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Inledning
Under 2017 har det pratats mycket om trygghet 
och otrygghet med anledning av de terrorhand-
lingar som skett både i vårt eget land och i vår 
omvärld. Men det är ju inte enbart terrorhandlingar 
som skapar otrygghet. Det kan vara mer vardagliga 
saker som att det är dålig belysning på våra gång-
vägar som kan skapa känslan av otrygghet. 

Alla vet att räddningstjänsten kommer vid olyckor 
eller skador, det är något vi ständigt övar och har 
en beredskap för. Men vi har även ett annat stort 
uppdrag och det är att arbeta förebyggande. Vi ska 
bedriva en verksamhet som ska verka för minskad 
risk för olyckor. Vi ska vara en aktiv del i kommu-
nernas arbete för att skapa trygghet för de som 
bor, vistas och verkar i våra medlemskommuner. 

Räddningstjänsten Västra Blekinge har t.ex. under 
året påbörjat ett samarbete med våra medlems-
kommuners omsorgsförvaltningar, genomfört olika 
utbildningar, genomfört aktiviteter med skolor, 
visat vår närvaro på stan vid vissa helger och skol-
avslutningar samt deltagit i trygghetsvandringar. Vi 
genomför också olika kampanjer på sociala medier 
för att den vägen öka tryggheten i samhället.

Det har givetvis hänt mer än detta. Det är fortfa-
rande ett problem att rekrytera och behålla rädd-
ningstjänstpersonal i beredskap (RiB), vilket påver-
kar vår beredskapsnivå under semesterperioden. Vi 
har under året arbetat fram en ny organisation för i 
huvudsak våra heltidsbrandmän, bland annat för att 
minska det höga övertidsuttaget. Organisations-
ändringen gäller med start 1 januari 2018.  

Jag vill även ta tillfället att lyfta fram arbetet med 
en ny brandstation i Karlshamn där vi hela tiden 
flyttar fram våra positioner. Jag är väldigt förhopp-
ningsfull om att det kommer att hända mycket 
under 2018. 

Det är svårt att undvika att prata om förbundets 
ekonomiska situation. Bokslutet för 2017 blev i stort 
sett bra i förhållande till budget. Men det beror på 
att vi under året aktivt fått arbeta med våra kostna-
der och intäkter. Det ska vi givetvis alltid göra, men 
vi har fått begränsa vårt deltagande i utbildningar, 
inköp av materiel och kontorsutrustning samt 
förändrat vår investeringsplan. Detta innebär kon-
sekvenser på både kort och lång sikt som vi måste 
hantera med långsiktiga åtgärder. 

Ett stort tack till all personal för det arbete och en-
gagemang som lagts ner under 2017. Jag vill även 
tacka vår direktion och medlemskommunerna för 
vårt samarbete under året. 

Nu tar vi oss an 2018.

”Alla vet att räddnings-
tjänsten kommer vid 
olyckor eller skador, det 
är något vi ständigt övar 
och har beredskap för.”

Kenneth Jensen
Förbundschef
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Verksamhetsberättelse

Övergripande verksamhet
Jämlikhet
Under 2017 påbörjade Räddningstjänsten Västra 
Blekinge ett arbete med jämlikhetsfrågor. Med jäm-
likhet menas frågor som rör både jämställdhet och 
mångfald. Det är ett viktigt arbete som kommer att 
bedrivas systematiskt och målinriktat under flera år 
med målet att jämlikhetsfrågor ska integreras som 
en naturlig del i organisationen. 

Arbetet under det första året har varit inriktat på 
att ta reda på var organisationen står i jämlikhets-
frågorna. En enkät genomfördes där resultatet 
tydligt visar på att organisationen behöver tillföras 
kunskap i dessa frågor. Fokus kommer därför under 
2018 att läggas på att utbilda och samtala om nor-
mer och attityder i olika jämlikhetsfrågor.

Gemensam värdegrund
Som en del i arbetet med jämlikhet har en gemen-
sam värdegrund tagits fram, vilken utgörs av tre 
värdeord. Värdeorden riktar sig dels mot tredje 
man, dels till hur vi som arbetsgivare och medarbe-
tare ska agera. Till varje värdeord har vi i punktform  
uttryckt innebörden för oss. 

Öppenhet
Vi är en organisation där vi visar öppenhet mot 
varandra och våra medborgare.
Detta innebär för oss att:
• vi är lyhörda för varandras behov och ser saker 

ur olika perspektiv
• vi är ärliga och inger förtroende
• vi lyssnar engagerat och känner av stämningen  

i samtalet
• vi har en vilja att förändra och utveckla
• alla har lika värde
 

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%. 

Organisationen 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 och enhetschefer. 
Vi hanterar ekonomi, personal och drift i egen regi.

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 
enhet och en skadeavhjälpande enhet. I den skadeavhjälpande enheten ingår operativ heltidspersonal och 
operativ räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB-personal).

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 RiB-personalen, 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. 
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Här utbildar vi oss   
i arbete på hög höjd.
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Respekt
Vi tror på allas lika värde och vi visar respekt 
för varandra och de vi möter. 
Detta innebär för oss att:
• vi respekterar att alla är olika och tänker 

olika
• vi pratar med varandra och inte om var-

andra
• vi tror på medarbetarens vilja och förmåga 

att göra ett bra jobb
• vi sätter gränser i samtal som är kränkan-

de eller diskriminerande
• vi visar tillit och förtroende för varandra
• vi har ett gott bemötande mot varandra 

och våra medborgare

Trygghet
Vi är en organisation som står för trygghet i 
hela samhället. 
Detta innebär för oss att:
• vi har rätt kompetens och resurser i vårt 

arbete
• vi försöker alltid att göra vårt bästa i alla 

situationer
• alla tar sitt ansvar och vi kan lita på var-

andra
• vi syns i samhället samt skapar och bibe-

håller relationer
• vi ger ett gott bemötande och professio-

nell hjälp
• organisationens förmåga speglar samhäl-

lets behov



”Räddningstjänsten har totalt 
larmats till 839 händelser under 
2017”  

Förebyggande verksamhet
Myndighetsutövande
Under året har vi genomfört tillsyn enligt Lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) på två 
teman, vårdboenden och förskolor, samt enligt Lag 
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 
(LBE) enligt fastslagna frister. På olika slags 
vårdboenden finns människor med olika behov av 
hjälp. I många fall har den boende inte möjlighet 
att utrymma på egen hand och det fysiska brand-
skyddet samt personalens systematiska brand-
skyddsarbete är därför mycket viktigt. Detsamma 
gäller på förskolorna där barnen inte förväntas 
utrymma på egen hand, utan med hjälp av 

personal. Vid årets tillsyner på vårdboenden har 
olika slags brister uppmärksammats. Bland dessa 
kan nämnas dörrar som inte uppfyller brandteknis-
ka krav, avsaknad av alternativa utrymningsvägar, 
ofullständiga systematiskt brandskyddsarbete 
(SBA) och bristande rutiner avseende automatiska 
brandlarm. På förskolorna fann vi 
brister i verksamheternas SBA, avsaknad av 
alternativa utrymningsvägar, långa gångavstånd 
samt avsaknad av brandvarnare/detektorer i vissa 
utrymmen. 

Under året har en brandinspektör fått möjlighet att 
läsa kurs Tillsyn A. Vi ser det som positivt att fler 
medarbetare, med olika bakgrund och kunskap, i 
vår organisation är intresserade av och ges möjlig-
het att arbeta förebyggande med tillsyn. 

Kommunikation
Under året har vi träffat många av de medborgare 
som bor, vistas och verkar i våra tre medlems-
kommuner. Möten har skett både fysiskt vid olika 
arrangemang och utbildningar samt genom sociala 
medier.  Under året började vi använda Instagram 
och kunde då snabbt och enkelt kommunicera med 
våra följare. Inlägg från övningar, konferenser, in-
satser och utbildningar har delats och på detta sätt 
har vi kunnat förmedla lite mer om våra olika 
arbetsuppgifter på Räddningstjänsten Västra Ble-
kinge. Facebook har använts kontinuerligt och här 
har följarna kunnat ta del av ett flertal viktiga och 

säsongsrelaterade budskap som vi velat förmedla. 
Under året har vi även haft det stora nöjet att få 
träffa människor vid fysiska träffar så som senior-
dagar, festivaler och julskyltningar. Vidare började 
vi att trygghetsvandra under valborgsmässoafton, 
skolavslutning och Östersjöfestivalen. 

Under våren har vi deltagit i förberedelserna inför 
de festivaler som anordnas i våra medlemskom-
muner. I samband med festivalerna genomfördes 
tillsynsarbete genom exempelvis besök på cam-
pingar och hos de matknallar som hanterar gasol. 
Det största arbetet utfördes under Sweden Rock 
Festival där vi kontrollerade den allmäna säker-
heten på campingarna och kommunicerade med 
rockarna på plats.
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 Utbildningar 2017 2016 2015 2014 2013

Extern utbildning*:  151 161 117 162 157
kurser/info
Extern utbildning:  3 539 4 187 2 333 3 911 3 939
antal elever

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

Myndighetsutövande 2017 2016 2015 2014 2013

Tillsyn enl. LSO 98 37 43 36 75
Tillsyn enl. LBE 49 65 35 25 40
Tillstånd LBE 60 92 25 23 27

Analys och utredning       2017 2016     2015      2014 2013

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

Arbetet har bedrivits utifrån de inriktningsmål och 
prestationsmål som direktionen har beslutat om. 
Under året har ett antal medarbetare genomgått 
utbildning och fortbildning inom följande områden: 
• Båtförare och VHF
• Insatser vid hot om suicid
• Arbete på hög höjd
• Avlastande samtal

Nedan redovisas aktiviteter som genomförts inom 
den skadeavhjälpande verksamheten. 

Utveckling av ledningsförmågan i förbundet 
En övningsplan för samtliga befälsnivåer har tagits 
fram. Övningsplanen tydliggör vilka förmågor som 
ska övas och hur respektive övning ska genom-
föras. Här finns också introduktionsplaner för nya 
befäl.

Övningar och utbildningar som genomförts under 
2017:
• Personal i beredskap som räddningschef i 

beredskap (RCB) eller insatsledare (IL) har 
genomfört minst tre orienteringsövningar på 
riskobjekt eller skyddsvärda objekt i förbundet.

• Samtliga heltidsbefäl har givits möjlighet att 
delta vid orienteringar på minst två av de 
riskanläggningar (LSO 2:4) som ligger inom 
förbundets område.

• IL och RCB har genomfört gemensam övning 
i plottning med särskild inriktning på skogs-
brand.

• Två befälsträffar har genomförts där samtliga 
befäl i västra Blekinge erhållit utbildning i ar-
betsmiljö och juridik i samband med insats.

Gemensam planering för skogsbrand i Blekinge 
län
Räddningstjänsten har tillsammans med Rädd-
ningstjänsten Östra Blekinge tagit fram en gemen-
sam plan för hantering av skogsbrand i Blekinge. 
Planen innefattar:
• Förberedelser och tolkning av brandriskdata
• Rutiner och taktik
• Stab och ledning
• Resurser och övriga aktörer

Handlingsplan för fys och hälsa
Under året har Räddningstjänsten färdigställt en 
handlingsplan för fys och hälsa. Handlingsplanen 
beskriver hur Räddningstjänsten arbetar för att sä-
kerställa att medarbetarna har en god fysisk hälsa. 
Planen fungerar även som handledning vid rehabili-
tering och andra åtgärder vid icke godkända tester.



Insatsstatistik
Räddningstjänsten har totalt larmats till 839 hän-
delser under 2017, vilket är en minskning från fö-
regående år. Den nationella övergången 2016 från 
insatsrapport till händelserapport har medfört att 
fler händelser rapporterats in som brandlarm varför 
brandlarmsstatistiken bör särskiljas för åren innan 
respektive från och med 2016. För 2017 har mäng-
den brandlarm och automatlarm minskat jämfört 
med 2016. Orsaken till ökade räddningslarm är inte 
säkerställd men kan bero på hur insatserna kodats 
i händelserapporterna. Larm som tidigare kodats 
som övrigt har istället placerats under räddnings-
larm.  

Händelser från det gångna året, i och 
utanför förbundet

Attentat och terrorhot
Fredagen den 7 april stals en lastbil i centrala 
Stockholm för att sedan i hög hastighet köra ner 
människor på Drottninggatan och slutligen krascha 
in i ett varuhus. Fem personer avled och ett flertal 
skadades. 

Larmet inkom till Räddningstjänsten som trafiko-
lycka och hanterades inledningsvis därefter. Kritik 
har riktats mot räddningstjänst, polis och ambulans 

för brister i riskbedömning och otillräckligt säker-
hetsarbete. 

Händelsen visade tydligt att samhällets kompetens 
för att hantera liknande händelser behöver stärkas. 
Efter attacken har åtgärder inletts nationellt liksom 
lokalt för att stärka beredskapen, ett arbete som 
väntas fortsätta under våren 2018.
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Utryckningsstatistik 2017 2016 2015 2014 2013

Brandlarm 174 209 122 131 168
Räddningslarm 251 183 219 232 204
Automatlarm, ej brand 235 276 276 278 240
Övrigt 179 212 278 209 168
Totalt 839 880 895 850 780

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 från och med 2016. Räddningslarm innefattar 
olyckor med farligt gods, utflöde, trafikolycka, stormskada, vattenskada, djur-
räddning, drunkning och länspumpning. Kategorin ”övrigt” är händelser som 
inte är räddningstjänsthändelser enligt Lagen om skydd mot olyckor samt 
händelser som faller under Hälso- och sjukvårdslagen.  

Bild från branden 
på Lärkvägen, 
Asarum.



Trafikolyckor
En stor del av insatserna vi larmas till är trafiko-
lyckor, särskilt kopplat till väg E22 på grund av höga 
hastigheter och den stora trafikvolymen. Glädjande 
är dock att vi sedan införandet av vajerräcken som 
vägavskiljare ser en minskad andel dödsolyckor. 
Oavsett det ska man alltid vara uppmärksam i 
trafiken. 

Bilden nedan är från en trafikolycka  på en av vära 
landsvägar där en traktorgrävare som arbetade vid 
vägkanten kom ut med skopan för långt i vägbanan 
i samband med att en bil passerade. Föraren kla-
rade sig utan fysiska skador, men skopan skar utan 
problem rakt igenom sidan på bilen. 

Höga flöden
Efter en sommar med låga grundvattennivåer och 
sinande reservoarer kom hösten med regn långt 
över vad som är normalt. Mot årets slut närmade 
sig Smålands och Blekinges sjöar sina bredder 
med stora utlöden i våra åar som på många ställen 
breddat över i omgivande terräng. Länsstyrelsen 
gick upp i stab och i hela regionen arbetade man 
med förebyggande och förberedande åtgärder för 
att kunna hantera ytterligare ökningar. Flödena 
förväntas vara fortsatt höga under våren 2018, även 
om de bör minska något jämfört med årsslutet. 
Höga flöden i våra åar har alltid förekommit men 

förväntas ske oftare i takt med pågående klimatför-
ändringar. 
 
Brand i byggnad
En boende på Lärkvägen 96 anlägger en brand i ett 
rum i bygnaden. Larmet inkommer som automat-
larm men uppgraderas snart till brand i byggnad 
efter samtal från personer på plats. Vid framkomst 
konstaterades att branden är fullt utvecklad och 
inledande insatser blir att säkerställa att ingen 
människa finns kvar i byggnaden. 

När byggnaden utrymts inriktas det fortsatta 
arbetet mot att begränsa brandens omfattning och 
konsekvenser. För att förhindra branden från att 
ödelägga hela byggnaden beställs en hjullastare in 
som gräver en begränsningslinje mellan två bygg-
nadsdelar, vilket förhindrar branden från att spida 
sig ytterligare. En framgångsfaktor var att larmet 
inkom dagtid då personal som ej var i beredskap 
snabbt kunde upprätta bakre stab som avlastning 
för räddningsledare på skadeplatsen. De materiella 
skadorna blev omfattande men ingen människa 
blev allvarligt fysiskt skadad. 

77

Bild från 
trafikolycka, 
Sölvesborg
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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, vistas och verkar inom kommunerna vid såväl 
vanliga olyckor, olyckor som kan föranleda rädd-
ningsinsats och extraordinära händelser som under 
höjd beredskap genom att hålla hög kvalitet på 
verksamheten sett ur både ett producent- och kon-
sumentperspektiv. Samtliga enheter inom organi-
sationen skall så långt det är möjligt sträva efter att 
upprätta 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 
 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 snabbt och effektivt sätt genomföra 
räddningstjänstuppdrag vid oönskade 

 händelser

• aktivt analysera, återföra och sprida 
 erfarenheter från inträffade oönskade 
 händelser
   
Direktionen antar årligen en verksamhetsplan med 
mål för hela verksamheten, för den förebyggande 
enheten samt den skadeavhjälpande enheten.  I 
planen beskrivs övergripande mål och aktiviteter 
för varje process som härleds från förbundets fem 
inriktningsmål. 

Verksamhetsplan och uppföljning 2017
Verksamhetsplanen för 2017 beslutades av direk-
tionen i december 2016 och innehåller totalt 27 
aktiviteter som skall genomföras under året för att 
uppfylla de 11 verksamhetsmålen. 
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Måluppfyllelse för året
Totalt är 19 av 27 aktiviteter genomförda. Samt-
liga åtta övergripande aktiviteter, sex av de nio 
förebyggande aktiviteterna samt fem av de tio 
skadeavhjälpande aktiviteterna. Hälften av de åtta 
ej slutförda aktiviteterna är påbörjade och flera av 
de aktiviteter som inte kunnat genomföras beror 
på omständigheter som förbundet inte har kunnat 
påverka. Den enhet där måluppfyllelsen är lägst 
är skadeavhjälpande, där en bidragande orsak kan 
vara att ordinarie räddningschef ej varit i tjänst 
under större delen av året. Vi anser därför att vår 
måluppfyllelse under 2017 efter omständigheterna 
är relativt god. Vi bedömer att årets genomförda 
aktiviteter enligt verksamhetsplanen tillsammans 
med vårt övriga arbete under året är i linje med 
våra fem inriktningsmål.

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

w

Aktivitet Status Kommentar

Arbetet med jämlikhetsfrågor kommer att bedrivas 
systematiskt och målinriktat. Ett första steg i arbetet 
är att utforma och genomföra en 
enkätundersökning. Syftet med enkäten är att visa 
var organisationen står i dessa frågor. Arbetet ska 
vara klart 2017-08-31.  

Slutförd

Genomföra en föreläsning som inspirerar samt väck-
er och ökar medventandet i dessa frågor. Arbetet ska 
vara klart 2017-06-30.

Slutförd

Under 2017 ska en ny värdegrund tas fram. 
Värdegrunden ska beskriva värdeord med 
tillhörande förklaring. Arbetet ska vara klart 2017-
11-30.

Slutförd

Räddningstjänsten ska senast 2017-03-31 ta fram 
en verksamhetsbeskrivning för den administrativa 
verksamheten. Verksamhetsbeskrivningen ligger 
till grund för fortsatt utredning om gemensamma 
administrativa tjänster med Räddningstjänsten 
Östra Blekinge.

Slutförd
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w

Aktivitet Status Kommentar

Räddningstjänsten ska senast 2017-05-31 ha 
genomfört en utredning tillsammans med Rädd-
ningstjänsten Östra Blekinge avseende förutsätt-
ningarna för samarbete kring gemensamma admi-

Slutförd

Under januari månad, senast 2017-01-31, ska 
projektledare utses av ledningsgruppen. 

Slutförd

Projektledaren ska senast 2017-02-28 redovisa en 
handlingsplan för ledningsgruppen. 
Handlingsplanen ska bl.a. innehålla tidsplan, 
sammansättning av arbetsgrupp samt 
riskbedömning inför ändringar i verksamheten.  

Slutförd

Projektledaren ska senast 2017-10-09 redovisa ett 
beslutsunderlag till ledningsgruppsmöte. 
Beslutsunderlaget ligger till grund för 
ledningsgruppens beslut om införande av ett femte 
skiftlag, 
rekrytering av fyra nya brandmän samt som 
underlag för samverkansmöte 2017-10-17.

Slutförd
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Förebyggande verksamhet
Aktivitet Status Kommentar

Under 2017 ska minst 200 tillsyner genomföras (LSO 
och LBE). Uppföljning ska ske på samtliga tillsyner. 
Klart 2017-12-31.

Delvis slutförd

Delvis slutförd

Den förebyggande verksamheten har vuxit snabbt 
och antalet tillsynsförättare väntas totalt under 2017 
uppgå till 11 personer. För att hålla en jämn och lik-
värdeig kvalité mot medborgarna ska insatser göras 
för att likrikta tillsynsverksamheten för att i större 
omfattning göra denna oberoende av förättaren av-
seende bedömningar och metodik. Kortare möten 
ska erbjudas samtliga tillsynsförättare minst en gång 
per månad i samband med tjänstgöring som ett fo-
rum för att lyfta frågor och förmedla information.

Slutförd

En introduktion för tillsynsprocessen ska tas fram 
som tydligt beskriver hanteringen av och förutsätt-
ningarna för förelägganden. En del i dokumentet 
ska även behandla förutsättningar och riktlinjer för 
brandmän under dagtidsvecka. Instruktionen ska 
vara klar senast 2017-03-31 och därefter implemen-
teras i verksamheten.

Under 2017 ska minst ett föreläggande upprättas. 
Klart 2017-10-31.

Slutförd
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Aktivitet Status Kommentar

Räddningstänsten ska upprätthålla sin närvaro på 
sociala medier (Facebook) och hemsida. Senast 
2017-06-30 ska Räddningstjänsten börja använda 
Instagram för mer informell kommunikation med 
kommunmedborgarna. Minst två inlägg ska göras 
per vecka i sociala medier och minst ett inlägg ska 
göras per vecka på hemsidan.

Kommunikationsgruppen ska mötas minst två gång-
er under 2017 för planering och utvärdering av 
Räddningstjänstens kommunikationsarbete, särskilt 
aktiviteterna på de digitala plattformarna. 
Klar senast 2017-10-31.

Under 2017 ska Räddningstjänsten delta i minst en 
nationell informationskampanj. 
Klar senast 2017-12-31

Slutförd

Slutförd

Delvis slutförd
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Aktivitet Status Kommentar

Samverkan ska ske tillsammans med berörda aktörer 
angående förutsättningarna för fortsatt utbildnings-
dag för årskurs sju i Karlshamn och Sölvesborg.
Klar senast 2017-06-30.

Slutförd

Räddningstjänsten ska under 2017 erbjuda alla 
elever i åk 4 en anpassad utbildning med brand, 
trafik och/eller drunkning som ledord. 
Utbildningen ska utvärderas efter halvårsskiftet och 
samtliga utbildningar ska vara klara 2017-10-31. 

Slutförd
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Aktivitet Status Kommentar

Räddningstjänsten har senast 2017-06-01 tillsam-
mans med Räddningstjänsten Östra Blekinge infört 
en utvecklad operativ ledningsfunktion med respek-
tive RCB-funktion i Blekinge län.

Aktiviteten är ej slutförd, 
främst pga omorganisation 
hos Räddningstjänsten Östra 
Blekinge.

En övergripande övningsplan ska skapas för samtli-
ga ledningsnivåer (SL, IL, RCB). Denna ska tydliggöra 
vilka förmågor som avses övas, hur de ska övas samt 
ansvariga för respektive övning. Planen ska sträcka 
sig över en treårsperiod och redovisa antalet timmar 
som ska läggas på respektive övningsmoment. Klart 
2017-10-31.

Minst en kaderövning ska genomföras för samtliga 
styrkeledare (hel- och deltid). Klart 2017-10-31.

Ej slutförd

Slutförd

Skadeavhjälpande verksamhet
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Aktivitet Status Kommentar

Under året ska IL och RCB genomföra gemensamma 
övningar vid två tillfällen (två halvdagsövningar). 
Syftet med övningarna är att öva förmågan ledning 
och/eller samverkan för de olika ledningsfunktioner-
na. Respektive övningsledare beslutar om typ och 
omfattning av övning. Klart 2017-10-31.

Delvis slutförd

IL och RCB ska genomföra minst tre orienteringsöv-
ningar på riskobjekt eller skyddsvärda objekt i för-
bundet. IL och RCB ansvarar själva för genomföran-
det samt att övningarna dokumenteras i Daedalos. 
Klart 2017-10-31.

Två befälsträffas ska genomföras där möjlighet ges 
att informera/utbilda samtliga befäl i aktuella äm-
nen. Befälsträffarna genomförs lämpligtvis vår och 
höst. Klart 2017-10-31.

Slutförd

Slutförd

Räddningstjänsten ska senast 2017-12-31 ha 
genomfört fyra insatsövningar i samverkan med 
Räddningstjänsten Östra Blekinge utifrån ett över-
enskommet scenario. 

Ej slutförd
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Aktivitet Status Kommentar

Räddningstjänsten ska senast 2017-12-31 ha ge-
nomfört två insatsövningar i samverkan med ambu-
lans och polis utifrån ett överenskommet scenario. 

Ej slutförd pga 
resursbrist hos sam-
verkansaktörer.

Räddningstjänsten ska senast 2017-05-31, tillsam-
mans med Räddningstjänsten Östra Blekinge, upp-
rätta en gemensam skogsbrandsplan som även 
innehåller nödvändiga förteckningar av egna och 
andra samverkande organisationers resurser. 

Slutförd

Senast 2017-06-30 ska Räddningstjänsten Västra 
Blekinge ha tagit fram en handlingsplan för fys och 
hälsa. Handlingsplanen ska beskriva hur räddnings-
tjänsten arbetar för att säkerställa att medarbetarna 
har en god fysisk hälsa. Planen bör även kunna an-
vändas som handledning för uppföljning och åtgär-
der vid icke godkända kontroller, en s.k. rehabilite-
ringsutredning och en plan för återgång i arbetet. 
Den plan som togs fram 2016, avseende rutiner och 
krav vid nyanställning, och den plan som tas fram 
2017 utgör två delar av samma plan.  

Slutförd
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Medarbetare

Personalkategori Kvinnor Män Totalt  Medelålder

Förtroendevalda och revisorer 9 (9) 12 (12) 21 (21) 60 (60)
Övrig personal* 7 (6) 13 (12) 20 (18) 41 (42)
Brandmän, heltid 1 (1) 23 (23) 24 (24) 42 (41)
Brandmän, deltid 7 (6) 99 (95) 106 (101) 42 (42)
Brandvärn 0 (0) 9 (10) 9 (10) 43 (43)

Totalt 24 (22) 156 (152) 180 (174) 

 *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   
Under året som har gått har vi rekryterat RiB-per-
sonal. Vid det första rekryteringstillfället anställ-
des nio (9) nya medarbetare som togs i tjänst vid 
månadsskiftet april/maj efter att ha genomgått en 
tre (3) veckors intern grundutbildning (preparand-
utbildning). Det andra rekryteringstillfället 
påbörjades under december och beräknas vara 
klart under första kvartalet 2018. 

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

RCB och 
Insatsledare

Vår förhoppning är att kunna anställa tio (10) nya 
medarbetare som ska genomgå 
preparandutbildning under april.

Nästa år införs ett femte skiftlag på den operativa 
heltidsstyrkan på grund av flera års stora övertids-
uttag bland den operativa personalen. Fyra (4) nya 
brandmän har rekryterats under årets tredje kvartal  
och börjar sin anställning hos oss den 1 januari 
2018.

Det har även funnits ett behov av att rekrytera 
medarbetare till personalkatergorin ”Övrig perso-
nal”. Rekryteringarna har dels inneburit ersättnings-
rekrytering, dels rekrytering av vikarier till medar-
betare som är föräldralediga.

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. I tabellen finns 
specificerat antal övningstimmar per år per perso-
nalkategori. Föregående års övningstimmar anges 
inom parantes.

18
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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 1,34 % (0,80 %) 0,00 % (0,00 %)
30-49 år 2,32 % (2,26 %) 17,91 % (43,43 %)
50 år eller äldre 2,25 % (5,28 %) 61,68 % (41,06 %)
Totalt 2,15 % (2,75%) 29,85 % (40,34 %)

Sjukfrånvaro
I tabellen redovisas den totala sjukfrånvaron per 
ordinarie arbetstid samt hur stor del av den som 
utgör långtidssjukfrånvaro. Jämfört med föregå-
ende år har den totala sjukfrånvaron minskat något. 
Andelen långtidssjukskrivning har däremot minskat 
betydligt jämfört med föregående år. Den förhål-
landevis låga totala sjukfrånvaron kan bero på frisk-
vårdsaktiviteter och möjligheten för medarbetarna 
att byta arbetspass med varandra.  I tabellen nedan 
anges föregående år inom parantes.

”Jämfört med tidigare år har den totala sjukfrånvaron 
minskat något. Andelen långtidssjukskrivning har däremot 
minskat betydligt[...].” 
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Ekonomi

Verksamhetens intäkter 
Årets intäkter uppgår till 4 744 tkr vilket är 446 
tkr lägre än budgeterat. Minskningen jämfört 
med budget beror i huvudsak på att intäkterna 
för utbildningar inte nått upp till budget, samt att 
intäkten för slangvård minskat. Förbundet har dock 
ökat sina intäkter för restvärdesräddning där utfal-
let överstiger budget med 79 tkr samt myndighets-
utövning, främst vad gäller tillstånd enligt LBE. 

Verksamhetens kostnader
Verksamhetens kostnader uppgår till 52 267 tkr, 
1 513 tkr högre än budgeterat. De högre 
kostnaderna kommer främst från ökade
arbetskostnader, främst från timlön och månadslön 
som kraftigt överstigit budget. 

Förbundet har under 2017 tagit upp konstaterad 
kundförlust till ett värde av 71 850 kr. Detta avser 
två fordringar där den ena (1 850 kr) skrivits av i 
samband med konkurs. Den andra fordran, avse-
ende 70 000 kr, har skrivits av som konstaterad 
förlust efter beslut i direktionens presidie om att 
inte driva fordran vidare. Betalningen har uteblivit 
men den juridiska möjligheten för förbundet att 
driva fordran vidare bedömdes som liten, vilket låg 
till grund för presidiets beslut.

Personalkostnadernas utfall är 42 531 tkr, 1 643 tkr 
högre än budgeterat och 3,6 mkr högre än före-
gående år. Differensen mot föregående år beror 
delvis på att förbundet har gjort riktade satsningar 
i lönerörelsen för 2017 som ett led i det arbete som 
påbörjades 2014 med bl.a. arbetsvärdering. Under 
2017 har dessutom yttre omständigheter såsom 
föräldraledighet och sjukskrivningar gjort att vi har 
varit tvungna att ta in extra timvikarier. 

Förbundets räntekostnader har minskat något 

jämfört med budget (-27 tkr) vilket beror på att 
räntekostnaden för pensionsavsättningarna har 
understigit den budgeterade kostnaden med 123 
tkr. Dock har det uppstått en räntekostnad till Karls-
hamns kommun på den ombyggnad som skett av 
stationen i Svängsta, vilken inte var budgeterad, 
varför totala räntekostnaderna ändå ligger nära 
budget.

Avskrivningskostnaderna är 294 tkr lägre än bud-
geterat vilket beror på att förbundet hade planerat 
större investeringar av tankbil, IL-bil och räddnings-
bil under 2017 men på grund av att investeringspla-
nen reviderats kraftigt har investeringen av tankbil 
och insatsledarbil skjutits fram till 2018. Räddnings-
bilen har inte kunnat levereras under året, utan 
väntas i början av 2018.

Investeringar
Investeringsbudgeten för 2017 togs av direktionen 
i oktober 2016 men i april 2017 reviderades den. 
På direktionsmötet i april beslutades att flytta fram 
investeringen av tankbil och insatsledarbil till 2018 
för att minska på investeringstrycket under 2017, 
främst av arbetsmässiga skäl. 

Då de större fordonen har mycket långa leverensti-
der har det varit nödvändigt att se över i vilken takt 
de köps in för att hinna med att sätta dem i bruk i 
förbundet. 

  Budget 2017 Utfall 2017

Räddningsmateriel 265 320
Räddningsbil 2 000 0
Slangtvätt (fr budget 2016) 0 1 455
Släckbil (fr budget 2016) 0 4 559
Totalt 5 665  6 334

Verksamheten i siffror 2017 2016  2015 2014 2013

Antal invånare den 1/11 63 177 62 799 62 099 61 546 60 918
Årets resultat (tkr) -1 644 -33 844 -437 348
Totala medlemsbidrag/inv (kr) 792 773 780 801 784
Årets resultat exkl. bidrag/inv (kr) -818 -773 -760 -808 -778
Självfinansieringsgrad (%) 8 10 10 8 9
Soliditet (%) 16 21 21 18 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 2017 redovisar förbundet ett resultat på -1 644 tkr, jämfört med budgeterat resultat -1 350 tkr.
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Investeringsplanen för åren 2018-2021 har un-
der hösten återigen diskuterats och reviderats i 
samband med budgetarbetet för 2018. Detta som 
en följd av den ansträngda ekonomiska situation 
som förbundet befinner sig i. Utfallet för årets 
investeringar är högre än budgeterat då några 
av investeringarna som inte slutförts under 2016 
har levererats och tagits i bruk under 2017. Dock 
har inte samtliga investeringar för året levererats, 
vilket gör att årets investering kommer att falla ut 
under 2018. Räddningsbilen är, som tidigare nämnt, 
beställd men fördröjd på grund av lång leveranstid. 
Räddningsmateriel i form av en kemdräkt, ett rull-
band och ett hydraulverktyg är inköpt enligt plan. 
Utöver detta har släckbilen och en räddningsbåt 
från 2016 levererats, samt slangtvätten har tagits i 
bruk.

Skulder och pensionsavsättning
Summa avsättningar och skulder har ökat med 
ca. 1 030 tkr. Förbundet använder försiktighetsprin-
cipen i uppbokning av pensionsavsättning, vilket 
innebär att generellt antagande om pensionsålder 
har satts till 58 år. Därmed får förändrade pensions-
datum stort genomslag, men det blir då till det 
bättre och inte till det sämre. Framtida utveckling 
av pensionsskulden är svår att förutse men plane-
ring 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 enligt 
balanskravet uppgår till -1 899 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 ett antal fullt avskrivna fordon sålts.

Finansiella mål och god ekonomisk   
hushållning 
Direktionen har i december 2016 reviderat de finan-
siella mål som fastställdes 2013 och minskade 
samtidigt antalet mål från tre till två. Samtidigt 
antogs en reviderad ”Riktlinje för god ekonomisk 
hushållning”. 

(tkr) 2017 2016 2015 2014 2013

Eget kapital 5 183  6 827    6 860   6 016  6 453

En långsiktigt stabil ekonomi är en 
styrka som vi kontinuerligt strävar efter och arbetar 
med eftersom det är en förutsättning för att kunna 
bedriva en effektiv och kvalitativ verksamhet både 
nu och i framtiden. Vi ser dock utmaningar i detta 
arbete bland annat på grund av de ökade kostna-
derna för arbete och pensionsavsättningar under 
2017. Prognosen visar på en fortsatt ökning under 
de närmast kommande åren, vilket inte möts upp i 
form av ökade intäkter eller bidrag till förbundet.

De nya finansiella målen är enligt nedan:

1. Kommunalförbundets egna kapital skall lägst 
motsvara två gånger självrisken i medlemskom-
munerna då staten täcker kostnadskrävande 
resurser. Självrisken baseras på kommunernas 
sammanlagda skatteunderlag för föregående år, 
multiplicerat med 0,02 %.

 Målet är uppnått, eget kapital 2017-12-31 är 
 5 183 tkr.

2. 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 under åren 
haft en stabil ekonomi vilket gjort att verksamhe-
ten inte blivit lidande av oförutsedda svängningar 
i resultatet. Detta har dock förändrats och under 
året har driftskostnaderna fått hållas tillbaka för 
att undvika ett alltför stort underskott för året. 
I de prognoser som tagits fram från KPA som 
förvaltar förbundets pensioner ser vi stadigt ökade 
pensionskostnader och vi ser även en allt större 
diskrepans mellan de intäkter förbundet har och 
de ökande kostnaderna vad gäller arbetskostnad 
och löpande drift. Tillsammans med våra medlem-
skommuner behöver vi hitta en långsiktig lösning 
för att kunna återfå den ekonomiska stabilitet som 
i förlängningen gör att vi kan bibehålla en stabil 
räddningstjänst. Detta skapar en trygghet för de 
som bor, vistas och verkar i våra medlemskommu-
ner.
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Resultaträkning

  Not Budget Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
Belopp i tkr  2017 2017 2016 2015 2014 

Verksamhetens intäkter 1  5 190 4 744 5 280 5 087 4 447   
Verksamhetens kostnader 2  -50 754 -52 267 -49 738 -48 730  -49 630   
Avskrivningar 3  -3 679  -3 385 -3 429 -3 718  -3 907 
Verksamhetens nettokostnader  -49 243 -50 908 -47 887 -47 361  -49 090
         
Medlemsavgift Räddningstjänst  49 718 49 718 48 000 48 000  46 959 
Riktat statsbidrag från MSB  0 0 0 0  1 819   
Finansiella intäkter  7 0 7  1 68   
Finansiella kostnader 4  -481 -454 -153 -256  -193  
Resultat före extraordinära poster  1 -1 644 -33 384  -437 

 Jämförelsestörande post 4 0 0 0 460 0 

Årets resultat 5 1 -1 644 -33 844  -437    
 

   Not Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
Belopp i tkr   2017 2016 2015 2014

Löpande verksamhet       
Årets resultat   -1 644 -33 844 -437 
Justering för av- och nedskrivningar  3 3 385 3 429 3 718 3 907 
Justering för realisationsresultat  3 -1 671 -529 -232 0
Förändring av pensionsavsättning  8 1 030 -1 416 -795 144   
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar  6 705 -344 536 -503 
Ökning/minskning av kortfristiga skulder  9 -2 717 1 078 521 1 202 
Medel från den löpande verksamheten   -912 2 185 4 592 4 313   
         
Investeringsverksamhet        
 Förvärv av mat. anläggningstillgångar  3 -7 124 -1 877 -1 156 -4 706  
Försäljning/utrangering av mat. anläggningstillgångar 3 1 671 529 232 0
Medel från investeringsverksamheten   -5 453 -1 348 -924 -4 706
         
Årets kassaflöde   -4 523 837 3 668 -393    
Likvida medel vid årets början   16 519 15 682 12 014 12 407   
Likvida medel vid årets slut   11 996 16 519 15 682 12 014  

Kassaflödesanalys
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 Karlshamn den 28 februari 2018     
     
 
 
   
 Kenneth Hake Ewonne Månsson Rolf Persson  
 
 
   
     
 Katrin Johansson Jan-Erik Pilthammar Ola Bengtsson 
     
 
 
   
 Marco Paulsson Mats Svensson Gert Gustavsson 

Balansräkning

   Not Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
Belopp i tkr   2017 2016 2015 2014 

TILLGÅNGAR       
Materiella anläggningstillgångar      
Maskiner och inventarier 3  17 498 13 760 15 312 17 875 
Summa materiella anläggningstillgångar   17 498 13 760 15 312 17 875 
        
Omsättningstillgångar     
Kortfristiga fordringar 6  2 454 2 926 2 582 3 118  
Likvida medel  11 996 16 519 15 682 12 014 
Summa omsättningstillgångar   14 450 19 445 18 264 15 132 
Summa tillgångar   31 948 33 205 33 576 33 007 
       
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
Eget kapital      
Eget kapital vid årets ingång 7 6 827 6 860 6 016 6 453 
Årets resultat  -1 644 -33 844 -437 
Summa eget kapital   5 183 6 827 6 860 6 016 
       
Avsättningar       
Avsättning för pensionsskuld 8  17 771 16 741 18 157 18 952 
Summa avsättningar   17 771 16 741 18 157 18 952 
       
Skulder      
Långfristiga skulder  1 841 
Kortfristiga skulder 9  7 153 9 637 8 559 8 039 
Summa skulder   8 994 9 637 8 559 8 039 
Summa eget kapital och skulder   31 948 33 205 33 576 33 007 
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Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag 
(1997:614) om kommunal redovisning och
rekommendationer från Rådet för kommunal redo-
visning vilket bland annat 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 rä-
kenskapsår 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 utryck-
ningsstyrka som kan gå i pension vid 58 års ålder. 

Övriga pensioner betalas in till KPA årligen via en 
försäkringslösning. Årets avsättning har ökat i en-
lighet 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.



25

Noter till resultat- och balansräkning

Not 1  
Verksamhetens intäkter 2017 2016 2015 2014

Försäljning, taxor och avgifter 2 564 2 691 2 521 2 227
Hyror och arrenden 255 438 463 439
Bidrag och ersättningar 316 150 100 184
Utbildning samt fsg av tjänster 1 609 2 001 2 003 1 597
 4 744 5 280 5 087 4 447

Not 2  
Verksamhetens kostnader 2017 2016 2015 2014

Inköp av förbrukningsmateriel 2 251 2 701 3 573 3 321
Konsulttjänster inkl revision 453 288 416 237
Lokalkostnader inkl hyra 3 795 4 288 4 215 4 036
Hyra av anläggningstillgång 233 283 289 326
Kostnader för arbete 42 532 38 935 36 534 38 231
Övriga kostnader 3 003 3 243 3 703 3 479
 52 267 49 738 48 730 49 630

Bland övriga kostnader ingår kostnad för SOS Alarm med ca 933 tkr 
(949 tkr) och kostnader för Rakelabonnemang med ca 447 tkr (454 
tkr).

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

Anskaffningsvärde    
Ing anskaffningsvärde 5 678  10 944 36 049  52 671 
Inköp 1 930 513 4 681 7 124
Försäljning/utrangering -1 671  0 0 -1 671
Utg anskaffningsvärde 5 937  11 457  40 730 58 124 
    
Ackumulerade avskrivningar    
Ing. ack avskrivningar -5 574  -7 201 -26 137  -38 912 
Försäljning/utrangering 1 671 0 0 1 671
Årets avskrivningar -82 -464 -2 839 -3  385 
Utg ack avskrivningar -3 985 -7 665  -28 976  -40 626 
Bokfört värde 1 952  3 791  11 755  17 498

För ianspråktagna investeringar påbörjas avskrivningarna innevaran-
de år. Investeringar består av räddningsmateriel och ett hyraulverk-
tyg, samt släckbil och slangtvätt från 2016 som levererats och tagits 
i bruk 2017.   

Not 4  
Finansiella kostnader 2017 2016 2015 2014

Räntekostnader 97 3 2 2
Ränta på pensionsskuld 357 150 254 191
 454 153 256 193
Jämförelsestörande post
Återbetalning av Forapremier 0 0 460 0
Förändring av diskonteringsränta 0 0 0 0
 0 0 460 0

Not 5  
Balanskravsutredning 2017 2016 2015 2014

Årets resultat enl. resultaträkning -1 644 -33 844 -437
Realisationsvinster -255 -146 -232 0
Realisationsförluster  0 0 0
 -1 899 -179 612 -437

Not 6  
Kortfristiga fordringar 2017 2016 2015 2014

Kundfordringar 1215 965 601 972 
Interimsfordringar 898 1 041 1 516 1 819
Övriga fordringar 341 920 465 327
 2 454 2 926 2 582 3 118  

Not 7  
Eget kapital 2017 2016 2015 2014

Ingående eget kapital 6 827 6 860 6 016 6 453
Årets balanskravsresultat -1 644 -33 844 -437 

Utgående eget kapital 5 183 6 827 6 860 6 016  
    

Not 8  
Pensionsskuld 2017 2016 2015 2014

Ingående avsättning 16 741 18 157 18 952 18 808
Pensionsutbetalningar -724 -757 -639 -580
Nyintjänad pension 1 203 1 500 1 570 1 680
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 357 150 254 191
Förändring av löneskatt 201 -276 -155 28
Övrigt -7 -2 033 -1 825 -1 175
Sänkning av diskonteringsränta 0 0 0 0
Utgående avsättning 17 771 16 741 18 157 18 952

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

Not 9  
Kortfristiga skulder 2017 2016 2015 2014

Leverantörsskulder 2 673 3 947 3 212 2 023
Källskatt och sociala avgifter 47 1 372 1 468 1 273  
Särskild löneskatt 257 249 310 340 
Interimsskulder 1 243 1 272 1 185 2 305 
Semesterlöneskuld 2 933 2 797 2 384 2 098  
 7 153 9 637 8 559 8 039  
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Revisionsberättelse för år 2017

Vi, av förbundsmedlemmarna utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i 
kommunalförbundet Räddningstjänsten Blekinge av dess direktion.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer 
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns 
en tillräcklig intern kontroll i verksamheten.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva om 
verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för 
verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god redovisningssed i kommunal verksamhet, 
förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har genomförts med den 
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och 
ansvarsprövning.

Vi bedömer sammantaget att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella 
mål och delvis med de verksamhetsmål som direktionen uppställt.

Vi bedömer att kommunallagens krav på en ekonomi i balans inte är uppfyllt för år 2017. 
Vi ser med oro på förbundets ekonomiska utveckling med obalans mellan kostnader och intäk-
ter. Vi anser att direktionen behöver ha en större långsiktighet i den ekonomiska planeringen 
kopplat till de finansiella målen. Vi kommer särskilt att följa direktionens ekonomistyrning 
under år 2018.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunalförbundets årsredovisning.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de 
enskilda ledamöterna i densamma.

 

Karlshamn den 8 mars 2018

Ivan Todorov   Ann-Britt Borgström       Lisiana Nurhadi
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