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Inledning
Tänk att få vara med och bidra till att skapa 
trygghet för de som bor, vistas och verkar i våra 
medlemskommuner! Det är en enormt viktig och 
meningsfull roll som Räddningstjänsten Västra Ble-
kinge har.  Men för att vi ska kunna fortsätta att ha 
den rollen krävs det att vi kan rekrytera personal i 
den omfattning som behövs. Det har under lång tid 
varit svårt att rekrytera RiB-personal (deltidsperso-
nal). Trots att vi har lagt ner mycket tid och resurser 
samt fått hjälp från medlemskommunerna, har vi 
stora problem att rekrytera på vissa orter.  Jag kän-
ner stor oro över hur vi ska kunna bemanna vissa 
brandstationer eller styrkor framöver.

Det finns fler utmaningar framöver. På uppdrag av 
våra medlemskommuner arbetade vi under våren 
med att skapa oss en bild av Räddningstjäns-
ten Västra Blekinges utmaningar med sikte på år 
2030. Vi har av förklarliga skäl ingen lösning på de 
utmaningar vi har framför oss ännu, utan det krävs 
djupare analyser. 

Men en viktig punkt är att räddningstjänsten be-
höver få möjlighet att utvecklas i samma takt som 
medlemskommunerna. Riskbilden för en kommun 
ändras då kommunen bygger mer, får fler företag 
att etablera sig, utvecklar sin hamnverksamhet 
samt förändrar vägar och järnväg. 

Som en fortsättning på den politikerutbildning 
som vi tillsammans med Räddningstjänsten Östra 
Blekinge genomförde 2015, arrangerade vi under 
hösten ett halvdagsseminarium för direktionerna 
och kommunstyrelserna inom de båda förbunden. 
Temat var framtidens räddningstjänst med sikte på 
år 2030. Temat berörde många bra och intressanta 
frågor, men då frågorna avser framtiden är det inte 
alltid lätt att ge tydliga svar. 

2016 innebar också ett viktigt kliv framåt när det 
gäller brandstationen i Karlshamn. Kommunstyrel-
sen i Karlshamns kommun har nu gett förbundets 
direktion i uppdrag att driva frågan om en ny 
brandstation samt att hitta en plats där brandsta-
tionen kan byggas. Vi kommer att arbeta hårt med 
denna fråga under 2017.

I september invigdes den nya brandstationen i 
Svängsta av Karlshamns kommunalråd Per-Ola 
Mattsson. Stationen är nu den nyaste och mest 
moderna brandstationen i förbundet, där vårt tänk 
angående en bra arbetsmiljö för våra brandmän 
har varit styrande då vi utformade lokalerna. Nu 
fortsätter vi att åtgärda våra andra brandstationer 
för att även där uppnå en bra arbetsmiljö för vår 
personal.

En punkt som dök upp på agendan under 2016 var 
det civila försvaret. Med anledning av den säker-
hetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde 
har regeringen beslutat att planeringen för höjd 
beredskap (civilt försvar) ska återupptas.  Detta 
är något som vi kommer att ha all anledning att 
återkomma till.

Jag har bara skummat lite på ytan gällande vad 
som har hänt under 2016 samt fokuserat på över-
gripande händelser. Läs vidare i vår årsredovisning 
och ta del av ett händelserikt år.

Jag vill även passa på att tacka all personal och vår 
direktion för ert arbete under 2016. Räddnings-
tjänsten Västra Blekinge kommer att göra allt vi kan 
för att fortsätta att vara en viktig part i att skapa 
trygghet för de som bor, vistas och verkar i våra 
kommuner.

”Tänk att få vara med 
och bidra till att skapa 
trygghet för de som bor, 
vistas och verkar i våra 
m e d l e m s k o m m u n e r ! ”

Kenneth Jensen
Förbundschef
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Verksamhetsberättelse

Förebyggande verksamhet
Myndighetsutövande
Årets tillsyner enligt LSO har fortsatt på temat fler-
bostadshus likt 2014 och 2015 och vi har genomfört 
tillsyn enligt LBE utefter fastslagna frister. På grund 
av att brand i flerbostadshus kan medföra stora 
konsekvenser för ett stort antal människor samt att 
vi historiskt haft ett flertal insatser i flerbostadshus 
har vi valt att prioritera en bred genomgång av det 
totala beståndet. Det är viktigt att fastighetsägare 
arbetar förebyggande och att gällande krav på 
brandskydd uppfylls.

Vid årets tillsyner har brister i brandskyddet upp-
märksammats. Exempelvis dörrar som inte uppfyl-
ler brandtekniska krav, avsaknad av detektion av 
brand i källarutrymmen samt brister i det systema-
tiska brandskyddsarbetet. Detta har resulterat i att 
fastighetsägare och bostadsrättsföreningar utfört 
förbättrande åtgärder och därmed har nivån på 
brandskyddet höjts avsevärt.

Under året har två medarbetare från utrycknings-
styrkan samt en inspektör fått möjlighet att läsa 
Tillsyn A. Vi ser det som väldigt positivt att fler 
personer i vår organisation är intresserade av och 
ges möjlighet att arbeta förebyggande med tillsyn. 
Målsättningen på sikt är att minst en person i varje 
skiftgrupp i heltidsstyrkan ska ha behörigheten att 
utföra tillsyner.

Kommunikation
Under året har vi träffat många av de människor 
som bor, vistas och verkar i våra medlemskom-
muner. Möten har skett både fysiskt vid olika 
arrangemang och utbildningar samt genom sociala 
medier. Vårt mål är att nå ut med våra budskap till 
så många olika målgrupper som möjligt och vi har 
haft privilegiet att bland annat fått träffa seniorer 
på äldredagen, medverkat vid LO-dagen samt träf-
fat våra kommuninnevånare vid julskyltningarna i 
kommunerna.

Här utbildar vi oss   
i arbete på hög höjd.
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Under våren har vi deltagit i förberedelserna 
inför de festivaler som anordnas i våra kom-
muner. I samband med festivalerna genomför-
des tillsynsarbete genom exempelvis besök på 
campingar och hos de matknallar som hanterar 
gasol. Under Sweden Rock Festival, som är den 
största festivalen i våra tre kommuner, närva-
rade vi under samtliga dagar där vi bland an-
nat, tillsammans med festivalens egna vakter,  
förmedlade riskerna med elverk i kombination 
med alkohol och campingliv. Vi kontrollerade 
också den allmänna säkerheten på campingar-
na och kommunicerade med rockarna på plats. 
Säkerhet diskuterades även på Killebom och 
Östersjöfestivalen där vi deltog med ordinarie 
utryckningsstyrkor och fick chans att möta 
många av våra medborgare. 

Skadeavhjälpande verksamhet
Aktiviteter under 2016
Arbetet i enheten har bedrivits utifrån de 
inriktningsmål och prestationsmål som direk-
tionen har beslutat. De aktiviteter som har 
genomförts under 2016 är följande: 

Utveckling av ledningsförmågan i förbundet.
Den obligatoriska introduktionen för nyut-
bildade insatsledare och styrkeledare, som 
infördes under 2015, har fortsattunder året. 
Totalt har en insatsledare och två styrkeledare 
genomfört internutbildningen under 2016. 

Genom att införa återkommande övningar för 
samtliga befäl har systematik uppnåtts i 

 Utbildningar 2016 2015 2014 2013 2012

Extern utbildning*:  161 117 162 157 179
kurser/info
Extern utbildning:  4 187 2 333 3 911 3 939 3 058
antal elever

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

Myndighetsutövande 2016 2015 2014 2013 2012

Tillsyn enl. LSO 37 43 36 75 59
Tillsyn enl. LBE 65 35 25 40 36
Tillstånd LBE 92 25 23 27 46

Analys och utredning       2016 2015     2014      2013 2012

Insatsutvärdering 1 4 3 6  6
Olycksförloppsutredning 1 2 9 9 5
Återkoppling  10 6  9     8 4

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

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

Organisationen och arbetsgången för skydd mot olyckor bygger på de tre skedena före, under och efter 
oönskad händelse. För att hantera olyckans tre skeenden organiseras räddningstjänsten i en förebyggande 
och en skadeavhjälpande verksamhet. I den skadeavhjälpande verksamheten ingår operativ heltidspersonal 
och operativ räddningstjänstpersonal i beredskap.

Före olyckan
Skeendet före olyckan omfattar ett brett spektrum av förebyggande och förberedande arbete. Utbildning, 
rådgivning och kommunikation med medborgaren är viktiga delar i detta arbete, men också insatsförbe-
redande arbete som upprättande av insatsstöd samt intern utbildning och övning. Skeendet före olyckan 
hanteras i samtliga enheter och all personal, förutom deltidspersonalen, arbetar i stor utsträckning med 
skeendet före olyckan.

Under olyckan
Arbetet under olyckan hanteras av den skadeavhjälpande enheten. 

Efter olyckan
Skeendet efter olyckan syftar till att följa upp, utreda och utvärdera olyckor och oönskade händelser i syfte 
att minska risken för en liknande olycka eller oönskad händelse. Även restvärdesräddning och återkoppling 
till drabbad är arbetsuppgifter som genomförs i detta skeende. Samtliga enheter i organisationen deltar i 
arbetet, vilket leds av styrkeledare, insatsledare och brandingenjörer från operativ heltid. 



”Räddningstjänsten har totalt 
larmats till 880 händelser under 
2016”  

vidareutbildningen för befäl. Övningar och utbild-
ningar som har genomförts under 2016:
• RCB och IL har tillsammans genomfört minst 4 

st. halvdagsövningar på sina beredskapsveckor. 
• Samtliga heltidsbefäl har givits möjlighet att 

delta vid orienteringar på minst två av de 
riskanläggningar (LSO 2:4) som ligger inom 
förbundets område.

• Samtliga styrkeledare (hel- och deltid) har ge-
nomfört en kaderövning med stöd av Firestu-
dio.

• En befälsträff har genomförts där samtliga 
befäl i västra Blekinge erhållit utbildning i Da-
edalos och händelserapportskrivning. 

Räddningsinsatser i hamnar och på fartyg. Rädd-
ningstjänsten har genomfört ett gemensamt pro-
jekt med Räddningstjänsten Östra Blekinge i syfte 
att öka förmågan vid insatser mot fartygsbrand i 
hamn. Projektet har resulterat i:
• att en gemensam insatsmetodik har tagits 

fram, 
• att arbetsuppgifter och ansvar för olika funk-

tioner har tydliggjorts,
• att en plan för styrkeuppbyggnad, som kan 

ligga till grund för nya HT-planer, har tagits 
fram

• att en utbildningsplan har tagits fram.

Handlingsplan för fys och hälsa. Under året har 
räddningstjänsten tagit fram första delen i en 
handlingsplan för fys och hälsa. Första delen be-
skriver kravnivåer vid nyanställning av heltidsper-
sonal och RiB personal samt rutiner för ”fystester” 
vid anställning av utryckningspersonal. Under 2017 
fortsätter arbetet med handlingsplanen som ska 
beskriva hur Räddningstjänsten arbetar för att sä-
kerställa att medarbetarna har en god fysisk hälsa. 
Planen bör även kunna användas som handledning 
för uppföljning och åtgärder vid icke godkända 
kontroller, en så kallad rehabiliteringsplan. 

Personalkompetens
Under året har ett antal medarbetare genomgått 
utbildning och fortbildning inom följande områden:
• Båtförare och VHF

• Insatser vid hot om suicid.
• Fordonskännedom och klippteknik tillsammans 

med Volvo Personvagnar i Göteborg.
• Avlastande samtal

Insatsstatistik
Räddningstjänsten har totalt larmats till 880 hän-
delser under 2016, vilket är en liten minskning från 
föregående år.  Enligt nedanstående insatsstatistik 
har antalet brandlarm ökat med 87 st. mellan åren 
2015 och 2016. På grund av den stora ökningen har 
räddningstjänsten granskat registrerade brandlarm 
mer noggrant. Resultatet av denna granskning är 
att:
• Under 2015 rapporterades insatserna genom 

insatsrapporten. Under 2016 har rapportering 
skett i något som kallas händelserapport. 
Inrapporteringen i insatsrapporten respektive 
händelserapporten skiljer sig åt en hel del. 
Därav har flera händelser som tidigare rappor-
terats som ”förmodad brand” i insatsrapporten 
nu registrerats som någon typ av brandlarm 
i händelserapporten. 2015 rapporteras 43 
händelser som ”förmodad brand” och dessa 
har således inte redovisats i insatsstatistiken 
för 2015.

• Under 2016 har det inträffat ca 30 st. fler an-
lagda bränder i Olofström, i jämförelse med ett 
”vanligt” år.   

• Sammanfattningsvis innebär detta att antalet 
brandlarm, ett ”normalår” och med insatsrap-
porten som inrapporteringsdokument, hade 
varit 136. 
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Utryckningsstatistik 2016 2015 2014 2013 2012

Brandlarm 209 122 131 168 142
Räddningslarm 183 219 232 204 187
Automatlarm, ej brand 276 276 278 240 222
Övrigt 212 278 209 168 189
Totalt 880 895 850 780 740

Brandlarm innefattar ”brand i byggnad” och ”brand ej i byggnad”. På grund 
av införandet av ny händelseregistrering 2016 inkluderas även andra typer 
av ”bränder” i insatsstatistiken för 2016, se förklaring under punkt 1 nedan. 
Räddningslarm innefattar olyckor med farligt gods, utflöde, trafikolycka, 
stormskada, vattenskada, djurräddning, drunkning och länspumpning. Kate-
gorin ”övrigt” är händelser som inte är räddningstjänsthändelser enligt Lagen 
om skydd mot olyckor samt händelser som faller under Hälso- och sjukvårds-
lagen.  

I jämförelse med övriga år, 2012-2015, sticker inte 
denna siffra ut på något sätt.

Det kan också utläsas att antalet övriga larm har 
minskat markant i jämförelse med 2015. Denna 
minskning beror på att ”Hjärtstoppsavtalet” mellan 
räddningstjänsten och Landstinget i Blekinge har 
skrivits om. Det nya avtalet innebär bl.a. att rädd-
ningstjänsten endast larmas ut till personer med 
hjärtstopp eller förmodat hjärtstopp när det finns 
en tidsvinst i förhållande till ambulansen. Med det 
nya avtalet har antalet hjärtstoppslarm minskat från 
ca 110 st. 2015 till ca 50 st. 2016.

Händelser från det gångna året, i och 
utanför förbundet
Den svarta våren - tre brandmän döda
Det som inte får hända har hänt! Under våren 2016 
omkom tre brandmän i Sverige i samband med 
räddningsarbete vid trafikolyckor. Efter dödsolyck-
orna har myndigheter, räddningstjänster och fackli-
ga organisationer varit eniga; något måste göras åt 
brandmännens arbetsmiljö vid trafikolycksplatser.

I januari 2015 inträffade en olycka då en av våra 
brandmän blev påkörd av en lastbil i samband med 
en trafikdirigering efter en trafikolycka. Brandman-
nen fördes till sjukhus med ambulans där det visa-
de sig att personen inte fått några allvarliga skador. 
Även denna olycka hade kunnat sluta riktigt illa. 

Efter dödsolyckorna har flera räddningstjänster be-
stämt sig för total vägavstängning vid trafikolyckor. 

Tyvärr ger inte ens detta några garantier. En olycka 
har flera olika skeenden och både initialt, innan 
avspärrningarna är på plats och när insatsen ska 
avvecklas, är räddningspersonalen ganska utsatta. 

Frågan om trafikdirigering är diffus, vem äger den 
egentligen? Räddningstjänsten ska inte utföra 
trafikdirigering vilket innebär att momentet inte 
kommer med i rutinerna och övas därför inte hel-
ler. Här behövs hjälp från statliga myndigheter att 
driva på en förändring i regelverken. Att polisen 
ska komma och sköta trafikdirigeringen är inget 
räddningstjänsten kan förvänta sig eftersom det 
vid många trafikincidenter inte finns någon direkt 
misstanke om brott, varför polisen primärt inte har 
någon anledning att åka ut till platsen.  

Med anledning av de olyckor som drabbat rädd-
ningspersonal på senare tid pågår just nu ett 
gemensamt arbete hos Trafikverket, Polisen, Brand-
skyddsföreningen Restvärderäddning och MSB. 
Samarbete sker även med kommunal räddnings-
tjänst och ytterligare ett antal myndigheter och 
aktörer. Planen är att ta fram stöd till räddnings-
tjänster och andra aktörer som arbetar på vägen i 
samband med trafikolyckor. Stöd inom följande tre 
olika områden kommer att arbetas fram:
• Utryckning till olycksplats.
• Räddningsinsats vid olycksplats i vägtrafik-

miljö.
• Risker med infrastrukturen (bl.a. utformning av 

trafikmiljön, vajerräcken).
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Brand i ormbur på Blekinge exotiska värld i 
Karlshamn
I februari larmades räddningstjänsten till ett auto-
matiskt brandlarm på Blekinge exotiska värld. När 
styrkeledaren öppnade dörren till lokalen upptäck-
tes rök från lokalen. Styrkeledaren tog med sig en 
rökdykare in och försökte lokalisera var röken kom 
ifrån. Cirka tjugo meter in i lokalen upptäcktes rök 
från en bur. IR-kameran mätte temperaturer upp 
mot 200 grader i botten på buren och röken vällde 
ut från en ventilationslucka på ovansidan. Hela 
burutrymmet var rökfylld. 

Inne i terrariet bodde en tigerpytonorm varför 
risken bedömdes stor att slå sönder glasdörren på 
framsidan av buren. Istället slogs dimspikar in i väg-
garna som var gjorda av spånskivor. Metoden fung-
erade, rökutvecklingen avstannade och branden var 
under kontroll. Lokalen ventilerades och när ägaren 
kom till platsen kunde denne öppna upp buren för 
att ta ut ormen, som var oskadd. 

Brandorsak och brandförlopp 
För att ormarna skall ha ett tropiskt klimat i burarna 
fanns det värmeslingor placerade direkt i torven. 
Värmeöverföring hade skett från värmeslingorna 
till torven och startade en glödbrand. Brandgaser 
spreds i hela lokalen. En tidig detektering från det 
automatiska brandlarmet gjorde att branden kunde 

begränsas till startutrymmet.

Spridningsrisker
Risken för brandspridning bedömdes som mycket 
stor om inte branden hade upptäckts i tid. Samtliga 
burar var byggda i målade spånskivor och samman-
satta.

Sammanfattningsvis
I tropikariet fanns flera burar som har samma instal-
lation för uppvärmning. Efter branden har samtliga 
burar gjorts om och värmeslingan har gjutits in 
i betongen för att förhindra värmeöverföring till 
torven. Tack vare det automatiska brandlarmet 
upptäcktes branden i tid och insatsen kom igång 
snabbt. Utan det automatiska brandlarmet hade in-
satsen troligen påbörjats långt senare och skadorna 
hade med stor sannolikhet blivit mycket större.

Om det brunnit igenom någon av burarna och 
djuren kommit lösa hade detta inneburit en speciell 
risk för räddningspersonalen. För att räddnings-
tjänsten ska kunna genomföra en säker och effektiv 
insats på objektet i framtiden, bör en insatsplan tas 
fram.

Bränderna i Olofström
Den 18 augusti var startskottet för vad som kom 
att bli en höst fylld av oro för Olofströms kom-

Hösten 2016 blev en 
tid fylld av oro för 
kommuninvånarna i 
Olofström.

muninvånare, denna dag inträffade nämligen den 
första av ett flertal anlagda bränder i kommunen, 
en bil börjar brinna i korsningen Citronvägen/Äp-
pelvägen. Under perioden augusti – december 2016 
larmades räddningstjänsten till ca 25 händelser 
i Olofströms kommun. Händelserna omfattade 
framförallt anlagda bränder i bilar, kretsgårdar och 
mindre byggnader. En av de större händelserna 
inträffade den 26 augusti då OK Vilses skidförråd 
brann ner till grunden och material för stora värden 
förstördes.

Bränderna har till viss del inneburit sänkt bered-
skap i Olofströms kommun då ”onödiga” utryck-
ningar har inneburit längre insatstider i vissa fall. 
Dessutom har situationen varit påfrestande för 
organisationen och personalen, framförallt för 
brandmännen i Olofström som har andra ordinarie 
arbeten som också ska skötas.  Vi hoppas att 2017 
blir ett lugnare år och att de anlagda bränderna 
helt upphör. 

Interna analyser
Under 2016 har vi, tillsammans med Räddnings-
tjänsten Östra Blekinge, genomfört en utredning 
avseende förutsättningarna för en gemensam 
operativ ledningsorganisation i Blekinge län.

Utredningen har konstaterat att samarbetet mel-

lan de båda kommunalförbunden i Blekinge bör 
utvecklas. Organisationsformen med en uppdelad 
funktion med RCB och yttre befäl är den som på 
sikt bör eftersträvas i länet. Framtidens olyckor, lik-
som erfarenheter av större händelser i landet, möts 
på effektivast sätt med en stärkt ledningsstruktur 
samt med en ökad grad av specialisering. Innan 
förbunden kan ta steget fullt ut bör den övriga 
ledningsorganisationen i länet likriktas. Framförallt 
bör insatsledningsnivån i Östra Blekinge utvecklas 
mot en specialiserad funktion på den nivån. Under 
tiden bör samarbetet stärkas mellan förbundens 
RCB-funktioner. Utredningen mynnade ut i följande 
beslut:
• Samverkan mellan de högsta ledningsfunktio-

nerna för räddningstjänsterna ska utvecklas.
• Ett genomförandeprojekt bör beslutas som 

en del av förbundens verksamhetsplaner för 
år 2017. Genomförandet ska minst hantera att 
utarbeta gemensamma rutinbeskrivningar, 
skapa lämpliga samarbetsytor och genomföra 
utbildning för aktuella befäl. 

• Ett nytt avtal baserat på en utvecklad samver-
kan enligt utredningens förslag kommer att tas 
fram under 2017. 
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Bild från branden 
på Blekinge 
exotiska värld.
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Mål och vision 2015-2018
Utifrån nationella mål i Lagen om skydd mot olyckor har 
Räddningstjänsten Västra Blekinge formulerat förbundets 
övergripande vision och verksamhetsidé.

Vision: 

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

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

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

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

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

• medverka till att stärka den enskildes förmå-
ga att själv förebygga och minska effekterna 
av oönskade händelser 

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

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

   
Direktionen antar årligen en verksamhetsplan 
med mål för hela verksamheten, för den förebyg-
gande verksamheten samt den skadeavhjälpande 
verksamheten.  I planen beskrivs övergripande mål 
och aktiviteter för varje process som härleds från 
förbundets fem inriktningsmål. 

Verksamhetsplan och uppföljning 2016
Verksamhetsplanen för 2016 beslutades av direk-
tionen i december 2015 och innehåller totalt 27 
aktiviteter som skall genomföras under året för att 
uppfylla de 13 verksamhetsmålen. 

9

Måluppfyllelse för året
Totalt är 20 av 27 aktiviteter genomförda. Fyra av 
de sju övergripande aktiviteterna, tio av de elva 
förebyggande aktiviteterna samt sex av de nio ska-
deavhjälpande aktiviteterna. Flera av de aktiviteter 
som ej är genomförda beror på omständigheter 
som förbundet inte har kunnat påverka. Vi anser 
därför att vår måluppfyllelse under 2016 är god. Vi 
bedömer att årets genomförda aktiviteter enligt 
verksamhetsplanen tillsammans med vårt övriga ar-
bete under året är i linje med våra fem inriktnings-
mål och sammantaget gör att våra inriktningsmål 
uppfylls.

Vi arbetar hela tiden med medborgaren i fokus. 
Både vårt informations- och  utbildningsarbete så-
väl som erfarenhetsåterföringen av våra utredning-
ar 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 räddningstjänstupp-
drag för att på bästa sätt hjälpa medborgaren när 
olyckan ändå inträffar. 

Förklaring	av	figurer	i	verksamhetspla-
nens uppföljning 

    Uppfyllt

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt
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Övergripande mål för verksamheten
Aktivitet Status Kommentar

Räddningstjänsten ska senast 2016-06-15 ha tagit 
fram en strategisk plan som redovisar verksamhe-
tens troliga utveckling fram till år 2030. Planen tas 
fram på uppdrag av Blekinge Väst.

Slutförd.

Senast 2016-06-15 ska en förstudie angående 
brandstationen i Karlshamn ha tagits fram och redo-
visats för kommunstyrelsen, som är uppdragsgivare. 
Förstudien ska redovisa om stationen kan renoveras 
eller om en nybyggnation är det bästa alternativet. 
Eventuell samlokalisering med ambulansverksamhe-
ten ska inkluderas. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
i Karlshamns kommun ansvarar för uppdraget och 
Räddningstjänsten deltar som sakkunniga. Kom-
munstyrelsen har avsatt 100 kkr. för genomförandet 
av förstudien.

Slutförd.

Under februari 2016 ska riktade marknadsförings-
insatser i Mjällby och Sölvesborgs insatsområde 
genomföras. Informationsinsatserna görs i syfte att 
öka intresset för att arbeta som räddningstjänstper-
sonal i beredskap.

Slutförd.

Ny preparandutbildning ska genomföras och vara 
klar senast 2016-12-31.

Slutförd.

Aktivitet Status Kommentar

I syfte att hitta samverkansformer för att underlätta 
rekrytering av personal i Svängsta, ska fortsatt dia-
log föras med omsorgsförvaltningen i Karlshamns 
kommun under 2016.

Aktiviteten är ej genomförd på 
grund av omsättning av personal 
i ledande roller inom omsorgs-
förvaltningen. Förvaltningen 
håller på att delas i två nya för-
valtningar, vi inväntar ny organi-
sation och ledning.

Under 2016 ska övningsfältet utrustas så att hante-
ring av skum kan ske på ett, ur miljösynpunkt, säkert 
sätt. 

Aktiviteten är ej genomförd. 
Kostnadsförslag har tagits in, ca 
200 000 kr. Men ombyggnaden 
är  svår att utföra pga miljörisker 
då anläggningen ligger på en in-
dustrisoptipp. 

I syfte att kunna driftsätta dynamisk resurshantering 
(DRH) under 2017, kommer planeringsarbete att ske 
under 2016. 

Aktiviteten är ej slutförd. Arbe-
tet ska göras tillsammans med 
Räddningstjänsten Östra Ble-
kinge. Driftsättning kommer att 
ske tidigast under 2018.
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Förebyggande verksamhet
Aktivitet Status Kommentar

Under 2016 ska tre medarbetare genomföra utbild-
ningen Tillsyn A. Efter denna utbildningsinsats har 
fem personer i den operativa skiftestjänstgöringen 
tillsynskompetens.  Målsättningen är att totalt sex 
personer skiften ska ha kompetensen. Alla tillsyns-
förrättare som tjänstgör i skift, ska under 2016 få 
möjlighet att arbeta med tillsyn dagtid under totalt 
två veckor var. 

Slutförd.

Aktivitet Status Kommentar

En tillsynsplan, specifikt för riskanläggningar enligt 2 
kap 4 § LSO, ska upprättas i början på året och vara 
klar senast vid 2016-03-31. Planen ska dels redogöra 
för rimliga frister vid tillsyn på riskanläggningar, dels 
beskriva hela tillsynsprocessen för ett specifikt ob-
jekt. Utifrån fristerna ska en tillsynsplanering, fem år 
framåt i tiden, göras. 

Slutförd

En kommunikationsplan ska upprättas för år 2016. 
Planen ska redogöra för de informationsinsatser 
som ska genomföras under året. Nytt för i år är att 
kommunikationsplanen ska innehålla tydlig infor-
mation om syfte och mål med de olika kommunika-
tionsinsatserna baserat på den målgrupp som väljs 
ut. Planen ska tas fram av en arbetsgrupp och vara 
klar senast 2016-03-01.

I syfte att öka kommunikationen med medborgaren 
ska Räddningstjänsten under 2016 kommunicera 
med minst 5000 personer via fysiska möten som in-
formationsinsatser och extern utbildning.  

Slutförd

Slutförd

Under 2016 ska aktiviteten på Räddningstjänstens 
hemsida och i sociala medier öka. Efter halvårsskiftet 
ska minst två inlägg göras varje vecka i sociala me-
dier. Dessutom ska minst ett inlägg per vecka göras 
på hemsidan.

Slutförd

Under 2016 så ska kompetensen kring tillsynsmeto-
dik öka. Genom interna utbildningar, utifrån MSBs 
riktlinjer, ska tillsynsarbetet bli mer enhetligt mellan 
handläggare samt att tillsynsprocessen ska bli tydlig 
utifrån lagstiftarens perspektiv. Under året ska två 
interna utbildningar i tillsynsmetodik/tillsynsproces-
sen genomföras. För att kunna utbyta erfarenheter 
och ge stöttning i varandras arbete så ska även minst 
ett möte per månad erbjudas på förebyggandeav-
delningen. 

Under 2016 ska 800 arbetstimmar läggas på arbete 
med tillsyn. Detta motsvarar omkring 150-200 tillsy-
ner (LSO och LBE). Dessa timmar inkluderar förbere-
delsetid samt tid för uppföljningsarbete. 

Aktiviteten är ej slutförd. 
Första året som antalet 
timmar går att mäta vilket 
gjorde det svårt att sätta ett 
riktmärke. Pga personalför-
ändring har antalet tillsyner 
minskat.

Slutförd.



1514

Aktivitet Status Kommentar

En ökning av aktiviteten på hemsida och sociala me-
dier kommer troligen innebära en del frågeställning-
ar avseende hur vi uttrycker oss i dessa forum. Ju 
mer aktiviteten ökar, desto fler frågor kommer dyka 
upp.  En arbetsgrupp bestående av alla administra-
törer, två från varje skift samt alla RCB, ska utgöra 
den grupp som hanterar och diskuterar sådana frå-
gor. Gruppen ska ta fram ett förslag på riktlinje och 
presentera denna senast 2016-12-31.  

Slutförd.

Vi ska delta i minst en nationell informationskam-
panj under året.  

Räddningstjänsten ska under 2016 erbjuda riktade 
utbildningar till verksamhetsutövare för flykting-
boenden för att öka kunskapen om brand och 
brandskydd. 

Slutförd.

Aktivitet Status Kommentar

Räddningstjänsten ska senast 2016-12-31 ha genom-
fört en utredning tillsammans med Räddningstjäns-
ten Östra Blekinge avseende förutsättningarna för 
en gemensam ledningsorganisation i Blekinge län. 

Slutförd

En handlingsplan för fys och hälsa ska tas fram un-
der 2016 samt 2017. Ett första steg är att ta fram en 
plan som omfattar krav och rutiner vid nyanställning.  
Denna plan, som ska ses som ett delmål till den 
heltäckande handlingsplanen, ska vara klar senast 
2016-12-31. Hela handlingsplanen, som ska beskriva 
hur Räddningstjänsten arbetar för att säkerställa att 
medarbetarna har en god fysisk hälsa samt kunna 
användas som handledning för uppföljning och åt-
gärder vid icke godkända kontroller, ska först vara 

Förmågan inom respektive insatsområde på del-
tid ska ses över. Arbetet ska ge förslag på förmåga 
inom de olika insatsområdena där hänsyn ska tas till 
riskbild och helhet. Arbetet ska rendera i en rapport 
med förslag på nya/reviderade/avvecklade förmågor 
samt en strategisk plan för övningsverksamheten på 
deltid. Rapport med tillhörande strategisk plan ska 
vara klar senast 2016-12-31.

Aktiviteten är ej slutförd 
vid årsskiftet pga föräld-
raledighet för ansvarig en-
hetschef.

En plan för krav och rutiner 
kring nyanställning har pre-
senterats för ledningsgrup-
pen. Just nu pågår justeringar 
avseende den första delen.Slutförd.

Räddningstjänsten ska under 2016 erbjuda alla 
elever i åk 4 en anpassad utbildning med brand, 
trafik och/eller drunkning som ledord. Utbildningen 
ska utvärderas efter halvårsskiftet.

Slutförd.

Skadeavhjälpande verksamhet
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Aktivitet Status Kommentar

Samtliga RCB och IL skall tillsammans under sina 
beredskapsveckor genomföra minst 4 halvdagsöv-
ningar. De planerar själva vad som skall övas men 
inriktningen bör vara kännedom om förbundets risk-
objekt, de speciella risker som finns på anläggning-
arna och handhavande av den egna utrustningen.

Slutförd.

Samtliga heltidsbefäl skall beredas möjlighet att 
delta vid orienteringar på minst två av de riskan-
läggningar (LSO 2:4) som ligger inom förbundets 
område.

Minst en kaderövning med stöd av Firestudio skall 
genomföras för samtliga styrkeledare (hel- och 
deltid).

Slutförd.

Aktivitet Status Kommentar

Räddningstjänsten ska genomföra ett gemensamt 
projekt med Räddningstjänsten Östra Blekinge i syf-
te att öka förmågan vid insatser mot fartygsbrand i 
hamn. Projektet ska redovisa förslag till åtgärder för 
att öka förmågan. Projekt samt förslag till åtgärder 
ska redovisas senast 2016-12-31.

Slutförd

I syfte att ytterligare förbättra arbetsmiljön för ut-
ryckningsstyrkorna ska en arbetsgrupp formas. Ar-
betsgruppen ska identifiera problem och undersöka 
möjligheterna till ytterligare förbättringsåtgärder 
inom de ramar som ges. Exempelvis måste kostnad/
nytta ställas i relation nybyggnation/ombyggnation 
vid förslag på förbättringsåtgärder. Arbetet sker lö-
pande under 2016 och kan med fördel presenteras 
vid ledningsgruppsmöten.

Slutförd.

Två befälsträffar skall genomföras där möjlighet 
ges att informera/utbilda samtliga befäl i aktuella 
ämnen inom räddningstjänsten. Befälsträffarna 
genomförs lämpligtvis vår och höst.

En av två befälsträffar har 
genomförts.

Slutförd
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Medarbetare

Personalkategori Kvinnor Män Totalt  Medelålder

Förtroendevalda och revisorer 9 (9) 12 (12) 21 (21) 60 (60)
Övrig personal* 6 (5) 12 (12) 18 (17) 42 (43)
Brandmän, heltid 1 (1) 23 (23) 24 (24) 41 (41)
Brandmän, deltid 6 (5) 95 (93) 101 (98) 42 (42)
Brandvärn 0 (0) 10 (10) 10 (10) 43 (41)

Totalt 22 (20) 152 (150) 174 (170) 

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

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

Rekryteringar   
Som vi berättade i årsredovisningen 2015 så ser vi 
ett behov av att börja rekrytera räddningstjänst-
personal i beredskap varje år. Därav har vi under 
2016 haft två rekryteringstillfällen. Vid det första 
rekryteringstillfället anställdes 11 nya medarbe-
tare som togs i tjänst i mitten av maj efter att ha 
genomgått en tre veckors intern grundutbildning 
(preparandutbildning). Det andra rekryteringstill-
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grå = brandman 
röd = styrkeledare 
gul = insatsledare (IL)
vit = räddningschef i 
beredskap (RCB) 

RCB och 
Insatsledare

fället påbörjades under hösten och beräknas vara 
klart först under februari 2017. Vår förhoppning är 
att kunna anställa nio nya medarbetare som ska 
genomgå preparandutbildningen under mars/april. 
Trots detta har vi inte kunnat nå upp till önskat 
behov. En aktiv dialog förs med framför allt Sölves-
borgs kommun och privata företag i Sölvesborgs 
kommun där behovet av att rekrytera fler medarbe-
tare är som störst.

Vi har också rekryterat tre nya styrkeledare till 
förbundets deltidsstyrkor. Speciellt roligt är det att 
vi nu har en kvinnlig styrkeledare i förbundet. Hon 
heter Martina Olovsson och arbetar som st f styrke-
ledare i Mjällby.  

Det har även funnits ett behov av att ersättnings-
rekrytera medarbetare till utryckningsstyrkan på 
heltid då vi har haft pensionsavgång och medarbe-
tare som har slutat. 

Personalkompetens
För att upprätthålla Räddningstjänstens uppdrag är 
det viktigt med kompetensutveckling och att det 
finns spetskompetens inom organisationen. Därav 
upprättas varje år en övningsverksamhet som 
ska återspegla medlemskommunernas riskbilder. 
Utifrån denna övar respektive befattning på hur 
man ska agera ute på olycksplatsen. Nytt för i år är 
att övningstimmarna har utökats för personalka-
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”Syftet med utökningen av övningstimmarna är att 
förbättra och stärka ledningsfunktionerna och att kunna 
samöva i större utsträckning”. 
 

Personalkategori Övningstimmar/år

Räddningschef och brandingenjör 60 (30)
Insatsledare 30 (10)
Styrkeledare och brandman, heltid 150 (150)
Styrkeledare, deltid 10 (10)
Styrkeledare och brandman, deltid 50 (50)

  Total sjukfrånvaro/ Långtidssjukfrånvaro/
  ordinarie arbetstid total sjukfrånvaro

29 år eller yngre 0,80 % (0,43 %) 0,00 % (0,00 %)
30-49 år 2,26 % (2,93 %) 43,43 % (40,56 %)
50 år eller äldre 5,28 % (3,50 %) 41,06 % (68,44 %)
Totalt 2,75 % (2,64%) 40,34 % (48,05 %)

Sjukfrånvaro

tegorierna räddningschef och brandingenjör samt 
insatsledare. Syftet med utökningen av övningstim-
marna är att förbättra och stärka ledningsfunktio-
nerna och att kunna samöva i större utsträckning. I 
tabellen finns specificerat antal övningstimmar per 
år per personalkategori. Föregående års övnings-
timmar anges inom parantes.

Sjukfrånvaro
I tabellen redovisas den totala sjukfrånvaron per 
ordinarie arbetstid samt hur stor del av den som 
utgör långtidssjukfrånvaro. Jämfört med föregåen-
de år har den totala sjukfrånvaron ökat marginellt. 
Andelen långtidssjukskrivning har minskat med 
föregående år. Den förhållandevis låga sjukfrånva-
ron totalt sett beror troligen på friskvårdsaktiviteter 
samt till viss del även möjligheten att byta person-
liga arbetspass.  I tabellen nedan anges föregående 
år inom parantes.

Övertid
Räddningstjänsten Västra Blekinge har under ett 
antal år arbetat med att sänka det stora övertids-
uttaget bland den operativa personalen. Varje år 
uppgår övertiden i snitt till cirka 3 250 timmar och 
har under de senaste fyra åren uppgått till en total 
kostnad på närmare 5,7 miljoner kronor. Utifrån 
denna bakgrund initierades en utredning som skul-
le titta på möjligheten att förändra den operativa 
verksamheten. Utredningen tar fram fem förslag 
och ledningsgruppen har beslutat att arbeta vidare 
med att implementera ett femte skiftlag (förslag 
5B). Ett femte skiftlag innebär att ett skiftlag på fyra 

medarbetare arbetar dagtid på vardagarna under 
36 veckor om året. Detta genererar en vinst i verk-
samheten i form av sänkt övertid bland personalen, 
bättre arbetsmiljö och ett effektivare utnyttjande 
av de ekonomiska resurserna. Målet är att den nya 
organisationen ska implementeras under 2018.
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Utfallet för årets investeringar är lägre än budge-
terat då några av investeringarna inte är slutförda. 
Släckbilen är, som nämnt, beställd men fördröjd 
pga 50 veckors leveranstid. Två av tre räddningsbå-
tar har levererats under 2016, den tredje levereras i 
början av 2017. Gällande slangtvätten är maskinen 
levererad men lokalerna har inte hunnit anpassas 
under 2016.

Skulder och pensionsavsättning
Summa avsättningar och skulder har minskat med 
ca 1 400 tkr vilket beror på att en brandman som 
varit anställd under en lång tid har slutat. Förbun-
det använder försiktighetsprincipen i uppbokning 
av pensionsavsättning, vilket innebär att generellt 
antagande om pensionsålder har satts till 58 år. 
Därmed får förändrade pensionsdatum stort ge-
nomslag, men det blir då till det bättre och inte till 
det sämre. Framtida utveckling av pensionsskulden 
är svår att förutse men planering görs utifrån de 
prognoser som erhålls från KPA två gånger per år.

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

Balanskravsresultat
Av kommunallagen framgår att förbundet ska ha 
en god ekonomisk hushållning, vilket innebär att 
intäkterna ska vara större än kostnaderna. Detta 
ska redovisas i en så kallad balanskravsutredning, 
där årets resultat med olika avdrag och tillägg visas 
i ett balanskravsresultat, se not 5. Årets resultat en-
ligt balanskravet uppgår till -179 tkr. Det innebär att 
förbundet inte uppfyller kommunallagens krav på 
ekonomi i balans. I avstämningen mot balanskravet 
har resultatet påverkats av en realisationsvinst som 
uppkom då en fullt avskriven inventarie byttes in.

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

snitt över en femårsperiod vara minst 5 Mkr. 

(tkr) 2016 2015 2014 2013 2012

Eget kapital 6 827  6 860    6 016   6 453  6 105

 Genomsnittet är 6 452 tkr, målet är uppnått.

2. Kommunalförbundet skall finansiera investe-
ringar i anläggningstillgångar med egna medel. 
Eventuella framtida investeringar i fastigheter 
inkluderas ej i detta mål. Målet är uppnått. För-
bundet har fortsatt mycket god likviditet och har 
inte upptagit några lån. 

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

Räddningstjänsten Västra Blekinge har en sta-
bil ekonomi vilket gör att verksamheten inte blir 
lidande av oförutsedda svängningar i resultatet. 
Detta gör att vi känner oss trygga i att kunna 
hantera även framtida oförutsedda händelser eller 
förändringar i omvärlden utan att verksamheten 
ska påverkas. I förlängningen är detta också en 
trygghet för våra medlemskommuner och de som 
bor, vistas och verkar i våra tre kommuner. För 
att öka direktionens möjlighet till styrning och 
uppföljning av verksamheten uppdaterades den 
interna kontrollen under 2015 genom en ny intern 
kontrollplan. Direktionen har genom den fått en 
kontinuerlig uppföljning gällande de områden som 
har identifierats med högre risk.

De större investeringar som ligger framför oss 
under 2017 är den släckbil som inte kunde levereras 
under 2016, en tankbil samt en räddningsbil.

Ekonomi

Verksamhetens intäkter 
Årets intäkter uppgår till 5 280 tkr vilket är 630 
tkr bättre än budgeterat. Ökningen jämfört med 
budget beror i huvudsak på att intäkterna för fel-
aktiga automatiska brandlarm har ökat med 300 tkr 
jämfört med budgeterat. Förbundet har även ökat 
sina intäkter för slangvård och utbildning i Heta 
arbeten. Trots ett fortsatt bra likviditetsflöde så har 
ränteintäkterna blivit betydligt lägre än budgeterat 
vilket beror på det rådande ränteläget.      

Verksamhetens kostnader
Verksamhetens kostnader uppgår till 49 738 tkr, 
855 tkr högre än budgeterat. De något högre 
kostnaderna kommer främst från oförutsedda extra 
inköp av förbrukningsmateriel. Exempelvis har en 
begagnad släckbil köpts in från Räddningstjänsten 
Östra Blekinge vilket var ett billigare alternativ jäm-
fört med att  reparera den gamla bilen. BarnHLR-
dockor har köpts in då delar av personalen har 
blivit certifierade och en uppdatering har gjorts av 
personsökarna.

Personalkostnadernas utfall är 38 935 tkr, 45 tkr 
högre än budgeterat och 2,4 mkr högre än före-
gående år. Differensen mot föregående år beror 
på att förbundet hade en stor positiv förändring 
av pensionsavsättningen under 2015. Under 2016 
har dessutom yttre omständigheter såsom föräld-
raledighet och sjukskrivningar gjort att vi har varit 
tvungna att ta in personal på övertid samt extra 
timvikarier. 

Förbundets räntekostnader har minskat jämfört 
med budget (-150 tkr) vilket beror på att årets pen-

sionsskuldsavsättningen blev lägre än budgeterat.

Avskrivningskostnaderna är 107 tkr lägre än budge-
terat vilket beror på att förbundet hade planerat en 
stor investering av en släckbil under 2016 men pga 
50 veckors leveranstid kommer inte bilen förrän 
2017.

Investeringar
Investeringsbudgeten för 2016 togs av direktionen 
i oktober 2015 men i juni 2016 samt i oktober 2016 
reviderades den. I juni månad beslutades att för-
bundet skulle investera i en ny slangtvätt redan år 
2016. Slangtvätten på brandstationen i Karlshamn 
köptes in då stationen byggdes år 1971. På grund 
av ökade reparationskostnader, långa stillestånd 
och ett stort behov av en fungerande slangtvätt 
med tanke på Friska brandmän blev en tilläggsin-
vestering nödvändig. På direktionsmötet i oktober 
beslutades att den räddningsbåt som var planerad 
under 2018 istället skulle köpas in under 2016, 
detta för att minska investeringsvolymen under 
2018. 

  Budget 2016 Utfall 2016

Räddningsmateriel 240 314
Släckbil 3 200 0
Räddningsbåtar  300 60
Räddningsbåt Sbg 0 241
Slangtvätt 0 0
Totalt 3 740 615

Verksamheten i siffror 2016 2015  2014 2013 2012

Antal invånare den 1/11 62 799 62 099 61 546 60 918 60 817
Årets resultat (tkr) -33 844 -437 348 572
Totala medlemsbidrag/inv (kr) 773 780 801 784 767
Årets resultat exkl. bidrag/inv (kr) -773 -760 -808 -778 -757
Självfinansieringsgrad (%) 10 10 8 9 8
Soliditet (%) 21 21 18 20 20

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 2016 så redovisar förbundet ett negativt resultat på 33 tkr, jämfört med budgeterat resultat +1 tkr.
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Resultaträkning Balansräkning

  Not Budget Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
Belopp i tkr  2016 2016 2015 2014 2013 

Verksamhetens intäkter 1  4 650 5 280 5 087 4 447 4 414   
Verksamhetens kostnader 2  -48 883 -49 738 -48 730 -49 630  -46 897   
Avskrivningar 3  -3 536 -3 429 -3 718 -3 907  -4 069 
Verksamhetens nettokostnader  -47 769 -47 887 -47 361 -49 090  -46 552
         
Medlemsavgift Räddningstjänst  48 000 48 000 48 000 46 959  45 686 
Riktat statsbidrag från MSB  0 0 0 1 819  1 971   
Finansiella intäkter  75 7 1  68 74   
Finansiella kostnader 4  -305 -153 -256 -193  -394  
Resultat före extraordinära poster  1 -33 384 -437  785 

 Jämförelsestörande post 4 0 0 460 0 -437 

Årets resultat 5 1 -33 844 -437  348    
 

   Not Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
Belopp i tkr   2016 2015 2014 2013

Löpande verksamhet       
Årets resultat   -33 844 -437 348  
Justering för av- och nedskrivningar  3 3 429 3 718 3 907 4 069 
Justering för realisationsresultat  3 -529 -232 0 0
Förändring av pensionsavsättning  8 -1 416 -795 144 1 113   
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar  6 -344 536 -503 -527 
Ökning/minskning av kortfristiga skulder  9 1 078 521 1 202 681 
Medel från den löpande verksamheten   2 185 4 592 4 313 5 684   
         
Investeringsverksamhet        
 Förvärv av mat. anläggningstillgångar  3 -1 877 -1 156 -4 706 -361  
Försäljning/utrangering av mat. anläggningstillgångar 3 529 232 0 10
Medel från investeringsverksamheten   -1 348 -924 -4 706 -351
         
Årets	kassaflöde	 	 	 837	 3	668	 -393	 5	333		  
Likvida medel vid årets början   15 682 12 014 12 407 7 074   
Likvida medel vid årets slut   16 519 15 682 12 014 12 407  

   Not Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
Belopp i tkr   2016 2015 2014 2013 

TILLGÅNGAR       
Materiella anläggningstillgångar      
Maskiner och inventarier 3  13 760 15 312 17 875 17 076 
Summa materiella anläggningstillgångar   13 760 15 312 17 875 17 076 
        
Omsättningstillgångar     
Kortfristiga fordringar 6  2 926 2 582 3 118 2 615  
Likvida medel  16 519 15 682 12 014 12 407 
Summa omsättningstillgångar   19 445 18 264 15 132 15 022 
Summa tillgångar   33 205 33 576 33 007 32 098 
       
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
Eget kapital      
Eget kapital vid årets ingång 7 6 860 6 016 6 453 6 105 
Årets resultat  -33 844 -437 348 
Summa eget kapital   6 827 6 860 6 016 6 453 
       
Avsättningar       
Avsättning för pensionsskuld 8  16 741 18 157 18 952 18 808 
Summa avsättningar   16 741 18 157 18 952 18 808 
       
Skulder       
Kortfristiga skulder 9  9 637 8 559 8 039 6 837 
Summa skulder   9 637 8 559 8 039 6 837 
Summa eget kapital och skulder   33 205 33 576 33 007 32 098 

Kassaflödesanalys

 Karlshamn den 22 februari 2017     
     
 
 
   
 Kenneth Hake Ewonne Månsson Rolf Persson  
 
 
   
     
 Katrin Johansson Jan-Erik Pilthammar Ola Bengtsson 
     
 
 
   
 Marco Paulsson Mats Svensson Gert Gustavsson 
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Värderings- och redovisningsprinciper Noter till resultat- och balansräkning

Not 1  
Verksamhetens intäkter 2016 2015 2014 2013

Försäljning, taxor och avgifter 2 691 2 521 2 227 2 370
Hyror och arrenden 438 463 439 548
Bidrag och ersättningar 150 100 184 186
Utbildning samt fsg av tjänster 2 001 2 003 1 597 1 310
 5 280 5 087 4 447 4 414

Not 2  
Verksamhetens kostnader 2016 2015 2014 2013

Inköp av förbrukningsmateriel 2 701 3 573 3 321 3 014
Konsulttjänster inkl revision 288 416 237 459
Lokalkostnader inkl hyra 4 288 4 215 4 036 4 184
Hyra av anläggningstillgång 283 289 326 302
Kostnader för arbete 38 935 36 534 38 231 35 622
Övriga kostnader 3 243 3 703 3 479 3 316
 49 738 48 730 49 630 46 897

Bland övriga kostnader ingår kostnad för SOS Alarm med ca 949 tkr 
(914 tkr) och kostnader för Rakelabonnemang med ca 454 tkr (501 
tkr).

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

Anskaffningsvärde    
Ing anskaffningsvärde 5 677  9 897 35 749  51 323 
Inköp 0 1 576 301 1 877
Försäljning/utrangering 0  -529 0 -529
Utg anskaffningsvärde 5 677  10 944  36 050  52 671 
    
Ackumulerade avskrivningar    
Ing. ack avskrivningar -5 552  -7 225 -23 235  -36 012 
Försäljning/utrangering 0 529 0 529
Årets avskrivningar -22 -505 -2 902 -3  429 
Utg ack avskrivningar -5 574 -7 201  -26 137  -38 912 
Bokfört värde 103  3 743  9 913  13 759

För ianspråktagna investeringar påbörjas avskrivningarna inneva-
rande år. Investeringar består av två nya räddningsbåtar samt ett 
hyraulverktyg.   

Not 4  
Finansiella kostnader 2016 2015 2014 2013

Räntekostnader 3 2 2 1
Ränta på pensionsskuld 150 254 191 393
 153 256 193 394
Jämförelsestörande post
Återbetalning av Forapremier 0 460 0 755
Förändring av diskonteringsränta 0 0 0 -1 192
 0 460 0 -437

Not 5  
Balanskravsutredning 2016 2015 2014 2013

Årets resultat enl. resultaträkning -33 844 -437 348
Realisationsvinster -146 -232 0 -10
Realisationsförluster 0 0 0 0
 -179 612 -437 338

Not 6  
Kortfristiga fordringar 2016 2015 2014 2013

Kundfordringar 965 601 972 938 
Interimsfordringar 1 041 1 516 1 819 1 606
Övriga fordringar 920 465 327 471
 2 926 2 582 3 118 2 615 
  

Not 7  
Eget kapital 2016 2015 2014 2013

Ingående eget kapital 6 860 6 016 6 453 6 105
Årets balanskravsresultat -33 844 -437 348 

Utgående eget kapital 6 827 6 860 6 016 6 453  
    

Not 8  
Pensionsskuld 2016 2015 2014 2013

Ingående avsättning 18 157 18 952 18 808 17 695
Pensionsutbetalningar -757 -639 -580 -498
Nyintjänad pension 1 500 1 570 1 680 0
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 150 254 191 393
Förändring av löneskatt -276 -155 28 217
Övrigt -2 033 -1 825 -1 175 -191
Sänkning av diskonteringsränta 0 0 0 1 192
Utgående avsättning 16 741 18 157 18 952 18 808

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

Not 9  
Kortfristiga skulder 2016 2015 2014 2013

Leverantörsskulder 3 947 3 212 2 023 1 543
Källskatt och sociala avgifter 1 372 1 468 1 273 1 334  
Särskild löneskatt 249 310 340 234 
Interimsskulder 1 272 1 185 2 305 1 685 
Semesterlöneskuld 2 797 2 384 2 098 2 041  
 9 637 8 559 8 039 6  837  
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Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen 
om kommunal redovisning och
rekommendationer från Rådet för kommunal redo-
visning vilket bl.a. innebär att: 

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

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

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

Följande avskrivningstider tillämpas:
Byggnader 5-10 år
Fordon 5-20 år
Maskiner och inventarier 3-10 år

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

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

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

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

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

Systemdokumentation och   
behandlingshistorik 
Dokumentation är upprättad.
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Revisionsberättelse för år 2016

Vi har utsetts av förbundsmedlemmarna att granska den verksamhet som bedrivits av 
direktionen under år 2016.

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

Granskningen har haft den omfattning och inriktning, samt gett det resultat, som redovisas i 
bilaga över granskning av årsredovisningen och tidigare avlämnade revisionsrapporter under 
året avseende delårsrapporten och den granskning som genomförts av intern kontroll i system 
och rutiner för leverantörsutbetalningar. 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. 

Förbundet uppvisar ett negativt resultat med 33 tkr. Resultatet avräknas det egna kapitalet. Det 
egna kapitalet uppgår härefter till 6 827 tkr.

Direktionen lever inte upp till Kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2016. Enligt 
förbundets avstämning av balanskravet uppgår resultatet till -179 tkr. Någon plan för återstäl-
lande av eget kapital presenteras inte i årsredovisningen.

Förbundets verksamhetsmål, som anges i förbundets handlingsprogram omfattar fem inrikt-
ningsmål. Verksamhetsplanen utgår från tre huvudprocesser, med 27 aktiviteter. Målen och 
aktiviteterna 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. Vår bedömning är att måluppfyllelsen är relativt god, då 9 av 13 mål är 
helt eller till övervägande delen uppfyllda.

Vi bedömer att årsredovisningen på ett bra sätt beskriver verksamhet och händelser under 
2016.

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

 

Karlshamn 13 februari 2017

Ivan Todorov   Ann-Britt Borgström       Bodil Äikäs

kunskap
känsla

närhet
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