämre resultat än budgeterat.

Verksamhetens kostnader
På kostnadssidan ligger verksamheten ca 350 tkr
över budgeterat. Detta beror främst på fem saker.
Till att börja med har vi under året haft ett par
större oförutsedda reparationer på inventarier samtidigt som vi under sommaren hade en olycka med
en av våra tankbilar. För det andra har vi påbörjat
ett stort arbete med att digitalisera vårt lönesystem. Vi har även under hösten inlett en översyn
av fastigheten i Karlshamn. Dessutom återstod två
större projekt som skjutits fram från föregående
år avseende reservutalarmering och införande av
kartstöd. Slutligen har personalkostnaderna blivit
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högre än budgeterat vilket delvis kan härledas till
ett par längre sjukskrivningar, rehabiliterings- och
vikariekostnader. Då möjlighet har getts har vi
även under året satsat på interna utbildningar och
övningar. Därtill skall läggas att antalet faktiska
larmtimmar har blivit högre i år.
Liksom föregående år har avskrivningarna blivit
lägre än budgeterat (ca 350 tkr) beroende på att investeringar blivit både lägre och senare aktiverade.

Investeringar
Investeringsbudget för 2012 togs av direktionen i
oktober 2011 tillsammans med plan för 2013-2015.

		
Fordon
Inventarier
Summa

Budget 2012

Utfall 2012

3 500

2 429

480

1 161

3 980

3 590

Årets investeringar uppgår till totalt ca 3,6 Mkr
vilket är knappt 400 tkr kronor lägre än budgeterat.
Under året har omfördelningar inom investeringsramen skett mellan fordon och inventarier. Här har
bland annat investerats i en industritvättmaskin,
terminalserver samt batterier till reservkraft som
inte återfanns i ursprunglig budgetplan. Tankbil var
budgeterad till 2012 men första delbetalningen

skedde redan i december 2011. I och med årets
investeringar i larmställ har nu hela förbundet utrustats med nya larmställ, en satsning som har skett
under 2010-2012.

Skulder och pensionsavsättning
Summa avsättningar och skulder har minskat med
ca 500 tkr trots en ökning i pensionsavsättning med
knappt 2 Mkr. Detta har sin förklaring i att leverantörsskulderna föregående år var osedvanligt höga
då betalning för tankbilar ingick bland dessa.
Årets beräkning av avsättning för pensionsskuld
visar en stor överensstämmelse jämfört med erhållna prognoser från KPA. Vi har valt att använda
försiktighetsprincipen i uppbokning av pensionsavsättning, vilket innebär att antagande om pensionsålder har satts till 58 år. Framtida förändringar

”Vår stabila ekonomi är, och
har varit, en styrka som vi
fortsätter att arbeta med. ”
i pensionsskulden är svåra att förutse men vi följer
noga prognoser och andra förändringar. Det finns
en risk att förändringar i diskonteringsränta, som
påverkade oss markant under 2011, kan komma
att påverka oss även under kommande år. Dessutom pågår nu översyn av pensionsavtal vilket kan
komma att få effekt framöver.
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.

Den nya FIP-bilen leverades
i december.

Det egna kapitalet
Direktionen beslutade redan i budget för 2011,
och senare även i budget för 2012 och 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. Eftersom årets resultat blev bättre än
budgeterat, tack vara engångsintäkten av återbetalda premier från Fora, har förbundet ett fortsatt
stabilt eget kapital. Det egna kapitalet uppfyller
fortfarande direktionens finansiella mål om ett
eget kapital på fem procent av omslutningen (dvs
verksamhetens totala intäkter inklusive medlemsbidrag).
Direktionen har under året, i budget för 2013,
beslutat om ett finansiellt mål om ett eget kapital
på 5 Mkr. Detta kommer att följas upp och utvärderas nästa år.

En ekonomi i balans och god
ekonomisk hushållning
Förbundet har över tiden byggt upp en stabil ekonomi vilket har gjort att vi har kunnat hantera variationer i pensions- och försäkringssystemet med en
relativt opåverkad verksamhet. Detta trots att vi är
mitt i en period med planerade budgetunderskott.
Vår stabila ekonomi är, och har varit, en styrka
som vi fortsätter att arbeta med eftersom en god
ekonomisk hushållning är grunden för att kunna
bedriva en effektiv och kvalitativ verksamhet.

Glada och
intresserade
deltagare under
Prova på dagen
för tjejer.
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Resultaträkning
		

Not

Budget

Bokslut

Bokslut

Bokslut

Bokslut

Belopp i tkr		

2012

2012

2011

2010

2009

Verksamhetens intäkter

1

4 150

4 283

4 406

4 410

3 723

Verksamhetens kostnader

2

-46 251

-46 593

-44 668

-44 010

-41 328

Avskrivningar

3

-4 325

-3 971

-4 304

-3 785

-3 090

-46 426

-46 281

-44 566

-43 385

-40 695

Verksamhetens nettokostnader

									
Medlemsavgift Räddningstjänst		

44 668

44 668

43 118

41 691

Riktat statsbidrag från MSB		

1 955

1 971

1 935

1 895

Finansiella intäkter		
Finansiella kostnader

4

Resultat före extraordinära poster
Jämförelsestörande post

1 885		

5

49

57

11

31

-500

-657

-424

-283

-272

-298

-250

-120

-71

3 112

4		
822

Årets resultat

42 163

-298

-937			

572

-817

-71

3 112

Not

Bokslut

Bokslut

Bokslut

Bokslut

Belopp i tkr			

2012

2011

2010

2009

Kassaflödesanalys
			

Löpande verksamhet							
Årets resultat			
Justering för av- och nedskrivningar		

3

572

-817

-71

3 112

3 971

4 304

3 785

3 090

Justering för realisationsresultat		

3		

Förändring av pensionsavsättning		

6

-10

-146

-51

1 979

2 657

1 288

-1 018

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar		

5

462

-479

-342

358

Ökning/minskning av kortfristiga skulder		

7

-2 478

991

948

-1 357

Medel från den löpande verksamheten			

4 506

6 675

5 462

4 134

									
Investeringsverksamhet								
Förvärv av mat. anläggningstillgångar		

3

-3 590

-5 524

-1 827

-12 628

Försäljning/utrangering av mat. anläggningstillgångar

3

0

10

146

51

-3 590

-5 514

-1 681

-12 577

Medel från investeringsverksamheten

									
Årets kassaflöde

12

916

1 161

3 781

-8 443

Likvida medel vid årets början			

6 158

4 997

1 215

9 658

Likvida medel vid årets slut			

7 074

6 158

4 997

1 215

Balansräkning
			

Not

Bokslut

Bokslut

Bokslut

Bokslut

2012

2011

2010

2009

Belopp i tkr		

Tillgångar							
Materiella anläggningstillgångar						
Maskiner och inventarier

3

20 793

21 174

19 954

21 913

Summa materiella anläggningstillgångar			

20 793

21 174

19 954

21 913

							
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga fordringar

5

2 088

2 550

2 071

1 729

Likvida medel		

7 074

6 158

4 997

1 215

Summa omsättningstillgångar			

9 162

8 708

7 068

2 944

Summa tillgångar			

29 955

29 882

27 022

24 857

							
EGET KAPITAL OCH SKULDER						
Eget kapital						
Eget kapital vid årets ingång		

5 533

6 350

6 421

3 309

Årets resultat		

572

-817

-71

3 112

Summa eget kapital			

6 105

5 533

6 350

6 421

							
Avsättningar							
Avsättning för pensionsskuld

6

17 695

15 716

13 059

11 771

Summa avsättningar			

17 695

15 716

13 059

11 771

							
Skulder							
Kortfristiga skulder

7

6 155

8 633

7 613

6 665

Summa skulder			

6 155

8 633

7 613

6 665

Summa eget kapital och skulder			

29 955

29 882

27 022

24 857

Karlshamn den 6 februari 2013					
					

			
Anita Martinsson

Ewonne Månsson

Jan Björkman		

			
					
Johannes Nilsson
Bengt-Åke Karlsson
Ola Bengtsson
					

			
Nils Odenberger
Mats Svensson

Gert Gustavsson

13

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

Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas
nyttjandeperiod. Avskrivning påbörjas då anläggningen tas i bruk. Den ekonomiska livslängden för
en anläggningstillgång skall uppgå till minst tre år
och anskaffningsvärdet till minst ett basbelopp.

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.

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

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad
värdeminskning och eventuella nedskrivningar.

Avsättning för pensionsskuld

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 bokslutsdatum ej komplett vilket innebär ett avsteg från
kommunala redovisningslagen.
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Noter till resultat-och balansräkning
Not 1		
Verksamhetens intäkter
2012
Försäljning, taxor och avgifter
Hyror och arrenden
Bidrag och ersättningar
Utbildning samt fsg av tjänster

2 097
598
215
1 373
4 283

Not 2		
Verksamhetens kostnader
2012
Inköp av förbrukningsmateriel
Konsulttjänster inkl revision
Lokalkostnader inkl hyra
Hyra av anläggningstillgång
Kostnader för arbete
Övriga kostnader

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

2011

2010

2009

1 991
588
285
1 542
4 406

1 919
559
307
1 625
4 410

1 674
568
193
1 288
3 723

2011
3 155
294
4 366
300
33 905
2 648
44 668

2010

2009

4 009 3 482
234
494
4 473 4 033
203
302
32 408 30 280
2 683 2 737
44 010 41 328

Bland övriga kostnader ingår kostnad för SOS Alarm med ca 788 tkr
(767 tkr) och kostnader för Rakelabonnemang med ca 542 tkr (351
tkr).

Not 3		
Maskiner och inventarier
Ej ägda Invent
Bilar
fastigheter verktyg Fordon Totalt
Anskaffningsvärde				
Ing anskaffningsvärde
5 565
6 012 31 213 42 790
Inköp
1 161
2 429 3 590
Försäljning/utrangering		
4
-994
-990
Utg anskaffningsvärde
5 565
7 177 32 648 45 390
				
Ackumulerade avskrivningar				
Ing. ack avskrivningar
-5 138 -3 564 -12 914 -21 616
Försäljning/utrangering		 -1
991
990
Årets avskrivningar
-172 -1 294 -2 505 -3 971
Utg ack avskrivningar
-5 310 -4 859 -14 428 -24 597
				
Bokfört värde
255
2 318 18 220 20 793
Avskrivningstid:

10 år

3-5 år

5-10 år

För ianspråktagna investeringar påbörjas avskrivningarna innevarande år. Investeringar består av en tankbil, FIP-bil, transportbil, båt
och båttrailer, larmställ, värmekamera, terminalserver, reservutalarmering, industritvättmaskin, rullband och eldningskar.			

Not 4		
Finansiella kostnader
2012
Räntekostnader
Ränta på pensionsskuld

1
656
657

Jämförelsestörande post
Återbetalning av Forapremier
822
Förändring av diskonteringsränta		

Not 5		
Kortfristiga fordringar
2012

2011

2010

2009

2
422
424

1
281
282

272
272

937		

2011

2010

2009

632
974
482
2 088

595
848
1 107
2 550

612
627
832
2 071

634
342
753
1 729

Not 6		
Pensionsskuld
2012

2011

2010

2009

Kundfordringar
Interimsfordringar
Övriga fordringar

Ingående avsättning
15 716 13 059 11 771 12 789
Pensionsutbetalningar
-170
-96
-94
-141
Nyintjänad pension
1 124
1 136
1 690
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 656
422
205
697
Förändring av löneskatt
387
279
251
-199
Grundändring
Övrigt
-18
-21
-764 -1 375
Sänkning av diskonteringsränta		
937		
Utgående avsättning
17 695 15 716 13 059 11 771
Avser särskild ålderspensionen, skuld till redan pensionerad samt
särskild löneskatt. Avsättning för särskild löneskatt ingår med
24,26 procent.			

Not 7		
Kortfristiga skulder
2012
Leverantörsskulder
Källskatt och sociala avgifter
Särskild löneskatt
Interimsskulder
Semesterlöneskuld

1 702
1 239
97
1 144
1 973
6 155

2011

2010

2009

4 179
1 197
61
1 185
2 011
8 633

3 112
1 240
24
1 298
1 939
7 613

2 368
1 126
14
1 313
1 844
6 665
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Revisionsberättelse för år 2012
Vi har utsetts av förbundsmedlemmarna att granska den verksamhet som bedrivits av direktionen under år 2012.
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 utifrån ett medarbetarperspektiv. 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 till och med 2012 har varit att det egna kapitalet ska uppgå till 5
procent av omslutningen. Målet uppnåddes redan 2008. Inför år 2013 har ett nytt mål fastställts innebärande ett eget kapital på 5 mkr. Efter 2012 uppgår det till 6 105 tkr. Årets resultat
är positivt, 572 tkr. Orsaken till överskottet är en engångsersättning av s.k. AFA-medel på 822
tkr. Förbundet uppfyller balanskravet år 2012.
Vi bedömer att årsredovisningen på ett bra sätt beskriver verksamhet och händelser under
2012.

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

Karlshamn den 8 februari 2013

Eric Aronsson			
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Ann-Britt Borgström
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