
 
 

 

Å R S R E D O V I S N I N G 

2 0 2 0 
 

 

Räddningstjänsten Västra Blekinge 

Kommunalförbund 

Org nr 222000-0935 

 

 

 

Direktionen avlämnar härmed årsredovisning för perioden 

2020-01-01 --  2020-12-31 

 

Diarienr: 2021-000053 

Beslutad: 2021-02-24 § 1077 

 



  

  Årsredovisning 2020 

  

  

    2 

 

Innehåll 

1. Inledning .................................................................................3 

2. Verksamhetsberättelse ......................................................4 

2.1 Året som gått ................................................................4 

2.1.1 Förebyggande verksamhet ............................4 

2.1.2 Skadeavhjälpande verksamhet .....................6 

2.1.3 Händelser från det gångna året, i och 

utanför förbundet .........................................................7 

3. Mål och vision 2019-2022 ................................................9 

3.1 Verksamhetsplan och uppföljning 2020 ......... 10 

3.1.1 Övergripande mål för verksamheten ...... 11 

3.1.2 Förebyggande verksamhet ......................... 13 

3.1.3 Skadeavhjälpande verksamhet .................. 15 

4. Förvaltningsberättelse .................................................... 16 

4.1 Översikt över verksamhetens utveckling ........ 16 

4.2 Kommunalförbundet .............................................. 17 

4.3 Viktiga förhållanden för resultat och 

ekonomisk ställning ........................................................ 17 

4.4 Händelser av väsentlig betydelse ...................... 19 

4.5 Styrning och uppföljning av den kommunala 

verksamheten .................................................................... 19 

4.6 God ekonomisk hushållning ................................ 20 

4.7 Resultat och ekonomisk ställning ...................... 21 

4.8 Balanskravsresultat .................................................. 22 

4.9 Väsentliga personalförhållanden ....................... 23 

4.10 Förväntad utveckling ............................................ 25 

5. Driftredovisning................................................................. 25 

6. Investeringsredovisning ................................................. 26 

7. Resultaträkning .................................................................. 27 

8. Kassaflödesanalys ............................................................. 27 

9. Balansräkning ..................................................................... 28 

10. Värderings- och redovisningsprinciper................. 30 

11. Noter till resultat och balansräkning ..................... 31 
 

  



  

  Årsredovisning 2020 

  

  

    3 

 

1. Inledning 

2020, vilket konstigt och annorlunda år. Det är den 

första tanken som kommer upp när det är dags att 

summera det gångna året.   

Covid-19 har satt sin prägel på hela 2020 och 

fortsätter tyvärr att göra det även under 2021. Som 

för alla andra var det en helt ny situation där kunskap 

om hur man skulle skydda sig saknades och kanske 

till viss del fortfarande gör det. Planer fick uppdateras 

och nya fick upprättas. Ett helt nytt sätt att arbeta 

började ta form. Distansarbete för den personal som 

har möjlighet till detta blev den nya arbetsformen. 

Här har vi mer att lära och vi behöver även anpassa 

tekniken efter de nya behoven. Då vår operativa 

personal av förklarliga skäl inte kan arbeta på distans 

gäller det att hålla avstånd, använda olika skydd vid 

insatser samt att vidta åtgärder som gör att vi 

minimerar risken för att utsätta personalen för smitta. 

Vi har kunnat hålla vår beredskap trots Covid-19, och 

det är vi tacksamma för.  

Även vår politiska ledning fick anpassa sina möten 

efter rådande situation. Möten har ibland genomförts 

fysiskt med enbart ordinarie ledamöter och vid något 

tillfälle helt digitalt med samtliga ledamöter.  

Många pratar om när vi kan återgå till det normala, 

men vad är normalt? För tillfället är detta det normala. 

Med detta nya normala som grund har vi försökt 

genomföra vår planerade verksamhet under året. 

Givetvis har vi inte kunnat delta i eller anordna 

utbildningar på det sätt som var planerat. Det gäller 

både interna och externa utbildningar. 

Tillsynsverksamheten har fått anpassas till rådande 

situation. Tillfälligt kan man göra begränsningar men 

nu hoppas vi mycket på vaccinationerna som 

påbörjats så att vi på sikt kan delta och genomföra 

utbildningar genom fysiska möten.  

Planeringen för den nya brandstationen i Karlshamn 

fortsätter. Lagom till jul antogs en detaljplan över det 

område som är tänkt att användas för byggnation av 

brandstationen. Det finns nu också en samsyn bland 

medlemskommunerna att det ska byggas en ny 

brandstation i Karlshamn. Detta är ett glädjande 

besked till vår personal.  

 

Trots Covid-19 har det hänt mycket annat i 

förbundet. Så fortsätt att läs i vår årsredovisning för 

att ta del av hela vår intressanta verksamhet. En 

verksamhet som ska verka för trygghet och säkerhet 

hos dem som bor, vistas och verkar i våra 

medlemskommuner. 

Ett stort tack till all personal och direktion för era 

insatser under året. Även ett stort tack till de företag 

som gör det möjligt för oss att ha 

räddningstjänstpersonal i beredskap i vår 

organisation.  
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2. Verksamhetsberättelse 

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 

insatsförberedande 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 från 

operativ heltid och brandingenjörer. 

 

2.1 Året som gått 

2.1.1 Förebyggande verksamhet  

Året medförde stora förändringar för verksamheten 

som normalt är väldigt utåtriktad. Vi fick finna nya 

vägar för att samverka, utbilda och kommunicera. 

Under året har vi förutom myndighetsutövning, 

extern utbildning och kommunikation arbetat med 

att förbättra vår tillsynsprocess. Det är viktigt att 

denna process genomsyras av rättssäkerhet, enhetlig 

handläggning och rättvisa bedömningar. I år har vi 

tagit ytterligare ett steg i detta då processen 

förändrats och då vi bland annat arbetat med en mer 

omfattande tillsynsplan samt en intern 

tillsynsmanual. Vi har även fördjupat oss i vad det nya 

kravet gällande laddningsplatser för el- och 

hybridfordon kan medföra. Detta resulterade i en 

rapport samt ett PM där förbundet ger 

rekommendationer till de som ska genomföra sådana 

installationer. Liknande PM har även tagits fram 

gällande installation av solceller.  

Myndighetsutövning 

Under året har vi genomfört tillsyn enligt lag 

(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) med fokus på 

samlingslokaler för religiös verksamhet, kommunala 

badplatser, handel, LBE och riskanläggningar enligt 2 

kap 4 LSO. Dessa teman innebar träffar med få 

personer i stora lokaler alternativt utomhus vilket 

medförde att vi kunde genomföra en stor andel av 

tillsynerna trots pandemin.  

Samlingslokaler för religiös verksamhet är lokaler där 

personer kan befinna sig som inte kan förväntas veta 

hur lokalen ser ut eller var släckutrustning och 

tillgängliga utrymningsvägar finns.  
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Därför är det viktigt att det fysiska brandskyddet med 

till exempel godkända utrymningsvägar uppfyller de 

krav som ställs. Det är även viktigt att verksamheten 

har ett fungerande systematiskt brandskyddsarbete 

och att det bland annat finns väl inarbetade rutiner 

för hur man ska agera om en oönskad händelse 

inträffar. Många av dessa samlingslokaler har även ett 

högt kulturhistoriskt värde och skyddsvärdet är 

därför väldigt högt vad gäller egendom. Med 

undantag för det kulturhistoriska värdet gäller 

ovanstående även för samlingslokaler för handel. Vad 

gäller badplatser är det oerhört viktigt att de är 

försedda med livräddningsutrustning som är 

fungerande och placerad på väl synlig plats. I år 

tittade tillsynsförrättarna även på intilliggande 

grillplatser och risken för brandspridning från dessa.  

Kommunikation och extern utbildning 

Pandemin har påverkat hela verksamheten men varit 

mest märkbar i kommunikation och utbildning. Vi 

deltar under ett normalt år i ett stort antal fysiska 

evenemang. Vid festivalerna finns vi med under både 

planering, genomförande och uppföljning. Detta år 

blev det inga festivaler eller andra träffar och vi 

begränsades till att kommunicera via digitala medier. 

Allmänheten har kunnat följa vår interna verksamhet 

och har då fått se allt ifrån övningsverksamhet till 

tävlingar med mustaschprydda män och kvinnor. Ett 

informationsmaterial gällande gasolhantering under 

Sweden Rock Festival togs fram tidigt under året i 

samverkan med festivalen. Detta ska anpassas så att 

det går att använda även vid andra evenemang. Den 

fysiska externa utbildningen fick upphöra helt redan 

tidigt i våras och vi har nu fått satsa på att genomföra 

även dessa digitalt.  

Utbildningar 

Under året har olika slags utbildningar genomförts. 

Flertalet är i allmän brandkunskap och heta arbeten. 

Vi har även genomfört utbildningar för större företag. 

Dessa utbildningar är värdefulla av flera olika 

aspekter. Dels för att vi får tillfälle att sprida vår 

kunskap och våra budskap men även för att vi får 

tillfälle att träffa och samverka med personal från 

olika företag. Antal utbildade är lägre i jämförelse 

med föregående år. Antalet är svårt att styra då 

resultatet till stor del beror på efterfrågan från 

medlemskommuner och företag.  

 

Utöver ovanstående utbildningar har vi utbildat 

skolelever i årskurserna 4 och 7. Vi anser att det är 

viktigt att träffa dessa unga människor för att skapa 

positiva relationer och för att vi, som en del av 

samhället, vill kunna bidra till att ge ungdomarna 

goda förutsättningar.  

Internt har vi en medarbetare som har genomgått 

kursen Tillsyn och olycksförebyggande arbete B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildningar 2020 2019 2018 2017 2016 

Extern utbildning*: 45 127 153 151 161 

kurser/info         

Extern utbildning: 934 2 892 3 726 3 539 4 187 

antal elever        

* Här ingår både utbildningar för skolor som övriga externa kurser 

      

      

Myndighetsutövande 2020 2019 2018 2017 2016 

Tillsyn enl. LSO  113 121 156 98 37 

Tillsyn enl. LBE 44 28 41 49 65 

Tillstånd LBE 55 58 65 60 92 

      

      

      

Analys och utredning        2020 2019 2018 2017 2016 

Insatsutvärdering  3 2 1 1 4 

Olycksundersökningar  4 1 3 1 2 

Återkoppling   7 11 3 10 10 
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2.1.2 Skadeavhjälpande verksamhet 

Arbetet har bedrivits utifrån de inriktningsmål och 

prestationsmål som direktionen har beslutat om. 

Tyvärr har stor del av kompetensutbildningen fått stå 

tillbaka under året på grund av coronapandemin. 

Under året har ett antal medarbetare genomgått 

utbildning och fortbildning inom följande områden: 

 

• En medarbetare har genomgått kursen 

Räddningsledning A.  

• Tre medarbetare har påbörjat utbildningen 

för deltidsbrandmän, Grib. 

Regionalisering 

Räddningstjänsten Västra Blekinge står inför en 

förändring av uppbyggda ledningsstrukturer 

beroende på effektiviseringskrav och förändringar i 

lagen om skydd mot olyckor, LSO, som beslutades av 

riksdagen under hösten år 2020. Lagen innehåller ett 

krav om att alla kommuner måste tillhöra en större 

region och kunna hantera systemledning dygnet 

runt. Bakgrunden utgörs av erfarenheter efter de 

många skogsbränderna under år 2018 med 

framförallt brister i ledningssystemen.  Direktionen 

beslutade redan år 2019 att samverka med 

räddningstjänsterna i Kronobergs län och 

Räddningstjänsten Östra Blekinge i frågan om högre 

systemledning. Under år 2020 har arbetet mot en 

gemensam systemledning inletts med det 

övergripande målet att organisationen ska vara 

införd senast 1 januari 2022 enligt 

övergångsbestämmelse i LSO. Även samarbetet med 

räddningstjänsterna i sydöstra Sverige, om 

framförallt gemensamt mäklande av resurser vid 

större händelser, har förstärkts under året. Samtliga 

räddningstjänster i regionen har undertecknat en 

avsiktsförklaring om fördjupat samarbete. 

Coronapandemin 

När coronapandemin drabbade världen startade ett 

arbete med att kontinuitetsplanera verksamheten. 

Kontinuitetshantering handlar om att planera för att 

upprätthålla sin verksamhet på en tolerabel nivå, 

oavsett vilken störning den utsätts för. I grunden 

handlar planeringen om att Räddningstjänsten Västra 

Blekinge ska kunna leverera räddningstjänst inom 

acceptabla tidsramar med fördefinierad kapacitet 

under en tidsperiod. Syftet med arbetet var att 

kartlägga hur räddningstjänsten kan upprätthålla 

verksamheten på en tolerabel nivå före, under och 

efter en störning med begränsad tillgång till 

personal. Direktionen fattade beslut om planen och 

vilken påverkan på beredskapen som skulle tillåtas. 

När smittspridningen ökade i samhället fattades en 

rad beslut för att skydda verksamheten t.ex. 

besöksförbud, begränsningar i möten, jobb hemifrån, 

begränsningar i övningsverksamheten och 

restriktioner vid tillsyn och utbildningar. Även nya 

rutiner för insatser togs fram gällande alla händelser 

men speciellt avseende sjukvårdslarm och 

automatlarm på äldreboenden. Balansen i åtgärder 

har varit svår då räddningstjänsten måste svara på de 

larm som kommer och i många fall innehåller dessa 

möten med människor i olika omfattning. 

Försiktighetsprincipen vid kontakt med människor 

har gällt under hela året. Skyddsutrustningen vid 

insatser har justerats efterhand som kunskapen om 

viruset har ökat. Numera används munskydd, visir, 

handskar och förkläde att jämföra med skyddsmask 

och handskar i början av pandemin. Smitta drabbade 

även räddningstjänsten, men med gemensamma 

krafter kunde smittan begränsas. Vi följer snittet av 

konstaterade fall i länet, som i slutet av år 2020 var 

ca. 3% av befolkningen, där våra fall visade samma 

andel av personalstyrkan. Samverkan för hantering av 

coronakrisen i länet mellan olika myndigheter har 

letts av länsstyrelsen, där även räddningstjänsterna i 

länet har medverkat. 

Skogsbrandsvärn 

Tanken på ett skogsbrandsvärn har funnits i Blekinge 

sedan några år tillbaka. Framförallt efter år 2018 

pekade utvärderingar på att fler räddningsvärn bör 

inrättas i Sverige. De senaste två åren har vi dock 

satsat på att förstärka materiel och utbildning vilket 

också var nödvändigt. Sedan kom coronakrisen, med 

farhåga om att många i personalen skulle bli sjuka. Vi 

passade då på att göra slag i saken och rekrytera 

frivilliga till ett skogsbrandsvärn i Blekinge. 

Utgångspunkten var att man ska kunna ställa in sig 

till någon heltidsstation i länet inom två timmar och 

arbetsuppgiften var i första hand begränsning och 

släckning av skogsbrand. Rekryteringskampanjen gav 

ca. 50 sökande i länet där 12 erbjöds plats i 

skogsbrandsvärnet. Utbildningsupplägget var 16 

timmar fördelat på två dagar och genomfördes i maj 

månad. Genomförandet av utbildningen delades 

mellan de två kommunalförbunden i Blekinge. Om 

projektet faller ut som förväntat finns tankar på att 
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även kunna utföra andra arbetsuppgifter t.ex. 

bevakning, transport, översvämningar eller inom 

totalförsvaret. 

Efter skogsbrandssäsongen utvärderades införandet 

av skogsbrandsvärnet översiktligt. Utvärderingen 

konstaterade att satsningen på ett skogsbrandsvärn i 

Blekinge har varit framgångsrikt. Frivilligheten har 

ökat liksom tryggheten att veta att resurser finns vid 

personalkrävande insatser under 

skogsbrandssäsongen, inte minst mot bakgrund av 

rådande pandemi. Värdet av att marknadsföra 

arbetet inom området skydd mot olyckor måste 

också lyftas fram. 

Terrängbränder 

Förutom att inrätta ett skogsbrandsvärn har 

satsningen för att öka förmågan vid terrängbränder 

fortsatt under året. Stora investeringar har gjorts i 

materiel med inköp av terränggående motorcykel 

som den enskilt största. Utbildning för handhavande 

av motorcykeln har genomförts i ett första steg där 

coronapandemin tyvärr satte stopp för det andra 

steget. Våra brandmän i Karlshamn får nu köra på väg 

och stig, men inte i terrängen. Annan materiel som 

köpts in är ryggsäckar med tillhörande slangar, som 

medför snabb slangutläggning för en första insats att 

ringa in branden. Detta blev följaktligen en ny metod 

vid skogsbränder. Även utbildning har fortsatt under 

året av framförallt samverkan med helikopter. 

Insatsstatistik 

Räddningstjänsten har totalt larmats till 888 

händelser under 2020, vilket är en minskning med 2% 

från föregående år.  

Trenden över en längre period är dock fortsatt tydlig. 

Det totala antalet händelser som räddningstjänsten 

larmats till de senaste tio åren har ökat. Från år 2011 

har antalet larm ökat med över 30% med ett 

medelvärde på 835 händelser årligen. Vissa av 

händelsetyperna har minskat i antal jämfört med 

föregående år, dock inte kategorin annan räddning. I 

den kategorin återfinns vattenskador och 

suicidärenden. Dessa två kategorier har ökat där 

framförallt vattenskadorna kan härledas till två skyfall 

under sommaren i Karlshamns kommun. 

2.1.3 Händelser från det gångna året, i och 

utanför förbundet 

Väderrelaterade händelser  

År 2020 har än en gång visat att vädret påverkar 

räddningstjänsten i stor utsträckning. Torra somrar 

ger många terrängbränder, snö och regn skapar höga 

flöden i åar och vattendrag, stormar ger 

egendomsskador och skyfall medför många ärenden 

på kort tid. Under året har vi drabbats av samtliga 

dessa vädertyper förutom storm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Utryckningsstatistik 2020 2019 2018 2017 

Brand i byggnad  75 86 89 60 

Brand i skog och mark  37 44 85 27 

Annan brand  70 59 90 87 

Trafikolycka 139 164 172 145 

Annan räddning  113 85 76 89 

Automatlarm, ej brand  244 240 234 235 

Övrigt  210 190 231 200 

Totalt  888 868 977 843 

     
Antal faktiska 

larmtimmar  6 853 7 674 8 308 5 194 

 

Den nationella övergången 2016 från insatsrapport till händelserapport 

har medfört att det är möjligt att särskilja olika typer av händelser på 

ett enklare sätt. Från och med år 2017 kan bränder i skog och mark 

redovisas separat. ”Annan räddning” innefattar olyckor med farligt 

gods, utflöde, trafikolycka, naturolycka, vattenskada, nödställd person, 

djurräddning, ras, drunkning och översvämning. Kategorin ”övrigt” är i 

stort händelser som inte är räddningstjänsthändelser enligt Lagen om 

skydd mot olyckor samt händelser som faller under Hälso- och 

sjukvårdslagen.  
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Året började med höga flöden efter en blöt höst och 

vinter med mättad mark och fulla sjöar. När flödena 

ökade drogs en stor samverkansinsats igång med 

flera organisationer inblandande med bland andra 

länsstyrelsen och kommunerna. Händelsen pågick i 

nästan två månader med flöden som inte uppmätts i 

Mörrumsån sedan 1920-talet. När vi sammanfattar 

händelseförloppet konstateras att vi inte blev 

belastade i så stor utsträckning och nu har vi använt 

kunskaperna till dokumentation och uppdatering av 

planer för liknande händelser framöver.  

 

Bilden illustrerar de höga flödena i Mörrumsån 

Två skyfall drabbade västra Blekinge under 

sommaren. Regnovädren var mycket lokala med 

tyngdpunkt i östra Karlshamns kommun på 

midsommardagen och i området Mörrum/Svängsta i 

augusti. Sammantaget fick vi ca. 25 ärenden dessa 

skyfall med egendomsskador i framförallt villakällare. 

Sommaren blev inte supertorr även om det torkade 

upp i slutet av perioden. Terrängbränderna blev både 

mindre och färre än de senaste två åren. 

Trafikolyckor  

En stor del av insatserna vi larmas till är trafikolyckor, 

särskilt kopplat till väg E22 på grund av höga 

hastigheter och den stora trafikvolymen. Över en 

längre period har trafikolyckorna ökat i antal, men de 

senaste två åren har trenden brutits med ett minskat 

antal. Den övervägande delen är singelolyckorna som 

står för ca. 60% av den totala andelen olyckor. En 

trafikolycka sticker ut under året och det är 

gasoltankbilen som välte på Oljehamnsvägen i juni 

månad. Det blev en långdragen insats som innebar 

samverkan med ca. 15 organisationer innan den 

kunde avslutas och vägen kunde öppnas. Efter 

insatsen konstaterades att ingen gasol läckte ut och 

att kompetensen kring denna typ av olyckor är god.  

Tyvärr är detta inte den första olyckan med tungt 

fordon på vägsträckan där flera olyckor har inträffat 

tidigare. 

 

Bilder från olyckan med gasoltankbilen. 

Brand i byggnad  

Ett flertal omfattande bränder i byggnader har 

inträffat under år 2020. Den allvarligaste branden 

med störst potential för stora skador inträffade i 

Sölvesborgs kommun i augusti då det började brinna 

på Extra i Mjällby. Branden startade på utsidan av ett 

förråd på byggnadens baksida där pantretur 

förvarades.  En förbipasserande gjorde en första 

insats och tog bort brinnande material samt larmade.  

Branden hade dock redan fått fäste i förrådet och 

hotade att trycka sig in i köpcentret. Tack vare en 

snabb insats av Mjällbystyrkan med rätt åtgärder 

kunde branden begränsas till förrådet med endast 

lätt rökspridning in i byggnaden.  Den tydligaste 

framgångsfaktorn är den snabba förstainsatsen 

tillsammans med att många resurser larmades till 

platsen som möjliggjorde arbetet med att begränsa 

spridningen. 

Tyvärr har en dödsbrand inträffat under året. Branden 

inträffade i en villa. Efter varje brand där någon 

omkommer rapporteras omständigheterna till MSB, 

som har särskilt fokus på sammanställning av 

dödsbränder. Numera finns mycket fakta kring 

omständigheterna vilket kan möjliggöra 

förebyggande åtgärder. Samhällsproblemet med 

dödsbränder kräver samverkan mellan många olika 

myndigheter och organisationer. 
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3. Mål och vision 2019-

2022 
 

Utifrån nationella mål i Lag (2003:778) 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 räddningsinsats och 

skall samtidigt ha en optimal skadeavhjälpande 

verksamhet. Räddningstjänsten skall verka för att 

skapa trygghet och säkerhet hos de som bor, vistas 

och verkar inom medlemskommunerna vid såväl 

vanliga olyckor, olyckor som kan föranleda 

räddningsinsats och extraordinära händelser som 

under höjd beredskap genom att hålla hög kvalitet 

på verksamheten sett ur både ett producent- och 

konsumentperspektiv. Samtliga enheter inom 

organisationen 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 2019-

2022 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.  

 

Inför år 2021 har verksamhetsplanen och budgeten 

arbetats om i ett gemensamt dokument. Detta har 

gjorts på grund av att det i kommunallagen 11 kap 6 

§ framgår att budgetdokumentet ska innehålla en 

plan för verksamheten under budgetåret. I planen ska 

det anges mål och riktlinjer som är av betydelse för 

god ekonomisk hushållning. Dessa mål och riktlinjer 

har nu förtydligats i förbundets budgetdokument 

från år 2021. 
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3.1 Verksamhetsplan och uppföljning 

2020 

Verksamhetsplanen för 2020 beslutades av 

direktionen i oktober 2019 (RVB § 957). Med 

hänvisning till tidigare års revisionsgranskningar 

innehåller årets verksamhetsplan färre aktiviteter än 

tidigare år. Totalt innehåller verksamhetsplanen 13 

aktiviteter som skall genomföras under året för att 

uppfylla de 10 prestationsmålen.  

Totalt är endast 5 av 13 aktiviteter uppfyllda. Utfallet 

av årets verksamhetsplan är kraftigt påverkat av den 

rådande pandemin. Flertalet aktiviteter har inte gått 

att genomföra då pandemin ändrade 

förutsättningarna för årets verksamhetsplan. 

Förbundet har istället kunnat fördela om sina resurser 

och lagt mer fokus på att förbättra interna processer 

och rutiner. 

Vi anser att vår måluppfyllelse under 2020 är 

bristfällig på grund av ovan nämnda orsaker. Vi 

bedömer dock 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 såväl som 

erfarenhetsåterföringen av våra utredningar 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 räddningstjänstuppdrag för att på 

bästa sätt hjälpa medborgaren när olyckan inträffar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Förklaringar av figurer i verksamhetsplanens 

uppföljning 

 

 

 
 

 

 

Uppfyllt 

 

 
 

 

 

Delvis uppfyllt 

 

 
 

 

 

Ej uppfyllt 
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3.1.1 Övergripande mål för verksamheten  

 

Aktivitet Status Kommentar 

   

Civilt försvar   

   

För att fortsätta planeringen att återta 

funktioner och förmåga under höjd 

beredskap ska Räddningstjänsten 

kontinuerligt arbeta med att förbereda 

organisationen för uppgifter inom det 

civila försvaret.  

 

 

När verksamhetsplanen skrevs 

fanns många oklarheter om behov. 

Under året har mer information 

delgivits från myndigheter vilket 

innebär att behovet av en förstudie 

utgår. Däremot har en tidsplan 

skapats. 

   

   

Jämlikhet   

   

Arbetet med jämlikhetsfrågor kommer 

att bedrivas systematiskt och 

målinriktat. Ett andra steg i arbetet med 

jämlikhetsfrågor är att tillföra kunskap i 

dessa frågor. Detta kommer att ske vid 

två tillfällen med tema/föreläsning 

under året. Arbetet ska vara klart 2020-

11-30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ej genomförd på grund av 

pandemin. 

   

Under år 2020 ska SONA användas vid 

två tillfällen. SONA är en förkortning på 

Samtal Om Normer och Attityder. Det 

är en metod som ska synliggöra och 

ifrågasätta normer och attityder i olika 

jämlikhetsfrågor genom diskussion och 

ledning av samtalsledare. Metoden 

SONA arbetar med den positiva och 

stärkande psykosociala arbetsmiljön. 

Arbetet ska vara klart 2020-11-30.  

 

Ej genomförd på grund av 

pandemin. 
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Aktivitet Status Kommentar 

   

 

Handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

   

Direktionen för Räddningstjänsten ska 

senast 2020-12-31 ha fattat beslut om 

nytt handlingsprogram enligt lagen om 

skydd mot olyckor. Särskilt ska 

utredningen om förbundets förmågor, 

som genomfördes under år 2018, 

beaktas samt nya krav inom området 

systemledning (se punkt 4.1 i 

verksamhetsplanen). 

 

Ny lag om skydd mot olyckor 

beslutades av riksdagen hösten år 

2020. Lagen anger 

övergångsbestämmelse om 

handlingsprogram att antas senast 

2022-01-01. Befintligt program 

gäller tills nytt antagits. 

   

Ny brandstation i Karlshamn   

   

Räddningstjänsten ska kontinuerligt 

samverka med Karlshamns kommun 

med arbetet att ta fram relevanta 

projekteringsunderlag för att bygga en 

ny brandstation i Karlshamn. Ansvaret 

att relevanta handlingar tas fram vilar 

på Karlshamns kommun. 

 

 

Kontinuerlig samverkan har skett 

löpande under året. 
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3.1.2 Förebyggande verksamhet  

 

Aktivitet 

 

Status 

 

Kommentar 

   

Individanpassat brandskydd   

   

Räddningstjänsten ska ta fram en 

projektplan ”En förlängd arm” som 

beskriver det arbete som önskas utföras 

gemensamt med andra. Berörda 

kommer att vara till exempel 

omsorgs/socialförvaltningarna, 

sotningstjänsten, fastighetsägarna, 

försäkringsbolagen och föreningslivet. 

Projektplanen kommer att delas upp i 

olika delar vilka kommer genomföras i 

etapper och där varje del behandlar en 

viss samverkanspart. För att kunna 

arbeta effektivt med detta ska en 

arbetsgrupp bestående av bland annat 

Enhetschef Förebyggande, 

utbildningssamordnare och en person 

från femte skiftet bildas. Klart senast 

2020-08-31. 

 

Diskussioner och framtagande av 

plan har bara precis påbörjats. 

Förhoppningarna var att komma 

längre under hösten men arbetet 

har begränsats med anledning av 

pandemin och resursbrist. 

   

Myndighetsutövning    

   

Tillsyn ska utföras enligt 

tillsynsprogram. Under år 2020 ska 

minst 200 tillsyner genomföras (LSO 

och LBE). Uppföljning ska utföras 

kontinuerligt under året i samband med 

inplanerade tillsynsmöten (fyra 

gånger/år). Klart 2020-12-15. 

 

 

 

Vi genomförde ett stort antal av 

våra tillsyner trots pandemin. Ett 

antal tillsynsbesök behövde skjutas 

på framtiden och dessa planerar vi 

att genomföra år 2021. 

   

En tillsynsmanual, där hela 

tillsynsverksamheten dokumenteras, 

ska skrivas. Exempel på innehåll är 

mötesrutiner, genomförande av tillsyn 

samt rutiner för uppföljning. Klart 

senast 2020-11-30. 

 

 

 

En tillsynsmanual har tagits fram 

och är näst intill färdigställd. Det 

kvarstår visst arbete och 

anledningen till detta är att vår 

tillsynsprocess utvecklats och 

förändrats. 

   

 

  



  

  Årsredovisning 2020 

  

  

    14 

 

Aktivitet Status Kommentar 

   

I samband med att lagen om skydd mot 

olyckor infördes år 2004 utmönstrades 

de centralt fastställda 

brandsynefristerna som styrde 

kommunernas brandsyneverksamhet. 

Kommunen fick själv bestämma hur 

tillsynsverksamheten skulle formas. 

Räddningstjänsten Västra Blekinge 

valde att inte fastställa frister för 

tillsynsverksamheten utan 

organiserade verksamheten i olika 

teman med fokus på olika 

objektgrupper varje år. Ordningen med 

tillsynsteman ska utvärderas och 

förslag presenteras hur 

tillsynsverksamheten ska bedrivas 

framöver. Utvärderingen ska vara klar 

senast 2020-10-31. 

 

 

 

Under året har vi arbetat med en ny 

och mer omfattande tillsynsplan. Vi 

har bland annat tittat på hur andra 

räddningstjänster fristsatt sina 

tillsynsobjekt och i den nya 

tillsynsplanen presenteras de 

verksamhetstyper vi anser bör 

fristsättas. Med anledning av ny 

LSO och eventuella andra krav på 

oss i kommande tillsynsföreskrift 

kan vi inte fastställa fristerna och 

därmed inte heller planen.  

 

   

Kommunicera med rätt målgrupp   

   

Kommunikationsinsatser ska utföras 

enligt kommunikationsplan och ska 

sedan följas upp vid varje inplanerat 

möte (fyra gånger/år). Klart senast 

2020-12-15. 

 

 

 

 

De fysiska aktiviteter vi hade 

planerat har ej kunnat genomföras 

på grund av Covid-19. En del inlägg 

på sociala medier har utgått då de 

inte känts aktuella under rådande 

omständigheter. Det har däremot 

gjorts många spontana inlägg från 

verksamheten vilket är positivt. 

   

 

   

Utbildningsinsatserna ska stärka den enskildes förmåga att förebygga olyckor 

   

Under året ska årskurs 4 samt årskurs 7 

kontinuerligt erbjudas utbildning. 

Utbildningsinsatser ska följas upp 

kontinuerligt i samband med 

utbildningsgruppens möten. Klart 

senast 2020-11- 30. 

 

 

 

Innan vi upphörde med 

utbildningar pga Covid-19 hann vi 

genomföra 32 stycken. Vi hann 

träffa ett par stycken skolklasser. 

Utbildningar har erbjudits i den 

mån som har varit möjlig under 

året.  
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3.1.3 Skadeavhjälpande verksamhet 

 

Aktivitet Status Kommentar 

 

Utveckla förmåga och organisation på systemledningsnivå 

   

Räddningstjänsten ska senast 2020-

10-31 tillsammans med 

Räddningstjänsten Östra Blekinge 

och räddningstjänsterna i Kronobergs 

län presenterat förslag till beslut om 

gemensam organisation på normativ 

och strategisk nivå s.k. systemledning. 

 

 

 

 

Avsiktsförklaring undertecknad. 

 

   

Samövningar med Räddningstjänsten Östra Blekinge 

   

Räddningstjänsten ska senast 2020-

11-30 ha genomfört fyra 

insatsövningar i samverkan med 

Räddningstjänsten Östra Blekinge 

utifrån ett överenskommet 

scenario. 

 

 

 

 

Coronapandemin medförde att 

samövningar där olika 

personalkategorier möts ställdes in. 
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4. Förvaltningsberättelse 
 

I denna förvaltningsberättelse lämnar 

Räddningstjänsten Västra Blekinge information om 

kommunalförbundet i enlighet med Lag (2018:597) 

om kommunal bokföring och redovisning 11 kapitlet. 

Rekommendationen R15 om förvaltningsberättelse 

från Rådet för kommunal redovisning används som 

riktlinje i denna förvaltningsberättelse. 

4.1 Översikt över verksamhetens 

utveckling 

 

Arbetet med att förbättra den interna uppföljningen 

av verksamheten pågår löpande. En tydlig och 

lättöverskådlig uppföljning är viktigt för att kunna 

överblicka och analysera verksamheten och hjälpa 

oss att göra rätt saker i rätt omfattning. Det är en svår 

process att hitta relevanta nyckeltal både för vårt 

interna arbete såväl som nyckeltal att jämföra med 

andra räddningstjänster, vi har valt att fortsätta att 

arbeta med de nyckeltal som tagits fram tidigare. I 

nedanstående tabell lämnas en översikt över 

verksamhetens utveckling. Förbundet redovisar ett 

positivt resultat i år vilket främst beror på lägre 

pensionskostnader jämfört med budgeterat. 

 

 

  

   Verksamheten i siffror  2020 2019 2018 2017 2016 

   Verksamhetens intäkter             4 745                    5 788              5 633            5 212                  5 750     

   Verksamhetens kostnader -         55 203     -            55 897     -     55 277     -   52 726     -          50 202     

   Årets resultat (tkr)             4 226                       270     -       2 486     -     1 644     -                33     

   Självfinansieringsgrad (%)                    8                         10                    9                  8                      10     

   Soliditet (%)                  22                         10                    9                16                      21     

   Investeringar             1 354                    1 607              1 954            6 334                  3 740     

   Antal invånare 1/11            63 200                   63 335            63 310          63 177                62 799     

   Totala medlemsavg / inv (kr)                 907                       848                812              792                     773     

   Resultat exkl.avg / inv (kr)  -              840     -                 843     -          852     -        818     -              773     

   Antal anställda                 183                       190                187              180                     174     

         
   

      
   Självfinansieringsgrad är förbundets egna intäkter i förhållande till verksamhetens 

kostnader,  
   avskrivningar och finansiellt resultat.      
   Soliditet är eget kapital i förhållande till totala tillgångar.    
   Antal invånare avser folkmängden i förbundets tre medlemskommuner, hämtat från SCB per 1/11 

innevarande år.  
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4.2 Kommunalförbundet 

 

 

 

 

Räddningstjänsten Västra Blekinge är ett 

kommunalförbund som 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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Viktiga förhållanden för resultat 

och ekonomisk ställning 

 

Utfallet av räddningstjänstens ekonomi jämfört med 

budget och föregående år påverkas av många 

faktorer som är svåra för förbundet att förutse. Det 

handlar till exempel om antal insatser under året och 

hur långa insatserna blir. Fler och längre insatser gör 

att lönekostnaderna för vår räddningstjänstpersonal i 

beredskap blir högre och mer materiel behöver köpas 

in. I budgetprocessen kan vi endast göra ett 

antagande för hur många larmtimmar, med hjälp av 

tidigare års utfall, som kommer att krävas.  

En faktor som påverkar räddningstjänstens intäkter är 

att efterfrågan på marknaden styr intäkterna för de 

utbildningar som förbundet erbjuder. En jämförelse 

av de senaste åren visar att det är svårt att säga vad 

ett normalår för extern utbildning är vid 

budgetarbetet. Under år 2020 har förbundet inte 

kunnat genomföra utbildningsverksamheten på ett 

liknande sätt som tidigare på grund av rådande 

pandemi.  

En annan faktor som påverkar förbundets ekonomi 

väsentligt är förändringar i pensionskostnader. 

Förbundet gör varje år avsättning till särskild 

avtalspension för anställda inom räddningstjänst 

(SAP-R). Det innebär att brandmän har rätt till SAP-R 

från och med att han eller hon har fyllt 58 år och 

uppfyller vissa kriterier. Förbundet har ingen särskild 

förvaltning av pensionsmedel, det innebär att de 

framtida pensionsutbetalningarna måste finansieras i 

den löpande verksamheten.  
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Förbundet använder sig av prognoser från KPA 

Pension där försiktighetsprincipen är gällande för 

beräkning av avsättning till pensionsskulden och 

kommande pensionsutbetalningar. Det innebär ett 

generellt antagande om att pensionsåldern är 58 år 

på alla heltidsbrandmän. Därmed får förändrade 

pensionsdatum stort genomslag, men det blir då till 

det bättre och inte till det sämre. Under perioden har 

ett rejält omtag tagits kring pensionsdatumen på 

brandmännen vilket har lett till framflyttade 

pensionsdatum men fortfarande enligt 

försiktighetsprincipen. De framflyttade 

pensionsdatumen har minskat avsättningen till 

pensionsskulden med 3,4 mkr inklusive särskild 

löneskatt samt lägre pensionsutbetalningar. Även 

andra pensionsprognoser från KPA har förändrats 

jämfört med den budget som fastställdes hösten 

2019. Sammanlagt påverkar pensionskostnaderna 

resultatet positivt med 4 mkr jämfört med budget. 

Detta är den främsta förklaringen till periodens 

överskott.    

 

 

 

 

 

 

 

  

Pensionsförpliktelser  2020 2019 

1. Total 

pensionsförpliktelse i 

balansräkningen    
a. Avsättning ink  särskild 

löneskatt (R-SAP) 14 186 17 292 

b. Ansvarsförbindelse ink 

särskild löneskatt 0 0 

   
2. Pensionsförpliktelse 

som tryggats i 

pensionsförsäkring  15 546 14 426 

   
3. Pensionsförpliktelse 

som tryggats i 

pensionsstiftelse 0 0 

   
4. Summa 

pensionsförpliktelse  29 732 31 718   

   
Förvaltade pensionsmedel - 

marknadsvärde    

5. Total 

pensionsförsäkringskapital  17 527 16 124 

a. Varav överskottsmedel 0 0 

   
6. Totalt kapital, 

pensionsstiftelse 0 0 

   
7. Finansiella placeringar 

(egna förvaltade 

pensionsmedel) 0 0 

   
8. Summa förvaltade 

pensionsmedel 17 527 16 124 

   
Finansiering     

9. Återlånade medel  12 205 15 594 

10. Konsolideringsgrad 59 % 51 % 
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4.4 Händelser av väsentlig betydelse 

Året har präglats av tre större händelser. Vid årsskiftet 

ökade vårt deltagande i planering och 

övningsverksamhet inför totalförsvarsövningen som 

skulle genomföras under maj månad. Då 

räddningstjänsten är en viktig aktör i totalförsvaret 

innebar det att vi fick delta i respektive 

medlemskommuns planering och övning men även 

på regional nivå. Tyvärr ställdes 

totalförsvarsövningen in på grund av Covid-19. 

 

Under tidig vår drabbades våra medlemskommuner 

av höga flöden och vattenstånd i sjöar och 

vattendrag. Störst påverkan med flöden och 

vattenstånd hade Karlshamns kommun. Med en 

mycket bra samverkan med kommunens 

krisorganisation fanns det bra lägesbilder som grund 

för åtgärder. 

 

Den största händelsen inom förbundet, som såklart 

även omfattar alla verksamheter i landet, är Covid-19. 

För att förebygga att vår verksamhet skulle drabbas 

av smitta fick ordinarie planer uppdateras och nya 

fick skapas. Störst påverkan på vår verksamhet har 

Covid-19 haft på vår utbildningsverksamhet, både 

intern och extern, och till viss del på vår 

tillsynsverksamhet. I stort sett alla utbildningar 

avbokades väldigt snabbt. Tillsynsverksamheten fick 

planera om för att undvika vissa tillsyner utan istället 

göra tillsyner på objekt där vi på ett säkert sätt kunde 

utföra vårt arbete. 

Med anledning av Covid-19 och för att minska risken 

med personalbrist under sommaren vid mark- och 

skogsbränder införde Räddningstjänsten Västra 

Blekinge tillsammans med Räddningstjänsten Östra 

Blekinge ett skogsbrandvärn. En grupp om sex 

personer i respektive kommunalförbund utbildades 

under våren. Personerna har inte beredskap utan är 

en frivillig resurs. 

4.5 Styrning och uppföljning av den 

kommunala verksamheten 

 

Styrdokument 

Räddningstjänsten Västra Blekinges huvudsakliga 

uppgifter anges i förbundsordningen som beslutas av 

medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar. I 

förbundsordningen anges att räddningstjänsten ska 

fullfölja de skyldigheter som åvilar 

medlemskommunerna enligt lag (2003:778) om 

skydd mot olyckor. Förbundet ska också utöva den 

tillsyn som åligger kommunerna enligt lag 

(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor och 

även pröva tillstånd enligt samma lag.  

 

I lag (2003:778) om skydd mot olyckor anges att 

kommunen ska ha ett handlingsprogram för 

förebyggande verksamhet och räddningstjänst. 

Utifrån förbundsordningen och de nationella målen 

har räddningstjänsten fastställt en vision, en 

verksamhetsidé samt verksamhetsmål i 

handlingsprogrammet. Handlingsprogrammet är 

antaget av kommunalförbundets direktion. 

Verksamhetsmålen har brutits ner i prestationsmål 

som årligen fastställs i en verksamhetsplan. I 

verksamhetsplanen anges årets mål och aktiviteter 

som ska bidra till en ökad trygghet för 

kommuninvånaren. Avstämning och uppföljning av 

verksamhetsplanen görs två gånger om året. En 

avstämning med status och prognos görs vid 

delårsbokslutet och en slutlig uppföljning görs i 

verksamhetsberättelsen i årsredovisningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget 

I förbundsordningen framgår följande vad gäller 

budget och budgetprocess: 

 

Direktionen skall årligen upprätta budget för 

nästkommande år och en plan för de två därpå 

följande åren. Senast den 31 maj skall samråd med 

respektive medlemskommun om budgetramarna ske. 
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Senast den 30 juni skall medlemskommunerna ha 

beslutat om medlemsavgift. Senast den 31 oktober, 

om inte synnerliga skäl föreligger, skall direktionen 

fatta beslut om budgeten.   

 

Vid varje direktionssammanträde (sex ggr/år) hålls en 

ekonomisk uppdatering med utfall jämfört med 

budget som sedan protokollförs. Internt görs 

uppföljning av utfall jämfört med budget månadsvis 

och meddelas till budgetansvariga.  

 

Finansiella mål 

Förbundets finansiella mål framgår av de riktlinjer 

som förbundet har för god ekonomisk hushållning. 

Riktlinjerna beslutas av direktionen och skall 

revideras minst en gång vart fjärde år, vid varje ny 

mandatperiod. De finansiella mål som beslutas för att 

uppnå god ekonomisk hushållning skall följas upp 

minst två gånger per år i samband med delårsbokslut 

och årsbokslut.  

 

Internkontroll 

Direktionen har det övergripande ansvaret för att se 

till att det finns en god intern kontroll. I detta ligger 

ett ansvar för att förbundet årligen upprättar en 

intern kontrollplan.  

Förbundschef har det yttersta ansvaret för den 

interna kontrollen och skall därför se till att förbundet 

antar regler och anvisningar för denna. 

Ekonom ansvarar för att konkreta regler och 

anvisningar är utformade så att en god intern kontroll 

kan upprätthållas. Räddningschef ansvarar för 

förbundets operativa verksamhetsområden. 

Förebyggandechef ansvarar för förebyggande 

verksamhetsområden. HR-chef ansvarar för 

förbundets administrativa områden som personal- 

och ekonomifunktioner. Driftchef ansvarar för 

förbundets verksamhetsområden IT och drift. 

Ansvaret innefattar att leda arbetet för att 

åstadkomma och samtidigt upprätthålla en god 

intern kontroll. Som grund för styrningen skall 

riskanalyser genomföras för centrala funktioner i 

verksamheten. Framtagna regler och anvisningar 

skall antas av förbundschefen. Förbundschefen skall 

varje år anta en särskilt framtagen intern kontrollplan 

för utvärdering och uppföljning av den interna 

kontrollen. 

Övriga verksamhetsansvariga och anställda är 

skyldiga att följa antagna regler och anvisningar om 

intern kontroll. Alla anställda skall verka för att 

arbetsmetoder som används bidrar till en god intern 

kontroll. Brister i den interna kontrollen skall 

omedelbart rapporteras till närmast överordnad chef. 

Uppföljning av den interna kontrollen görs av 

räddningschef, förebyggandechef, HR-chef och 

driftchef tillsammans med ekonom.  Resultatet av 

uppföljningen skall rapporteras till förbundschefen i 

den omfattning som fastställts i den antagna 

kontrollplanen. Direktionen får återrapportering av 

den interna kontrollen två gånger per år i samband 

med delårs- och årsbokslut. Detta sker på 

sammanträdena i februari och september.  

Direktionen skall utvärdera förbundets system för 

intern kontroll och i de fall förbättringar behövs se till 

att dessa genomförs.  

4.6 God ekonomisk hushållning  

Finansiella mål och god ekonomisk hushållning 

Direktionen reviderade i oktober år 2018 de 

finansiella målen som fastställdes år 2013.  Samtidigt 

antogs en reviderad version av ”Riktlinje för god 

ekonomisk hushållning” (RVB § 863). De nya 

finansiella målen består av två mål som innebär:  

1. På kort sikt ska förbundet bibehålla ett positivt eget 

kapital och på lång sikt ska det egna kapitalet uppgå 

till 3 mkr.  

 

Målet är uppfyllt, förbundets egna kapital uppgår till 

7 193 tkr vid utgången av 2020. Att förbundet ska nå 

ett eget kapital om 3 mkr på lång sikt är även det 

uppfyllt.  

 

2. Förbundet skall göra fullständiga avsättningar till 

pensionsskulden i balansräkningen, enligt 

beräkningar från pensionsförvaltare. I dessa 

beräkningar skall försiktighetsprincipen vara 

gällande.  

(tkr) 2020 2019 2018 2017 

Eget kapital 7 193 2 967 2 697 5 183 
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Förbundet har gjort full avsättning enligt underlag 

från KPA Pension, försiktighetsprincipen är beaktad. 

Målet är uppnått. 

Räddningstjänsten Västra Blekinge har under åren 

haft en stabil ekonomi, vilket har gjort att 

verksamheten inte blivit lidande av oförutsedda 

svängningar i resultatet. Dock har ekonomin de 

senaste åren varit ansträngd. Kostnadsökningar till 

följd av ökade larmtimmar och stora händelser samt 

att förbundet inte har fått full täckning från 

medlemskommunerna för det äskande man har gjort 

har inneburit negativa resultat. Direktionen har valt 

att inte återställa det egna kapitalet efter de stora 

negativa resultaten för åren 2017 och 2018, vilket har 

gjort att det egna kapitalet har reducerats (RVB §§ 

812, 891). Årets överskott är en direkt orsak av 

förändringar av pensionsåldrar samt uteblivna 

kostnader kopplade till pandemin. Detta överskott 

gör att förbundet åter har ett stabilt eget kapital som 

enklare kan möta framtida fluktuerande utfall. 

Tillsammans med våra medlemskommuner behöver 

förbundet 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 medlemskommuner. 

4.7 Resultat och ekonomisk ställning 

För år 2020 redovisar förbundet ett resultat på + 4 

226 tkr. Avvikelsen från det budgeterade 

nollresultatet beror främst på förändrade 

pensionsdatum och pensionsprognoser vilket har 

gjort att bland annat avsättningen till 

pensionsskulden och pensionsutbetalningar har 

minskat.  

Verksamhetens intäkter  

Verksamhetens intäkter uppgår till 4 745 tkr, vilket är 

ca 0,5 Mkr lägre jämfört med budget samt 1 Mkr 

lägre än föregående år. De lägre intäkterna beror på 

pandemin som har påverkat förbundets 

utbildningsintäkter avsevärt. Utbildningsintäkterna är  

668 tkr lägre än budget och 1 Mkr lägre än 

föregående år. Under hela våren år 2020 pausades 

förbundets externa utbildningar för att sedan till viss 

del kunna utföras på distans under hösten. Detta 

medförde ett stort intäktsbortfall. Även intäkterna för 

tillsyner har påverkats men enheten kunde ställa om 

under året och utförde övervägande del av årets 

budgeterade tillsyner. 

Förbundet har fått 230 tkr i ersättning för 

sjuklönekostnader.  

Inför år 2020 gjordes en ny uppdelning av förbundets 

intäkter och nya konton tillfördes, därav var vissa 

konton svåra att budgetera och har således avvikit 

från budgeten för perioden. Samtliga kategorier är 

jämförbara med tidigare års utfall. 

Verksamhetens kostnader 

Verksamhetens kostnader uppgår till - 55 Mkr, 

jämfört med budgeterat - 60 Mkr.  Kostnaderna 

understiger budget med ca. 4,6 Mkr vilket beror på 

årets låga arbetskostnader. Dessa är 6,5 Mkr lägre än 

budgeterat och är bland annat följden av förbundets 

lägre pensionskostnader.  

Som nämnts tidigare under 4.3 påverkas kostnaderna 

positivt av förändrade pensionsdatum. De 

framflyttade pensionsdatumen har, tillsammans med 

att KPA förändrat beräkning av pensionsåldern, 

minskat avsättningen till pensionsskulden med 3,4 

Mkr inklusive särskild löneskatt samt lägre 

pensionsutbetalningar. Även andra 

pensionsprognoser från KPA har förändrats jämfört 

med den budget som fastställdes hösten år 2019. 

Sammanlagt påverkar pensionskostnaderna 

resultatet positivt med ca 4 Mkr jämfört med budget.  

Även lönekostnaderna har påverkats av pandemin, de 

understiger budget med ca 1 Mkr. Det beror främst 

på att förbundets övningsverksamhet inte har kunnat 

genomföras som planerat vilket innebär att kontot 

för ersättning till räddningstjänstpersonal i 

beredskap är 800 tkr lägre än budget. Förbundet har 

även fått statlig ersättning i form av lägre 

arbetsgivaravgifter med totalt 600 tkr. 

Pandemin har påverkat kontot för kurser och 

konferenser, där endast ett fåtal kurser blivit 

genomförda, 500 tkr lägre än budgeterat. 

På direktionens möte i september (§ 1030) beslutades 

att överskjutande medel från den minskade 

pensionsavsättningen fick användas i den löpande 

verksamheten. Återrapportering ska ske vid 

årsbokslutet 2020. Samtliga enheter i förbundet fick 

därför i uppdrag att sammanställa vilka inköpsbehov 

som fanns och enheterna presenterade dessa för 
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förbundschef och räddningschef som avgjorde vilka 

inköp som skulle prioriteras. Totalt summerades 

dessa extra inköp till 1,5 Mkr. Förbundet har 

exempelvis kunnat satsa på att utrusta 

skogsbrandssläpet, slitna larmställ har bytts ut, 

utrustning till den operativa verksamheten har köpts 

in liksom materiel till den förebyggande 

verksamheten. Några inköp som var planerade under 

år 2021 har kunnat köpas in under år 2020 för att 

minska kostnaderna nästa år. På grund av dessa 

tillkommande inköp överstiger förbrukningsmateriel 

budget med totalt 1,7 Mkr. Även lokalkostnaderna 

har påverkats då service samt filterbyte av 

kompressorer inneburit tillkommande kostnader 

med 170 tkr. 

Verksamhetens kostnader har minskat med 700 tkr 

jämfört med år 2019. Det är främst 

arbetskostnaderna som avviker från föregående år, i 

form av lägre pensionskostnader samt konsekvenser 

av Covid-19.  

Avskrivningskostnader understiger budget med ca. 

80 tkr, vilket beror på att vissa investeringar har 

aktiverats senare än planerat. En större planerad 

investering, rökdykarradio, har inte blivit slutförd 

under året utan kommer att aktiveras under år 2021. 

Jämfört med föregående år är 

avskrivningskostnaderna 570 tkr lägre, vilket beror på 

att förbundet har haft många inventarier som blivit 

fullt avskrivna under året.   

Förbundets finansiella kostnader understiger budget 

med 65 tkr, vilket avser lägre ränta på den minskade 

pensionsskulden. Det är också anledningen till 

avvikelsen på 100 tkr mot föregående år.  

Soliditet  

Förbundets soliditet har de senaste åren halverats (se 

tabell under avsnitt 4.1, Översikt över verksamhetens 

utveckling) på grund av de negativa resultat som 

förbundet redovisat. Årets starka resultat på 4,2 Mkr 

innebär att soliditeten återställts till tidigare nivåer 

och nu uppgår till 22%. Anledningen är förbundets 

egna kapital som uppgår till 7,2 Mkr.   

4.8 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. Årets resultat enligt balanskravet 

uppgår till 4 151 tkr (se not 6). Det innebär att 

förbundet uppfyller kommunallagens krav på 

ekonomi i balans. I avstämningen mot balanskravet 

har resultatet påverkats av en realisationsvinst som 

uppkom då ett fullt avskrivet fordon sålts samt fullt 

avskrivna delar till hydraulverktyg lämnats som 

inbyte. 

Resultatutjämningsreserven per balansdagen 

Räddningstjänsten Västra Blekinge har på 

balansdagen inte använt sig av någon reservering till 

resultatutjämningsreserv. Riktlinjer för en sådan 

eventuell reservering finns i förbundets riktlinje för 

god ekonomisk hushållning.   

 

Förändrade redovisningsprinciper som har 

påverkat balanskravsutredningen 

Inga förändrade redovisningsprinciper har påverkat 

balanskravsutredningen för år 2020.  
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12%

51%

37%

Åldersfördelning totalt

-29 år 30-49 år 50 år -

12%

49%

39%

Åldersfördelning män

-29 år 30-49 år 50 år -

4.9 Väsentliga personalförhållanden  

Antal anställda 

Tabellen nedan visar antalet anställda per kön 

fördelat på personalkategorierna. Föregående år 

anges inom parantes. 

 

 

 

  

 Kvinnor Män Totalt Medelålder 

Förtroendevalda och 

revisorer 5 (5) 16 (16) 21 (21) 61 (60) 

Övrig personal* 5 (5) 10 (10) 15 (15) 46 (45) 

Brandmän heltid 2(1) 26 (27) 28 (28) 41 (42) 

Räddningstjänstpersonal i 

beredskap  7 (7) 98 (108) 105 (115) 43 (42) 

Räddningsvärn  1 (1) 7 (10) 8 (11)      44 (43) 

Personal i 

skogsbrandvärnet 2 (0) 4 (0) 6 (0) 35 (0) 

  22 (19) 161 (171) 183 (190)   

     
*Under rubriken övrig personal ingår ledning, administrativpersonal, 

driftpersonal, brandingenjör, brandinspektör och utbildningssamordnare. 

  

Åldersfördelningen har inte delats upp på 

kvinnor då antal anställda i de olika 

åldersspannen inte uppgår till tio stycken. 

Uppgiften kan då hänföras till enskild 

individ. 

 

Bilder på förbudets skogsbrandvärn. 

14 %

86 %

Könsfördelning

Kvinnor Män
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Rekryteringar 

För att öka förmågan vid större händelser och ett 

tryggare samhälle har organisationen tillsammans 

med Räddningstjänsten Östra Blekinge 

implementerat ett gemensamt skogsbrandvärn. 

Skogsbrandvärnet består av tolv medarbetare, varav 

sex är anställda av Räddningstjänsten Västra 

Blekinge, och har Blekinge län som arbetsområde. I 

slutet av maj genomförde de en tvådagars-utbildning 

och var därefter redo att anta arbetsuppgifter som 

släckning av skogsbränder alternativt 

översvämningar. 

Vi har haft ett rekryteringsbehov i 

personalkategorierna ”övrig personal” och 

”brandmän heltid”. Under ”övrig personal” har vi 

anställt en vikarierande brandingenjör till enheten 

förebyggande och en administratör på en 

tidsbegränsad anställning till den administrativa 

enheten för att arbeta med digitalisering av vårt 

verksamhetssystem Daedalos. En extern rekrytering 

av brandmän heltid genomfördes under våren. Fem 

vikarier med varierad utbildning och yrkeserfarenhet 

rekryterades för att kunna täcka upp behov vid 

sjukdom, särskilt under pandemin, och semestrar.   

I år har ingen rekrytering av räddningstjänstpersonal 

i beredskap gjorts men utan i början av år 2021 

kommer vi att behöva stärka upp 

personalbemanningen i hela kommunalförbundet.    

 

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 riskbild. Utifrån 

denna övar respektive personalkategori på hur man 

ska agera ute på olycksplatsen. I tabellen finns 

specificerat antal övningstimmar per år per 

personalkategori.  

 

Skillnaden i övningstid för räddningstjänstpersonal i 

beredskap beror på olika antal tunga fordon vid 

respektive brandstation.  

 

Sjukfrånvaro  

I tabellen redovisas den totala sjukfrånvaron i 

förhållande till den ordinarie arbetstiden samt hur 

stor del av totala sjukfrånvaron som avser frånvaro 

under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer 

(långtidssjukfrånvaro). Föregående år anges inom 

parantes. Som tabellen visar har den totala 

sjukfrånvaron per ordinarie arbetstid ökat på det 

totala med knappt en procentenhet. Ökning finns 

även uppdelat i kön. Anledningen till ökningen är 

omständigheterna med pandemin. Arbetstagare kan 

inte arbeta på grund av förkylningssymtom 

alternativt insjuknat i covid-19. Långtidssjukfrånvaron 

har minskat, både uppdelat på ålderskategorier och 

kön. Det beror på att långtidssjukskrivna har kommit 

tillbaka i arbete.  

Personalkategori Övningstimmar/

år 

Typ av övning 

   

Räddningschef i 

beredskap 

 

60 h Allmän 

räddningstjänst och 

ledningsövningar 

Insatsledare 

 

30 h Ledningsövningar 

Styrkeledare, heltid 

 

10 h Ledningsövningar 

Räddningstjänst-

personal, heltid 

 

150 h Allmän 

räddningstjänst 

Styrkeledare, RiB 10 h Ledningsövningar 

RiB, Karlshamn 58 h Allmän 

räddningstjänst 

RiB, Svängsta 51h Allmän 

räddningstjänst 

RiB, Sölvesborg 58h Allmän 

räddningstjänst 

RiB, Mjällby 54 h Allmän 

räddningstjänst 

RiB, Olofström 58 h Allmän 

räddningstjänst 

RiB, Kyrkhult 15 h Allmän 

räddningstjänst 

 

 Total Långtidssjuk- 

 sjukfrånvaro/ frånvaro/ 

 Ord.arb.tid Tot.sjukfrånvaro 

29 år eller yngre 4,59 % (0,79 %) 0,00 % (0,00 %) 

30-49år 2,46 % (3,10 %) 3,03 % (35,20 %) 

50 år eller äldre 5,14 % (2,67 %) 16,81 % (26,90 %) 

Totalt 3,62 % (2,68 %) 9,93 % (23,90 %) 

   

Kvinnor 4,17 % (3,97 %) 10,18 % (50,70 %) 

Män 3,56 % (2,54 %) 9,90 % (28,15 %) 
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4.10 Förväntad utveckling  

Trenden med att antalet larm ökar, håller i sig. Detta 

är något som måste beaktas i all planering inom 

verksamheten. Här behöver även 

medlemskommunernas mål och visioner vägas in, då 

riskbilden är kopplad till utvecklingen. En risk finns att 

antalet larm ökar ytterligare om närliggande 

räddningstjänster minskar sina organisationer med 

färre antal styrkor som följd.  

Riksdagen beslutade 21 oktober 2020 om 

förändringar i lagen (2003:778) om skydd mot 

olyckor (LSO). Syftet är att skapa bättre 

förutsättningar att förebygga olyckor och minska 

skador till följd av olyckor. MSB förbereder nu 

föreskrifter utifrån förändringarna i lagen. 

En föreskrift som nu förbereds kommer att reglera 

den kommunala tillsynsverksamheten. Det kommer 

att bli mer detaljerade krav på hur tillsyner ska 

genomföras samt i vilken omfattning. Föreskriften 

öppnar även för en annan finansiering av 

tillsynsverksamheten. Vi ser dock en risk för att det 

kommer att behövas mer personella resurser för att 

uppfylla föreskriften. 

Vi har identifierat ett behov av att utveckla vår 

kapacitet att genomföra olycksutredningar. 

Utredningarna är viktiga för att återkoppla kunskap 

till förberedande verksamhet, förebyggande 

verksamhet samt vid insats. 

Räddningstjänsten är en del av ett komplext samhälle 

som ständigt är under förändring och utveckling. 

Därför är det viktigt att vi går i takt med 

medlemskommunernas och samhällets utveckling för 

att anpassa verksamheten till nya utmaningar och 

risker. För att uppnå detta behöver vi utveckla vår 

kapacitet att genomföra olika verksamhetsanalyser. 

För att möta lagförändringar samt de behov vi ser i 

verksamheten finns det behov av att utöka 

organisationen med en brandingenjör. 

 

5. Driftredovisning 

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Västra 

Blekinge består endast av en verksamhet. 

Driftredovisningen blir därmed densamma som 

resultaträkningen för verksamheten.  

Avvikelse mellan utfallet och budget samt utfall och 

föregående år går att läsa om i 

förvaltningsberättelsen under avsnitt 4.7, Resultat 

och ekonomisk ställning.   
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6. Investeringsredovisning 
 

I oktober 2019 beslutade direktionen om 2020 års 

investeringsbudget med plan över investeringar 

2021-2023 (RVB § 942). Under år 2020 har behov av 

ytterligare två investeringar tillkommit. Enligt RVB § 

1019 samt § 1071 beslutade direktionen om att utöka 

investeringsbudgeten med totalt 135 tkr för inköp av 

skurmaskin respektive tvättmaskin. Det innebär att 

den totala investeringsbudgeten för år 2020 uppgår 

till 2 391 tkr. 

Utfallet år 2020 är ca 1 Mkr lägre än budgeterat. Det 

beror på att investeringen för rökdykarradio, som 

ingår i summan för räddningsmateriel, ej slutförts 

under året.  Investeringen flyttas därför till år 2021. 

 

 

 

 

 

 

Förbundet har under året gjort en ombyggnad på en 

tankbil som förlänger livslängden på fordonet samt 

förbättrar tillvägagångssättet när skum behöver 

användas i större insatser, till exempel i oljehamnen i 

Karlshamn.  En sexhjuling har köpts in för att lättare 

ta sig fram i terränger, främst vid mark- och 

skogsbränder. Sexhjulingen understeg budgeten 

samtidigt som ombyggnaden av tankbilen blev något 

dyrare, vilket gör att budgeten har hållits efter 

omfördelning mellan fordonen. Posten 

räddningsmateriel består av hydraulverktyg, 

personsökare, hoppkudde och löpband. 

 

 

 

 

Ovanstående budget och beslutades av direktionen i oktober 2019 (RVB § 942), planen för år 2021-2023 är 

uppdaterad enligt direktionens beslut i december 2020. 

 Utfall Budget  Plan 

Belopp i tkr  2020 2020  2021 2022 2023 

Räddningsmateriel  583 1 606   735 370 80 

Sexhjuling 164 250     

Tankbil ombyggnad 486 400     

Skurmaskin 49 50     

Tvättmaskin 72 85     

Tankbil    3 400   

Räddningsbåt teknik    200   

Räddningsbåt motor    400 25  

Släckbil     4 500 4 500 

Summa 1 354 2 391   4 735 4 895 4 580 
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7. Resultaträkning  

  Budget Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 

 Not 2020 2020 2019 2018 2017 

Verksamhetens intäkter      1           5 224          4 745          5 788              5 633          5 212     

Verksamhetens kostnader  2, 3  -  59 764     -  55 203     -  55 897     -     55 277     -  52 726     

Avskrivningar      4     -    2 272     -    2 190     -    2 758     -       3 628     -    3 385     

Verksamhetens nettokostnader    -  56 812     - 52 648     - 52 867     -     53 272     - 50 899     

       

Medlemsavgifter       57 329        57 329        53 692            51 331        49 718     

Verksamhetens resultat          517         4 681            825     -       1 941     -   1 181     

       

Finansiella intäkter              4                1                1                  -                 -       

Finansiella kostnader      5     -       521     -      456     -      556     -          545     -      463     

Resultat efter finansiella poster            -           4 226            270     -       2 486     -   1 644     

       

       

Periodens resultat  6, 9            -           4 226            270     -      2 486     -   1 644     

8. Kassaflödesanalys 

  Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 

 Not 2020 2019 2018 2017 

Löpande verksamhet           

Årets resultat          9              4 226                270     -       2 486     -       1 644     

Justering för av- och nedskrivningar          4              2 190              2 758              3 628              3 385     

Justering för realisationsresultat          6     -            75     -            22     -            65     -       1 671     

Förändring av pensionsavsättning        10      -        3 106     -          691                212              1 030     

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar          8     -        1 269                520     -            52                705     

Ökning/minskning av kortfristiga skulder        12              1 661     -            63              1 156     -       2 717     

Medel från den löpande verksamheten           3 627             2 772             2 393     -         912     

       

Investeringsverksamhet      

Förvärv av mat. anläggningstillgångar          4     -        1 813     -       1 607     -       1 957     -       7 124     

Försälj/utrang av mat. anläggningstillgångar                75                  25                123              1 671     

Medel från investeringsverksamheten   -       1 738     -      1 582     -      1 834     -      5 453     

       

Finansieringsverksamhet      

Övriga långfristiga skulder        11     -           103     -            99     -            94              1 841     

Medel från finansieringsverksamheten   -          103     -           99     -           94             1 841     

      

       

Årets kassaflöde          1 786             1 091                465     -      4 524     

Likvida medel vid årets början         13 552            12 461            11 996            16 519     

Likvida medel vid årets slut        15 338           13 552           12 461           11 996     
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9. Balansräkning  
 

   Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 

  Not 2020 2019 2018 2017 

           
TILLGÅNGAR          
           
Materiella anläggningstillgångar          
Maskiner och inventarier 4         13 839          14 615            15 766         17 439     

Pågående investeringar 7             400                 -                       3                59     

Summa materiella 

anläggningstillgångar 
        14 239         14 615           15 769        17 498     

           
Omsättningstillgångar          
Kortfristiga fordringar 8           3 255            1 986              2 506           2 454     

Likvida medel          15 338          13 552            12 461         11 996     

Summa omsättningstillgångar         18 593         15 538           14 967        14 450     

           
Summa tillgångar         32 832         30 153           30 736        31 948     

           
           
EGET KAPITAL OCH SKULDER          
           
Eget kapital 9         
Eget kapital vid årets ingång            2 967            2 697              5 183           6 827     

Årets resultat            4 226               270     -        2 486     -     1 644     

Summa eget kapital           7 193           2 967             2 697          5 183     

           
Avsättningar          
Avsättning för pensionsskuld 10         14 186          17 292            17 983         17 771     

Summa avsättningar         14 186         17 292           17 983        17 771     

           
Skulder          
Långfristiga skulder 11           1 436            1 545              1 648           1 747     

Kortfristiga skulder 12         10 017            8 349              8 408           7 247     

Summa skulder         11 453           9 894           10 056          8 994     

           
Summa eget kapital och skulder         32 832         30 153           30 736        31 948     
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Karlshamn den 24 februari 2021 
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10. Värderings- och redovisningsprinciper 
 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag 

(2018:597) om kommunal redovisning och 

rekommendationer från Rådet för kommunal 

redovisning vilket bland annat innebär att:  

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt 

att de ekonomiska tillgångarna kommer att 

tillgodogöras 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.  

Till följd av ny lag (2018:597) om kommunal 

redovisning och nya rekommendationer från Rådet 

för kommunal redovisning (RKR) har 

årsredovisningen upprättats enligt nya värderings- 

och redovisningsprinciper jämfört med tidigare år. 

Dock har det inte inneburit några väsentliga effekter 

i redovisningen utan samma beräknings- och 

bedömningsmetoder har använts som i den senaste 

årsredovisningen. Således är jämförelsetalen 

jämförbara med årets bokslut.  

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 

anläggningen tas i bruk. Den ekonomiska livslängden 

för en anläggningstillgång skall uppgå till minst tre år 

och anskaffningsvärdet till minst ett basbelopp. 

Anläggningstillgångar som understiger detta räknas 

som inventarier av mindre värde och kostnadsförs. 

 

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Byggnader 5-10 år 

Fordon 5-20 år 

Maskiner och inventarier 3-10 år 

Förbundet tillämpar komponentavskrivning gällande 

tillgångarnas nyttjandeperiod, uppdelning i 

komponenter har gjorts gällande förbundets 

nyinköpta båtar. 

Avsättning för pensionsskuld 

Som avsättning redovisas sådana förpliktelser som är 

hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare 

räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller 

sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller 

den tidpunkt då de ska infrias. Avsättningen avser 

särskild ålderspension för brandmän i 

utryckningsstyrka som kan gå i pension vid 58 års 

ålder. Övriga pensioner betalas in till KPA Pension 

årligen via en försäkringslösning. Årets avsättning har 

minskat i enlighet med beräkning från KPA Pension. 

Liksom föregående år tillämpar förbundet 

försiktighetsprincipen vid värdering av 

pensionsskuldsavsättning i bokslutet.  

Förbundet har inga övriga åtaganden avseende 

särskilda pensioner till förtroendevalda eller 

anställda. 

Leasingavtal  

Leasing sker endast i liten omfattning, varför detta ej 

redovisas separat.   

Systemdokumentation och behandlingshistorik  

Dokumentation finns upprättad.  
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11. Noter till resultat och balansräkning 

Belopp i tkr. 

Not 1 

Verksamhetens intäkter         

  2020 2019 2018 2017 

Försäljning, taxor och avgifter 3 166 2 897 2 700 2 480 

Hyror och arrenden 82 209 205 255 

Bidrag och ersättningar 666 712 973 868 

Utbildning samt fsg av tjänster 831 1 970 1 755 1 609 

  4 745 5 788 5 633 5 212 

Not 2 

Verksamhetens kostnader         

  2020 2019 2018 2017 

Inköp av förbrukningsmateriel 5 102 3 487 2 174 2 251 

Konsulttjänster inkl revision 351 357 490 453 

Lokalkostnader inkl hyra 4 280 4 039 4 098 3 795 

Hyra av anläggningstillgång 270 290 261 233 

Kostnader för arbete 42 203 44 472 44 977 42 999 

Diverse övriga kostnader 2 997 3 252 3 277 2 995 

  55 203 55 897 55 277 52 726 

 

Bland övriga kostnader ingår kostnad för SOS Alarm med ca 1 043 tkr (963 tkr) och kostnader för 

Rakelabonnemang med ca 449 tkr (446 tkr). 

Not 3 

Revisionskostnader 2020 2019 2018 

Räkenskapsrevision 71 98 78 

  71 98 78 
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Not 4 

Maskiner och inventarier   Ej ägda    Inventarier   Bilar    

   fastigheter   verktyg   Fordon   Totalt  

 Anskaffningsvärde          

 Ing anskaffningsvärde           5 937            11 502            43 366              60 805     

 Inköp                763                650               1 413     

 Försäljning/utrangering    -              4     -          366     -            370     

 Utg anskaffningsvärde           5 937            12 261            43 650              61 848     

          

 Ackumulerade avskrivningar          

 Ing. ack avskrivningar  -       4 278     -       8 392     -     33 520     -       46 190     

 Försäljning/utrangering                   4                366                  370     

 Årets avskrivningar  -          146     -          523     -       1 520     -         2 189     

 Utg ack avskrivningar  -       4 424     -       8 911     -     34 674     -       48 009     

          

 Bokfört värde          1 513             3 350             8 976             13 839     

          

 Avskrivningstid:   5-10 år   3-10 år   5-20 år    

 

För ianspråktagna investeringar påbörjas avskrivningarna innevarande år. Investeringar består av ombyggnad 

tankbil, sexhjuling, skurmaskin, tvättmaskin hydraulverktyg, hoppkudde, löpband och personsökare. 

Not 5 

Finansiella kostnader          

  2020 2019 2018 2017 

Räntekostnader 83 87 92 97 

Ränta på pensionsskuld 366 460 445 357 

Bankkostnader 7 8 7 9 

Övriga finansiella kostnader 0 1 1 0 

  456 556 545 463 

Not 6 

Balanskravsresultat         

  2020 2019 2018 2017 

Årets resultat enligt resultaträkning 4 226 270 -2 486 -1 644 

Realisationsvinster -75 -62 -65 -255 

Realisationsförluster 0 40 0 0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 4 151 248 -2 551 -1 899 
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Not 7 

Pågående investeringar       

          2 020             2 019             2 018             2 017     

 Ingående värde               -                      3                  59              1 262     

 Inköp             400                  -                      3                  59     

 Omklassificeringar               -       -              3     -            59     -       1 262     

 Utgående värde             400                  -                      3                  59     

 

Pågående investeringar avser materiel till tankbil samt rökdykarradio som planeras att aktiveras under år 2021. 

Not 8 

Kortfristiga fordringar         

  2020 2019 2018 2017 

Kundfordringar 843  860  1 055  1 215  

Interimsfordringar 1 083  927  916  898  

Övriga fordringar 1 329  199  535  341  

  3 255  1 986  2 506  2 454  

Not 9 

Eget kapital         

  2020 2019 2018 2017 

Ingående eget kapital 2 967 2 697 5 183 6 827 

Årets resultat 4 226 270 -2 486 -1 644 

Utgående eget kapital 7 193 2 967 2 697 5 183 

 

Not 10 

Pensionsskuld         

  2020 2019 2018 2017 

Ingående avsättning 17 292 17 983 17 771 16 741 

Pensionsutbetalningar -1 238 -789 -679 -724 

Nyintjänad pension 0 1 216 406 1 203 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 454 460 445 357 

Förändring av löneskatt -606 -135 41 201 

Övrigt -1 716 -1 443 -1 -7 

Utgående avsättning 14 186 17 292 17 983 17 771 

 

Avser särskild ålderspensionen, skuld till redan pensionerad samt särskild löneskatt. 

Avsättning för särskild löneskatt ingår med 24,26 procent. 
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Not 11 

Långfristiga skulder          

  2020 2019 2018 2017 

Karlshamns Fastigheter AB 1 436 1 545 1 648 1 747 

- varav kortfristigdel      

(nästa års amortering) 109 103 99 94 

  1 545 1 648 1 747 1 841 

Not 12 

Kortfristiga skulder         

  2020 2019 2018 2017 

Leverantörsskulder 2 588  1 849  2 171  2 673  

Källskatt och sociala avgifter 1 792  1 598  1 506  47  

Särskild löneskatt 378  535  498  257  

Interimsskulder 2 241  1 318  1 215  1 243  

Kortfristigdel av lång skuld  109  103  99  94  

Semesterlöneskuld inkl upplupna soc avg 2 909  2 946  2 919  2 933  

  10 017  8 349  8 408  7 247  
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