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Justeran e 
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Årsredovisning 2013 Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

Direktionen för räddningstjänsten Östra Kronoberg har lämnat årsredovisning 
för 2014 och revisorerna en tillhörande granskningsrapport och 
revisionsberättelse. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2013 Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige 

att godkänna årsredovisning 2013 för Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
samt 

att bevilja direktionen för Räddningstjänsten Östra Kronoberg ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret 2013. 
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Inledning 

Redoviiming och uppföljning av förblmdets verksamhet sammanställs vid tre tillfållen per år, 
dels fyra och åttamånaders resultatinformation som delårsrapporter, dels en tredje som särskilt 
dokument, årsredovisning. Såväl årsredovisning som minst en delårsrapport skall föreläggas 
förbundsdirektionenjämte att revisionen inlämnar sin skriftliga bedömning. 

Syftet med resultatinformationen är att direktionen, dess revisorer och medlernskommunema 
eThåller löpande information om verksamheten vad gäller kvantitet, kvalitet, personal och 
ekonomi enligt god ekonomisk hushållning. I sammanställningen ingår resultat- och 
balansräkning jämte underlag till periodiseringar. Dock redovisas ej någon fullständig 
notförteckning i delårsrapporten. 
Redovisningen har skett enligt kornmunal redovisningslag och i överensstäimnelse med de 
rekommendationer som utgivits av Rådet för kommunal redovisning. Avvikelser görs i fallet 
periodisering av semesterlöneskuld samt vad gäller avsluivningstider för fordon 

Förbundets bristande förmåga att i verksamhetsredovisningar tydliggöra resultat i förhållande 
till angivna mål har återkommande rönt synpunkter, bl. a. från revisionen. 
Att redovisa räddningstjänstverksamhet utifi·ån mätbarhet visavi angivna mål är förenat med 
svårigheter. Exempelvis vid granskning av förebyggande åtgärder i förhållande till antal 
händelser är det statistiska underlaget för litet. 
Förbundsledningen tar dock framförda synpunkter på allvar och en process i syfte att utveclda 
och förbättra redovisning av måluppfyllelse pågår. Som ett led i detrna utveckling redovisas i 
årsredovisningen för 2013 ett antalnyckeltal eller indikatorer. Företrädesvis används statistik 
och med ledning av kommentarer till uppgifterna kan måluppfyllelse styrkas alternativt 
ifrågasättas. 

*)Enligt direktionsbeslut är avskrivningstidenför tunga fordon 15 år vilket skall jämföras 
med rekommenderat max på 1 O år. 

Uppdraget och styrdokument 

Förbundsordningen är det dokument som reglerar uppdraget från medlemskmmnunema till 
kmmnunalförbundet. Förbundsordningen fastställs av respektive medlemskommuns 
kommunfullmäktige, senast reviderad i april 2012. Enligt ändamålsparagrafen i 
förbundsordningen är förbundets uppdrag följande: 

Kommunalförbundet ska hålla en för Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge kommuner 
gemensam organisation för skydd mot olyckor med syfte att ge hjälp t ii! självhjälp samt att 
rädda plötsligt hotade värden. 

Förbundets lmvuduppgifter är att arbeta förebyggmule och stödja den enskilde så att denne 
kan ta sitt ansvarför att eliminera, förltimlm och begränsa olyckor samt att rädda plötsligt 
!totade värden i form av liv, egendom eller miljö. 

Förbundets uppgifter framgår nä1mare i dokumenten "Ägardirektiv till RÖK" och 
"Handlingsprogram för Räddningstjänsten Östra Kronoberg, 2011 - 2014 vilka i båda fallen 
ska tas fram för vmje mandatperiod. 
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Sammanfattande redogörelse 

Genomlysning av styming och ledning 
På uppdrag av förbundsdirektionen har PWC genomfört en genomlysning av "styming och 
uppföljning av förbundets verksamhet". En skriftlig rapp01t överlämnades i september och av 
den framgår bl.a. att det förebyggande arbetet inte prioriteras i enlighet med ägardirektiven 
och att medlemskommunernas "äganoll" måste bli tydligare i förhållande till direktionens 
"lednings -/verkställighetsroll". 

Personalsituationen operativt 
Svårigheterna att klara personalförsäljningen för att kunna upprätthålla beredskapsförmåga 
enligt handlingsprogram ökar. Problemet har mer eller mindre funnits de senaste 15 åren men 
under de sista 3-4 förvärrats. De stationer där behovet för närvarande är som störst är Lessebo 
och Kosta. Svårigheterna att upprätthålla beredskap enligt handlingsprogrmmnet förstärks av 
E~.tt ett allt stön·e antal anställda måste byta bort sin beredskap i och med att huvudanställning 
ligger utanför bostadsorten. 

Lönesamverkan/upphandling löilesystem 
RÖK har sedan starten av lönesamverkan HUL * varit en av medlemmarna/aktörerna. Avtalet 
med systemleverantören sjunger på sista versen och erbjudande finns om gemensam 
upphandling, bl.a. tillsammans med Växjö kommun. RÖK har anmält intresse för att, inom 
ramen för lönesarnverkan HUL, delta i nämnda upphandling. 
*) Högsby, Uppvidinge och Lessebo kommuner med tillhörande bolag 

Förbundets förmåga i samband med utsläpp/miljöskada 
Förbundsdirektionens förslag till medlemskommunerna beträffande civilrättsligt avtal om 
nyttjande av miljö- och hälsoskyddskompetens har avböjts av två av kommunema, med 
motivet att det bedömdes för osäke1t och otydligt. Lessebo lcom_mun ställde sig positiva till 
förslaget. Förbundsdirektionen har uppdragit åt tjänstemmmaledningen att ta en förnyad 
kontakt i syfte att nå en samförståndslösning. 

Avtalsperiod IVPA (I Väntan På Ambulans) 
RÖK: s personal Immas och fullgör omhändertagande inom ramen för s. k. IVP A-avtal med 
Landstinget i Kronobergs län sedan 2009. Avtalen är tidsbegränsade och ett delvis omarbetat 
förlängningsavtal tecknades under våren för perioden 2013 till 2015. Alla stationer inom 
förbundet ingår sedan knappt två år i larmorganisationen för IVP A. Verksamheten bedöms ha 
stor betydelse som trygghetsskapande. 

Förbättrad arbetsmiljö* 
·I syfte att minska personalens, och då i sym1erhet teknikernas, exponering för skadliga ämnen 
i skyddskläder och på annan utrustning efter insatser vid bränder infördes i bö1jan på året nya 
rutiner. Bl.a. reglerar de att sotiga larmställ skall tas av ute på plats och läggas i en speciell 
säck. Säcken stoppas sedan som den är i tvättmaskin varvid den upplöses .. Instruktionerna 
omfattar även annan utrustning t.ex. rökskydd och strålrör. Del1lla typ av materiel ska 
grovrengöras ute på plats. 
'~ Bygger på mpporter om förhöjd risk att drabbas av cancer vid återkommande arbete med 
rökigisotig utrustning. 
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Orienteringsövning med koppling till förebyggande brandskydd i flerbostadshus 
Under året har förbundets personal, inom ramen ·för sin övningsverksamhet, genomfört 
orienteringsövningar i bostadsområden. Alctiviteten har haft två syften. Dels att ge personalen 
övergripande kätmedom beträffande tillgänglighet, byggnadstekniskt brandskydd, 

· räddningsproblem i fonn av svårventilerade trapphus etc. Dels att genom insänd ifYlld 
"checklista" ge förebyggandeavdelningen underlag för uppföljning i form av tillsyn. Inom ett 
tjugotal fastigheter har formell tillsyn genomförts med anledning av noteringar som personal 
vid respektive station lämnat in. Förvaring av brännbart material i trapphus, som ju är 
utrynu1ingsväg, respektive bristande byggnadstelmisk avskiljning (brand/rök) mellan källare 
och trapphus är de vanligaste bristema söm genererat anmodan om åtgärder. 

Insatsutvärdering och olycksundersölming 
Räddningstjänsten är enligt lagen om skydd mot olyckor skyldig att i skälig omfattning 
undersöl<;a olycksorsaker och utvärdera genomförda räddningsinsatser. Förbundet kan tidigare 
inte anses ha nått upp till en förväntad nivå inom dessa områdei1. Under året har rutinema i 
sambandmed insatsdokumentation utökats och en process i syfte att uppfYlla skälighetsnivån 
påbö1jats. 

Investeringar 
Oplanerad och o budgeterad* dök en begagnad s.k. hävare upp på auktionsmarknaden i bötjan 
på året. Inriktning att delta i budgivningen föranhades i direktionen mellan två 
direktionsmöten. Fordonet ingår sedan i augusti i beredskap vid stationen i Asecia och 
erforderlig personalstyrka är utbildad. Som följd av omfattande servicebehov, vilket inte helt 
framgick förrän maskinen delvis demonterades, blev kostnaderna för projektet högre än 
berälmat. Å andra sidan har förbundet nu tryggat behovet för de närmaste 15 åren till ca. Y-t av 
nypriset och enelast årlig kontroll/översyn skall behövai>. 
Planerat genomföreles investering av släck-lräcldningsbil, s.k. BAS 4 med släcksystem 
CAFS**. Fordonet placerat i Lenhovcia och "gamla Lenhovclabilen" är numera reservbiL 
*) Överskridande om Jj miljon godkänt av förbundsdireldionen 
**) Campressed Air Famn System 

Lessebo i mars 2014 

Åke Carlson 
Ordförande förbundsdirektion en 
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Per Pettersson 
Räddningschef 
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Årets verksamhet 

Direktion och revisorer 

Ledamöter 

För Lessebo Kommun 
Monica Widnemark, vice ordf. 
Steff.m Karlsson (t.o.m. 2013-06-17) 

Margareta Löfström 
Anders Jonsäng (fr.o.m. 2013-06-17) 

För Tings1yds Kommun 
Mikael Jeansson 
Birgitta Söderlind Hörberg 
Sören Gabrielsson 

För Uppvidinge Konmmn 
Peter Skog Lindman 
Åke Carlson, m'df. 
Per Ragnarson 

Ordinarie revisorer 
Sven-Erik Svensson 
Jan-OlofFranzen 

·Kjell Danielsson 

Ersättare 

Evert Nilsson 
Anders Jonsäng (t.o.m. 2013-06-17) 

Per-Magnus Pettersson 
Sölwe Franzen (fr.o.m. 2013-06-17) 

Barbro Svensson 
Patrick Ståhlgren 
Björn Elmgvist 

Björn Boden 
Yvomie Wilhelmsson 
Jan Bladh 

Kommun 
Tingsryd 
Lessebo 
Uppvidinge 

Underställd direktionen finns räddningschef och fem områdesansvariga brandmästare, varav 
en tillika ställföreträdande räddningschef (I.personalansvar RiB-anställda!lokaler, 2.intern utbildning 
och övningsverksamhet, 3.drift l underhåll l samband l larmplaner, 4.tillsyn l tillståndshantering, 5.extern 

utbildning l övrig förebyggande verksaml1et). 

Verksamhetsmål 

Kommunalförbundets verksamhetsmål är uppdelade i dels mål för den förebyggande 
verksamheten och dels mål för elen operativa verksamheten. Närmare beskrivet framgår 
verksamhetsmålen av beslutat handlingsprogram. Organisationen själv såväl som dess 
revisorer har över tid noterat brister i måluppföljningen. Otydlighet, eller "brister", 
beträffande hur förbundet återkopplar till angivna mål är relaterat till tillgången på underlag i 
form av indikatOJer, statistik etc. Från och med 2013 pågår en långsiktig process i syfte att 
försöka definiera lämpliga indikatorer som är användbara för måluppföljning. 
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Förebyggande verksamhet, myndighetsutövning, extern utbildning och 
information 

Myndighetsutövning 

statistik över utförda tillsyner 2013 - 2009 
2013 2012 2011 2010 2009 

Tillsyn enl. LSO, st 47 88 65 37 59 
Tmsyn enl. LBE, st 14 9 l 2 7 
Samplanenid tillsyn (LSO, LBE) 8 16 10 9 3 
Summa tillsyneJfår 69 113 76 48 69 
Besl. tillståndsansökn. LBE, st 14 33 30 3 * .. .. .. 

~)Tillståndshant~nngen överford l iii förbundet forst bosten2010. Tidigare handlagt m• respektive medl.konmmn . 

Tillsyner enligt LSO och LBE har i år varit 69 st. Dessa har bl.a. utfö1ts som tematillsyner på 
flerbostadshus enligt planering samt resterande objekt i vårt register, som enligt vår 
preliminära bedömning omfattas av kravet på att upprätta en skriftlig brandskyddsredogörelse 
(tot. 31 O objekt). De äT därmed att betrakta som objekt där regelbunden tillsyn ska utföras. Vi 
ser en fo1tsatt förbättring av brandskyddet på de objekt som besöks för andra gången enligt 
plan. Detta fåt till följd att den totala tidsåtgången för dessa tillsyner blir betydligt mindre. 
De vanligaste bristerna som visar sig är av organisatorisk art, dvs. det salmas ett fungerande 
SBA *-arbete. Tyvärr brister det ofta i kunskaper även inom verksamheter som har en 
brandskyddsorganisation, vilket gör att vi får utföra tillsyner enligt den gamla modellen 
"brandsyner". 
'!) Systematiskt Brandskydds Arbete 

Vi har under året inte använt föreläggande som rättelseinstrument 

Det kan fortfarande uppdaga sig vid tillsyn av verksamhet som hanterar tillståndspliktig 
mängd brandfarlig vara att tillstånd för hanteringen saknas . 

. Vi har under året utfårdat 13 nya tillstånd. Dessa ärenden kräver ofta relativt mycket arbete i 
form av kontroller gentemot gällande regel ved<: och ett antal besök på plats, bl. a. vid avsyning 
av anläggningen. 

Under hösten har vi fortsatt med våra planerade tillsyner på flerbostadshus. Hela detta projekt 
har tagit längre tid än beräknat, bl.a. på grund av att inventeringsarbetet som utförs av våra 
deltidsstyrkor dragit ut på tiden men är med all sanno1ild1et klart senast våren 2014. Ett 
ganska stort antal bostäder har sådana brister som fordrar ett formellt tillsynsbesök med krav 
på åtgärder. Vanligast är . att brä1mbart material förvaras i trapphus respektive att 
tillfredsställande brandteknisk avskiljning mellan källare och trapphus är undermålig, eller 
helt saknas. 

Under året har Boverkets nya byggregler, BBR 20, bö1jat gälla. Dessa skiljer sig inte avsevärt 
frånBER 19. 

Vi har i år låtit upprätta ett dokument, "Riktlinjer för tillsyn", vilket är fastställt av direktionen 
2013-05-30. Utifrån en tillhörande bedömningsmall kanuner objektens tillsynsfrister att 
fastställas. Principen äT att ett bra fungerande brandskydd ger en längre frist, upp till 8 år, och 
verksamheter med ett bedömt sänu·e brandskyddsarbete ges en kortare frist, ner till årligen. 
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Vidare har vi under året uppdaterat och redigerat i vårt register för automatiska brandlann, 
anslutna till SOS. Förbundet har avtal med samtliga automatlannsinnehavare, utöver 
respektive objekts avtal med SOS. Det är av flera skäl viktigt att uppgifter om ägare, adress, 
vilken benämning s0111 används vid eventuella larm etc. är konekta. Med tanke på att det rör 
ca 125 objekt häver det vissa resurser men fårdigställdes under året. 

Brandskyddet har blivit en allt större del i byggprocessen. Detta innebär bl.a. att 
räddningstjänsten som remissinstans till byggnadsnämnderna får avsätta betydligt mer tid vid 
bygglovsansärenden, såsom granskning av brandskyddsbesla·ivningar och brandskydds
dokumentationer. Även platsbesök vid slutsamråd, slutbesiktningar och annan kontroll och 
rådgivning har blivit mer omfattande. 

Räddningstjänsten har under hösten 2013 tillsammans med representanter fi·ån våra tre 
medlemskommuners byggnadslcontor, genomfört en första gemensam träff för att diskutera 
olika frågor kring bygglovshantering med mål att ha en så stor samsyn som möjligt. Dessa 
träffar kommer framgent att ske med kontinuitet. Med detta samarbete, vilket enligt vår 
uppfattning fungerar väldigt bra, och den större del som brandskyddet ges i byggprocessen är 
det vår bestämda uppfattning att vi får ett betydligt brandsähare samhälle att vistas i. 

sotning och brandskyddskontroll 

Sotning och brandskyddskontroll utförs av sotningsdistrikten enligt avtal med respektive 
skorstensfejarmästare. 
Frister för sotning beslutas enligt 3 kap. l§ förordningen (2003 :789) om skydd mot olyckor 
av kmmnunen, dvs. förbundsdirektionen. Kontroll:fi.-isterna däremot av staten (SRVFS 
2005:9). 

Antalet förekommande eldstäder och dess nyttjande relaterat till sotningsfristema genererar 
behov av ett antal sotningar såväl som brandskyddskontroller per år. 

Måluppfyllelse sotning och brandslcyddslwntroll (bsk) per distrikt och genomsnitt 
sotning, %av Antal planerade Genomförda bsk Bsk,% av 
årsfi:ist bsk, 2-, 4-, 8-årsobj. 2-, 4-, 8-årsobj. planerade 

Uppvidinge 94% 1550 l 215 
Lessebo 95% 900 905 
Tingsryd 93% 2 957 l 533 
Genomsnitt 94% 1 802 1217 

Enligt 3kap. 4§, lagen (2003 :778) om skydelmot olyckor får en k01mnun medge att en 
fastighetsägare själv utför eller låter am1an utföra sotning på den egna fastigheten. 

78,3% 
100,5% 
51,8% 
67,5% 

Prövning och beslut enligt delegation. Totalt inom de tre sotningsdistrikten fim1s 2013-12-31 
283 giltiga medgivanden. 
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Extern utbildning och information 

Sammanställning över genomförda utbildningar 1/1 - 31/12, inom ( ) avser 2012 
U tbildning/kitrs V-ö Tingsryd Lessebo Uppvidinge Kommentar 

an t del! antdelt an t delt 
Brand och (36) (335) (52) (47) Detta är en utbildning som framhåller den enskildes ansvar och hur 

säkerhets- 9 33 o 63 viktig deras insats är för en minskad skadeutveckling, både 

utbildning 
förebyggande och vid en olycka, vare sig det gäller en arbetsplats 
eller hemmiljö. 

Brandskyddsom bud/ (66) (O) (O) I lag om skydd mot olyckor föreskrivs att varje verksamhet ska 

SBA 16 34 2 bedriva systematiskt brandsk.·yddsarbete, SBA. I detta ingår en 
braildskyddsorganisation med beskrivning av olika ansvarsroller där 
brandskyddsombud är en del. Utbildningen är en grundkurs för dem 
som är utsedda att vara brandskyddsombud. Ä ven riktad till 
verksamhetsansvariga. 

Brandskyddsutbildning (32) (19) (51) Utvecklingen visar &tt man i kommunema anser utbildning i 

för semestervikarier 97 31 44 brandskydd som viktigt även för vikarier. 

inom vård/omsorg 
"Brandinfonnation" (144) (39) (O) Specifika ämnesområden, exempelvis gasol, eller för specifika 

"Peppar/Peppar" 259 40 33 intressegrupper, exempelvis PRO och SFI. 1-2 timmars information 
per tillfalle. 
Ett antal ay dessa utbildningar/informationer genomförs i samverkan 
med FRIS (Föreningen Räddningskårer I samverkan). 

"Heta arbeten" (53) (32) (18) För ett antal yrkeskategorier, eller egentligen arbetsmoment, fordras 

33 o 9 en särskild behörighet. Utbildningen leder fram till ett certifikat söm 
är giltigt i fem år. Deltagama kan komma från alla 
medlemskommunerna, eller annan ort, oavsett var utbildningen 
genomförs. 

Brand/konsekvens (O) (O) (O) Riktad utbildning/information till grundskolor, som efter 

information 97 o o skadegörelse, bränder, oroligheter etc. hör av sig till 

grundskolan 
räddningsijänsten. 

Praktik, Utrymning (46) (13) (76) Praktisk tillämpning i handhavande. Nomwlt ingår släckövningar i 

Handbrandsläckare 87 16 o utbildningen. Denna utb specieJit anpassad efter kundens önskemål. 

"Sota Din egen Förbundet har till studieförbundet Vuxenskolan (Uppvidinge, 

skorsten" Tingstyd, Nybro) sålt instmktörsljänst. 23 k-urser under 2006-2012 
och 3 under 2013. Kursen innefattar bl.a. anläggningskunskap, 
eldnings- och sotningsteknik och allmänt brandskydd. 

HLR, "hjärt· (O) (O) (7) Grundutbildning för att kunna påbörja adekvat forsta hjälp vid 

lungräddnin_g" o o o iliärtstopp. 

Summa/kommun (676) (155) (199) 
622 186 141 

Totalt antal deltagare (1066) 
958* 

--
~) Saknas ca. 125 deltagare p. g. a. missad registrering/dokumentation av personal inom 

verksamhetsområde socialfönialtning 

Brandskyddsutbildningen mot leonummernas elever i årskurs 2 respeldive 5 forsätter och är ett. 
uppskattat projekt bland elever och lärare. Upp i rök, (för närvarande bekostas med statliga 
medel) ett utbildningsmaterial för högstadiet, som syftar till att förebygga anlagda bränder, 
har körts vid några tillfållen och vidareutvecklas urider 2014 för möjlighet till interaktiva 
egenstuclier. 
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Värends Räddningstjänst har fömyat sin Bmnses brandskola och skapat ett bra material för 
sexårii1gar, som på något vis skali/bör användas även i våli distrikt. 
Glädjande är att efterfrågan, eller behov av vår riktade brand/konsekvens information i skolor 
där det varit oroligt med skadegörelse och brandtillbud under året helt uteblivet. 

Vi deltog under förvåren i pilotprojektet "Hesa Fredrik" informationskampanj om att 
förtydliga den enskildes ansvai' och möjligheter vid olika form av kriser. 

Genom "skohornsprojekt" Linnea (Lessebo) samt 75 års (Tingsryd) med kontroll/infonnation 
av säkerhet i hemmet hos äldre har vi verkat för att göra våra "seniorboende" ä1mu säkrare 
och bättre. Vi har i samband med dessa projekt även skapat en bild övei· hur brandsäkerheten i 
hem hos äldre i våra kommuner ser ut. 
Mål i framtiden är att få igång liknande verksamhet även i Uppvidinge kommun 
(biståndshandläggarna informerades under året och är medvetna om möjligheter och vårt 
intresse). Osäke1t hur fortsättning ser ut i kommunerna, men förhoppning om f01tsatt 
samarbete RÖK-Hemtjänst"Biståndshandläggare-Socialförvaltliingar finns. 

Peppar/peppar, en dag för äldres säkerhet 1/1 O hanteras lite olika i våra kommuner, där vi 
gärna bistår med brandsäkerhets biten, melJ- ej mäktar med att driva hela konceptet själva. 
Under 2013 var vi delaktiga under fyra tillfållen i Lessebo kommun. 

Räddningstjänst & Socialförvaltning i samverkan 
för säkrare Seniorboenden (248 hushåll besökta) 

# • - ••••• - · , •••• •• • • , •••• ~ ••• · - · - . .... . ... . - ..... , • •• • ••• • • ·· ·· · ···- . ... ·-- - • • 

Saknar Brandvarnare Saknar Brandsläckare Inga flrister 

Ut1dersölmingen gjord i smnband med Linnea- och "skohornsprojektet" i Lessebo respektive 
Tings1yds konujwner. 
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Operativ verksamhet 

Personalsituation 

"Brandmannayrket är ett spännande, givande och mångsidigt jobb för både män och kvinnor. 
Du kommer i kontakt med människor i olika situationer och arbetar tillsammans med kollegor 
i en grupp. " 

Detta citat, från en rekryteringsannons, belyser det nytänkande som sker för att kunna 
rehytera deltidspersonaL Tanken är att fokusera på de positiva delar som det medför ?ttt vara 
deltidsbrandman, istället för att redovisa de krav på anspänningstider, fystester m.m. som 
ställs. Kraven har därmed inte minskat. Målsättningen med fokus på möjligheter, är att skapa 
kontakt, som medför att den intresserade söker en tjänst. Förhoppningsvis kan man 
därigenom, tillsammans med arbetsgivaren, skapa förutsättningar för en anställning. 

Kraven på våra brandmän ökar ständigt med ett komplexare samhälle p.g.a. ökade risker och 
fler typer av uppdrag. Här kan nämnas IVP A, suicid, trafikolyckot, tung räddning m.m. Dessa 
krav slciljer inte från de heltidsanställda brandmäm1ens vilket innebär ett hått tryck på 
kvalitativa utbildningar och övningsverksamhet. 

Tyvän kan vi konstatera att personalomsättnigen fortfarande är hög. Trots idoga 
rekryteringsansträi1gningar har vissa stationer vakanser. Lessebo och Kosta är de styrkor där 
det för närvarande salmas flest. Glädjande nog finns det "lite ljus i tum1eln" med skapad 
kontakt med sju intresserade i Lessebo. Rekryteringsprocess pågår i Kosta. 

Under 2013 har fjorton nyanställningar skett samtidigt som tolv stycken slutat. 

Sammanställning, antal anställda per lmtegori, kön och medelålder, 2013-12-31 
Personallmtegori Kvinnor Män Totalt Medelålder (år) 
Förtroendevalda och 
revisorer 3 9 12 60 
Tekniker, 
administrationspersonal, 
fhnktionsansvariga BM, 
rch, stfrch 3 10* 13 49 
Deltidspersonal med 
beredskapshav 5 156 161 41 
Deltidspersonal utan 
beredskapskrav l 28 29 43 
Summering 12 200 212 48 
*) Varav två deltidsanställda brandmästare 

Sammanställning deltidsanställd personal, per 2013-12-31 
slutat under året 12 
Beviljade uppsägningar (uppsägningstid pågår) 2 
Tjänstlediga 2 
Vakanser deltidsbrandmän med beredskap (ink!. pågående upps.) 18 
Vakanser deltidsbrandmän utan beredskap 2 
Vakanser brandförmän/styrkeledare med utb. Räl A 2 
Antal nyanställda 9 
Antalet ansökningar med pågående test/undei'sölming 12 

lO 

13



Kompetensutbildning och fortbildning 

Kurs/utbildning 
Preparandkurs (2 v.) 

Rökdykarkurs 
Räddningsinsats (6 v.) 

Körkmisutbildning, C-kmi 

Antal deltagare 
15 

15 
13 
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Bronto SlcyLift (24 tim, krav för förm·bevis) 16 
Psykologisk förstahjälp 7 
Boverkets Byggregler (1 dag) 2 
Interspil·o (3 dagar) l 
Basal HLR 3 
Autokaross (l dag, 3810) 8 
CAFS/OneSeven (1 dag, 3810) · 8 
Släckövning CAFS ( 4 tim) 17 
Krissamverkan Kronoberg 

Skånsk brandskyddsdag (l dag) 7 

Skadeplats 2013 6 
Regional Samverkanskurs (3dgr) 3 
D-HLR ( 6 tim, krav för delegation IVP A) 11 

Utvecklingsdag (Ola Mårtensson) l O 

Övningsverksamhet 2013 

Från station/styrka 
L-o l, N-t 2, R-a 2, Ryd 2, A-o l, 
K-a l, S-v l, L-a 2, H-p 2, V-g l 
Lika ovan 
A-a 3, Kosta l, T-d 2, A-o 2, Ryd l, 
L-o l, N-t l, L-a 2 
8 fårdiga, l har avslutat sin 
anställning. 
A-a 13, ledningsorganisation 3 
Ledningsorganisation 
Ledningsorganisation 
Ledningsorganisation 
Ledningsorganisation 
L-a 4, ledningsorg. 4 
L-a 4, ledningsorg. 4 
L-a 14, ledningsorg. 3 
Ledningsorganisation 
Avser styrgrupp och wotkshops. 
Deltagarantalet har varierat. 
N-t l, L-o l, H-p l, Konga l, Ryd 
l, Ledn. 2 
Ledningsorganisation 
Ledningsorganisation 
L-o l, N-t 2, R-a 2, Ryd 3, A-o l, 
H-p l, K-a l 
Ledningsorgmlisation 

Utlagd övningstid (15 stn) 9 228 persontimmar 

Registrerad övningstid (15 stn) 8 241 persontimmar 

89 % av utlagd övningstid är registrerad i vårt administrationsprogram CORE. 

Exempel på övningar under 2013. 

Grundläggande kunskaper repeteras genom övningar i: 
vintertj än st, standardrutin er, is- vattenlivräddning, adressorientering, o b j ektmientering, barn
HLR, D-HLR, kmtot, samband, brandvattenförsötjning/hydraulik, bussräddning, sjukvård (L
ABCDE) 

Rökövningar: 
2 varma och 2 kalla rökövningar skall genomföras årligen för att bibehålla 
rökdykarkompetensen. 
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Händelser 

Larmstatistik, antal utryckningar per station 

s tation l År 2013 
Tot/stn Varav inom IVPA Tot/stn 

eget 
stn.område 

Korsberga 3 - - l 
Farstorp o - - -
Växjö JO - - 11 
B m ås o - - -
Rott n e - - - -
Inge/stad 4 - - 7 
Lessebo 94 57 6 89 
Hovmantorp 45 21 2 49 
Kosta 20 17 l 40 
Skruv 9 7 o 9 
Norrhult 34 20 3 40 
Aseda 66 50 5 61 
Alstermo 18 17 o 31 
L~nhovda 40 22 2 53 
Tingsryd 135 76 2 128 
Liimerycl 21 11 l 13 
Rävemåla 44 33 6 32 
Konga 20 13 2 21 
Ryd 70 49 5 62 
Urshult 38 29 3 27 
Väckelsång 13 3 1 16 
Västra Torsås 2 - - 2 
Älmhult o - - o 
Nybro l - - -
Alsterbro o - - o 
Orrefors 2 - - 2 
Emmaboda 2 - - 2 
Högs by o - - -
Hultsfred o - - -
Ha!labro 18 - - 12 
Eringsboda 14 - - 9 
Olofström 5 - - l 
Kyrkhult o - - o 
Totalt 728 425 39 718 
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2012 
Eget IVPA 

stn.omr. 

- -
- -
- -
- -
- -
- -

52 6 
21 o 
35 o 
lO o 
23 l 
49 4 
32 3 
26 3 
56 3 
7 l 

lA l 
26 o 
41 7 
24 2 
9 2 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

425 33 

2011 
T otlstn Eget 

stn.omr. 

l -
- -
2 -
- -
- -
4 -

101 57 
36 21 
23 18 
17 1,4 
26 13 
47 33 
24 22 
49 34 

110 57 
25 9 
32 20 
11 lO 
47 24 
27 27 
13 6 
l -
o -
o -
o -
2 -
2 -
o -
o -
9 -
2 -
l -
2. -

614 365 

l' 
l 

l 

l 
l 

l 
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Larmstatistik, antal utryckningar fördelade på händelsetyp 

O lyckstyp 2013 2012 2011 
Brand i byggnad 49 52 61 
Brand ej i byggnad 68 56 54 
Trafikolycka 102 97 83 
Utsläpp av farligt ämne 11 22 22 
Drunknh1g-/ tillbud 2 2 o 
Nödställd person 3 2 4 
Djurräddning (nödställt djur) 3 6 3 
Stormskada 4 2 o 
Bergras l jordskred o o o 
Annatras o o 1 
Översvämning av vattendrag o l 2 
A1man vattenskada 6 9 5 
Annan olycka 6 lO 6 
Automatlarm, ej brand IJ 92 101 87 
Förmodad brand 18 20 12 
Falsidann brand 2 3 o 
Förmodad räddning 6 l .3 
Falsklarm räddning l o o 
I väntan på ambulans ZJ 41 33 24 
sjukvård på delegation 31 o o l 
Hjälp till ambulans 4 6 8 
Hjälp till polis 6 4 2 
Felindikering från aut larm o l o 
Vattentransport o o o 
T1ygghetslarm o o 1 
säkerhetsvakt o o o 
Dykuppdrag o o o 
Inbrottslarm l o 4 
Hiss ej nödläge 3 2 2 
All11at uppdrag 4> 33 53 12 
statlig räddningstjänst - - -
Totalt 461 483 396 

l) 125 objekt är anslutna till SOS. 
2) Utförs enligt avtalmed Landstinget K.ronoberg fi·ån och med 2009-06-01, förlängt i juni 2013. För statistik per 
station se tabell "Larmstatistilc, antal uh·yckningar per station". 
3) Ingår i förekommande fall som åtgärd under pågående larm/uppdrag. Är därfor ej medräknat i totalt antal 
larm/händelser per år 
4) Från och mecl2012 överförs vissa grunduppgifter direkt fi·ån SOS-Alarm till förbundets verksamhetssystem 
CORE/insatsrapport. Vissa händelser, t. ex. telestörningar, sölmingm' av RCB, problem med larm överföring, 
dokumenteras seelan förändringen trädde i kraft med stön·e noggrmmhet. De flesta av händelserna "annat 
uppdrag" således utan någon form av räddningsinsats. 

Slmdade och omkomna per medlemskommun 2013 
Genomsnitt 2010-2013 och genomsnitt per 1000 invånare 2010-2013 
Svårt skadade och omkomna vid händelse "IVP A" ej medräknade. 
(internt ra p portsystem CORE) 

Lindrigt l år l1000inv Svårt* l år /1000 inv Omkomna* l år /1000 inv 
Uppvidinge 27 29,50 3,19 2 7,0 0,76 o 0,25 0,03 
Lessebo 14 17,75 2,21 5 2,7 0,34 l 0,50 0,06 
Tingsryd 36 28,50 2,35 4 5,2 0,43 4 2,00 0,16 

77 19,25 2,58 11 2,75 0,51 5 1,25 0,08 
*) Som svårt skadad bedöms de som sannolikt blir inlagda på sjukhus och med omkomna avses de som avlider i 
direkt anslutning till olyckan och inte senare ex. på sjukhus. 
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Ankomsttider 

Utdrag från Handlingsprogram 
Tabell4 
Källa: strategihusets utredning 2009, ingår· fr. o. m. april2012 i medlemskommunernas beslutade ägardirektiv 

,-------------------------------------~ 

Godtagbar tid för räddningsinsats 

5 g 13 17 21 25 29 

Enligt redovisad tabell så skall ankomstiden vid 30% av händelserna vara inom l O minuter 
och 83% inom 20 minuter. 

Utfall2013, 381 jämförda insatser av 461 

Inom 10 min 10-20 min 

Blå: Mål enligt handlingsprogram 
Röd: Utfall2013 

> 20 min 
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Tid fram till omhändertagande av skadade på sjukhus 

De operativa målen anger på flera punkter att räddningsinsatser skall genomföras på ett 
effektivt sätt. Ett av flera mått på effektiviteten benämns "den gyllene timmen" som innebär 
att målet är att skadade människor skall vara omhändertagna på sjuldms inom e11 timma efter 
det att olyckan inträffat. För att uppnå målet krävs att räddningspersonalen är övad och kum1ig 
avseende utrustning och metodile för s.k. säker losstagning. Tabellen nedan redovisar ett antal 
allvarliga olyckor och inom vilken tid omhändertagande påbö1jats på skadeplats respektive på 
sjukhus. 

Kommun Platsbeslcrivning Dag Larmtid Rtj.på pi. "På akuten" "Gyllene timmen" 
Uppvidinge R v 31 Lenhavda fredag i2:00 12:10 12 :59 0:59 
Tingsryd Lv120 lörd\lg 11:24 11.40 12:37 l :13 
Tingsryd Tingstyd-Linneryd fredag 06:57 07:14 07:58 1:01 
Lessebo Hovmantorp onsdag 12:17 12:26 13:00 0:43 
UpJ)Viclinge Rv23 lördag 11:19 11:25 12:03 0:44 
Lessebo Ry 28 onsdag 20:30 20:37 21:46 l : 16 
Lessebo Lessebo söndag 13:36 13:44 14:51 l: 15 
Tingsryd Tmgsrycl onsdag 12:04 12:12 13:27 l:i3 
Lessebo L v 838 torsdag 06:11 06:20 07:29 I: 18 

Några händelser specificerat 

Februari- Allvarlig trafikolycka R v 27. I media dagarna efter händelsen uttalades kritik mot 
väghållaren. Flera uppgifter gjorde gällande att balkbekämpningen var undennålig. 
Maj- Drunlrningsolycka i samband med fiske på sjön Åsnen. 
Juni - Drunkningsolycka i samband med bad i sjön Läen. 
Jmli - Singelolycka Iv 120, tanlcbil (sanering miljöskydd) lastad med ca 3000 liter spillolja (se 
bild 1). 
September- Singelolycka l v 120, lastbil/trailer lastad med virke. Läckage från 
drivmedelstank ca 200 l dieselolja (se bild 2). 
Oktober- Brand i personbil som sprider sig via skärmtak till byggnad (se bild 3 och 4). 

Bild l Bild2 

Bilcl3 Bilc14 
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Drift/underhåll och investeringar 

Kostnaderna för slutfasen av övergång till sambandssystem Rakel blev något dyrare än 
berälmat. I bö1jan av året genomfördes den sista delen, innebärande installation av utrustning 
på respektive station för att möjliggöra s.k. reservalarmering* via Rakel-nätet 
'~För utalarmering av räddnings.styrkorfi·ån SOS krävs, av s. k. redundansskäl, två av 

varandra oberoende larmvägar. För RÖK·s vidkommande är det löstdels genom enfirst 
förbindelse och dels via Raket-systemet. 

I syfte att minska personalens, och då i sylmerhet teknikernas, exponering för skadliga ä11111en 
i skyddskläder efter insatser vid bränder infördes i böljan på året nya rutiner. Bl.a. reglerar 
den att sotiga larmställ skall tas av ute på plats och läggas i en speciell säck. Säcken stoppas 
sedan som·· den är i tvättmaskin varvid den upplöses. Instruktionerna omfattar även annan 
utrustning t. ex. rökskydd och strålrör. Delllla typ av materiel ska grovrengöras ute på plats. 
*)Bygger på rapporter om förhöjd risk att drabbas av cancer vid återkommande arbete med 

rökigisotig utrustning 

Som en del i att nå målet "effektiva räddningsinsatser" i sainband med trafikolyckor har 
förbundet målmedvetet under en längre tid reinvesterat i s.k. hydraulutrustning*. Med tanke 
på att detta är högprioriterad utrustning funktionellt sett och dessutom dyrbar films 
serviceavtal teclmat. 
'~ Hydrauliskt drivna saxw~ bändare och :spridare som i första hand används i smnband med 

"säker losstagning trafikolycka". 

Budgetsituationen för verksamheten drift och underhåll är besvärlig. 2013 såväl som ett antal 
år im1an dess i1mebär ett överskridande. Till stora delar kompenseras det genom 
engångsintäkter i och med försäljning av utrangerade fordon. Sett till organisationens 
förmåga, exempelvis operativt, är det helt klmt en styrka att vara "stor". Baksidan på det 
myntet är att det blir stora volymer som driver på utgifterna. Som exempel kan nämnas 
tvättning och lagning av slang, utbytesdelar till rökskyddsutrustning, byte av ca 20 larmställ 
per år. 
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Investeringar 2013 

Pro.ield Kostnad (tl{r) Budget (tkr) Kommentar 
FIP-bil o 125,0 Genomförs 2014 
Släck/räddningsbil, BAS 4 3 114,1 3 300,0 Placering Lenhovda. 

Släcksystem utöver 
ordinarie vtn. - CAFS 

Höjdfordon 1150,9 o Begagnad via auktion 
KVD. 

Andningsskyddsutrustning 49,2 o Ingår i BU övriga 5- och 
l 0-årsinvest. 

Hydraulverktyg 468,6 o Ingår i BU övriga 5- och 
1 0-årsirtvets, samt, 
överskjutande medel 
projekt BAS 4. 

Rake l 113,4 Ingår i BU övriga 5- och 
l 0-årsinvest. 

Övriga inventarier 5 och l O år 106,5 500,0 
Övningsinventarier 5 år 52,2 o 
Totaler 5 054,9 3 925,0 
Överskddande - 1129,9 BU-överskridande 1,1 

miljon godkänt 2013-10-
16, § 30 

Lokaler 

Förbundet hyr som tidigare samtliga brandstations- och administrativa lokaler. I två fall, 
Åseda och Konga av privat fastighetsägare, de övriga av medlemskommun eller kommlmalt 
bolag. 
Radikal renovering av personalutrymmen vid btandstationen i Nonhult genomfördes under 
första halvåret. Kvarstår som följd av entreprenörskonkurs målning av golv i vagnhall. 
Medräknat Hovmantorp och Sluuv där motsvarande projekt genomfördes under 2012, är de 
tre byggnader som var föremål för föreläggande från arbetsmiljöverket iordningställda. De 
kostnader föl' ombyggand som efter förhandling med ägaren inte är hänförliga tlll "eftersatt 
underhåll" innebär en hyreshöjning. Hänsyn har tagits till "h yresdrivande renoveringar" i 
driftbudget till och med 2013. För innevarande år fi1ms inte motsvarande utrymme. Återstår 
behövliga åtgärder av mer eller mii1dre omfattande karaktär vid stationerna i Kosta och 
Rävemåla. Anställning av kvhmliga 111edarbetare/deltidsbrandmän medför behov av 
ytterligare/skilda duschutrynm1en. Vid hälften av förbundets brandstationer finns för 
närvarande skilda utrymmen. 

Ledning och administration 

Organisatoriskt drivs verksamheten utifrån fyra avdelningar. Intem utbildning och övning, 
drift- och underhåll, deltidspersonal och lokaler samt förebyggande. Inom förebyggande
avdelningen finns två sektioner. En för myndighetsutövning och en för extem utbildning och 
information. 
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Introduktion av nyanställd (nov-12) administrativ assistent, såväl som omfördelning av vissa 
administrativa arbetsuppgifter har fullföljts utan stömingar. K varstående behov av att återta 
förmåga finns, Förhållandena synes på intet sätt onormala. I samband med 
personalförändringar, oavsett verksamhet eller hierarkisk nivå, drabbas aktuell organisation 
negativt. Helhetsbedömning for förbundet i detta specifika avseende är att forändringen 
genomförts med förväntad påverkan. 

I septembei· gen01nfördes en s.k utvecklingsdag för ledningsorganisationen. Samtals
/diskussionsledare var Ola Mfuiensson, Institutet för Räddningstjänstens Ledarskaps
utveclding. Övergripande syfte var att främja förutsättningar för att motverka stagnation i 
organisationen. 
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Verksamheten 2013 avseende e)wnomi 

Omsättningen har uppgått till 36 988 tkr, (35 686 tki) vilket motsvarar en ökning med 3,6 % 
(2,6%). Verksamhetens nettokostnader exklusive jämförelsestörande poster uppgår till 
sammanlagt 35 234 tkr (34 380 tkr). Nettokostnadsökningen för förbundet uppgår till 2,5 % (3,2 

%). Årets resultat uppgår till 595 tkr (347 tkr) vilket i1mebär att det finansiella målet h~u· nåtts. 
Ingående balanserat resultat uppgår till 672 tkr. Årets positiva utfall beror till största delen på 
återbetalningen av AGS-försäkringen från åren 2005-06 med 621 tkr, vilket redovisas som 
jämförelsestötande post. 

Eftersom förbundet ej har något av förbundsbildarna erhållet kapital må årets resultat 
balanseras över i ny räkning vilket ger ett utgående eget kapital, ackumulerade vinstmedel 
som kan användas till att täcica framtida underskott, uppgår til11 267 tkr. 

Ekonomisk uppföljning 1rted helårsprognos har lämnats vid två tillfållen till Direktionen. 

Ekonomiskt utfall 

Konimunbidraget uppgår til135 773 tkr (34 590 tia'), en ökning med 3,4% (4,4 %). 

Utfallet för externa intäkter blev 119 tkr högre än föna året, l 215 tkr ( 1 096 tkr) vilket ger en 
negativ budgetavvikelse med 196 tkr. Järnfö1t med föna året är det överlag samma nivå på 
intäktema. Försäljning av utrangerade fordon uppgår til1197 tkr. Ersättning för felaktiga larm 
uppgår till l 58 tkr jämfört med föregående år på 142 tkr. 

Personalkostnaderna, som till ca 90 % är operativa kostnader för beredskap/utryckningar, 
uppgår till 65,0 % (67,0 %) av de totala kostnaderna. Dessa uppgår till 23 983 tkr (24 118 tkl') 
och är drygt l 00 tkr lägre än förra året. I personalkostnaderna ingår även förändring av 
semesterlöneskuld och sktlld för okompenserad övertid, en ökning med 98 tkr (58 tkr), jämte 
pensioner och löneskatt, individuell del och löpande premie som inbetalas till Skandia via en 
försäkringslösning. Pensionskostnaderna inklusive löneskatt uppgår till l 209 tkr (1 681 tkr). 

Personalkostnader är 780 th (1 090 tla') lägre jämfö1t med budget. Avvikelsen beror på lägre 
omfattning av utryckningar ooh framförallt utbildning av nya deltidsbrandmän o- befål. 
Utfallet för pensionskostnader, försäkringsavgifter blev netto l 00 tki' lägre än budget. 

Förbundets kostnader för hyra av räddningsstationer, drift- och underhåll av fordon, 
utrustning och samband uppgår till 9 663 tkr (8 462 tkr) eiler 26,1 % (23,5 %) (varav hyra och 
drift av räddningsstationer uppgår till 3 761 tkr (3 548 tkr). Utfallet har blivit drygt 700 tkr 
högre beroende på Rakel, reparationer och utbyte och. mman teknisk, ex. andningsskydd, 
utrustning. 

Kostnad för anläggningskapitalet (fordon/maskiner) avskrivning och räntor uppgår i budget 
till 3 404 tkr. Utfallet blev 3 368 tkr (3 398 tkl'), positiv avvikelse med 36 tkr beroende på lägte 
kostnader för avskrivning och räntekostnader. Arets avskrivningar uppgår til12 803 tkr vilket 
är 93 tkr lägre än föregående åL 
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Externa Kostnader 2013 
KÖP 

VERI<SAMHET 

AVSKR o RÄNTA 
9% 

HYRA, REP O UH 
9% 

ÖVR MTRL, 
TJÄNST 

15% 

PERSONAL 
65% 

Arets resultat uppgår till 595 tkr. Avvikelse från budget beror påföljande; 

Intäkter 
Personal 
Återbetalning AGS 
Pension/försäkring 
Kapitalkostnad 
F ordon/utrustning/hyra 

Summa avvikelse 

'" 196 tkr 
+ 780 tkr 
+ 621 tkr 
+ 100 th 
+ 36th 
- 746 th 

595 tkr 

Med beaktande av händelser av engångslcaraktär; återbetalning av A GS ( -621 t la') blitjusterat 
resultat ett underskott på 26 tkr. 

Investeringar 

Investeringarnaför verksamhetsåret var budgeterad till 3 925 th och utfallet blev 5 050 th (6 

109 tlu'). Största posten är anskaffrring av en ny SIR bil till Lenhavda för 3 114 th och 
a11skaffning av ett begagnat höjdfordon till Åseda för 1 150 tkr. Övriga investeringar berör 
kompletterande nyanskaffning och montering av Rakel, hydraulvei'ktyg och andningsskydd 
med 640 th. Dä1till har investering skett i övningsmateriel samt övrig utrustning med 150 tkr. 

Skulder och finansnetto 

Förbundet har en checkrälmingshedit på 8 000 th och vid årets slut nyttjades 5 060 th (l 661 

tkr). Nyupplåning och olhsättning har skett med O tkr och sammanlagt uppgår långfristig 
låneskuld till 14 125 tkr varav 1 500 tkr kmmner att ammteras under nästa år. 
Räntekostnaderna uppgår till565 tkr (502 tla'). 

Ekonomiskt utfall och ställi1ing redovisas 
finansieringsanalys och tillhörande noter för 2013. 

20 

resultat- och balansrälming jämte 

l 

4-23



RESULTATRÅKNING, Räddningstjänsten Ö:a l(ronoberg 

T kr 

Verksamhetens intäkter 
Verksamhetens kostnader 
A vskriv.hingar 
Jämförelsestörande poster 

Verksamhetens nettokostnader 

Kommunbidrag 
Finansiella intäkter 
Finan~della kostnader 

Resultat före extraordinära poster 

Extraordinära intäkter 
Extraordinära kostnader 

Årets I'esultat 
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Not 

2 

8 

3 

4 

5 

6 

11, 15 

2013 2012 

l 215 l 096 
-33 646 -32 580 

-2 803 -2 896 

621 639 

-34 613 -33 741 

35 773 34 590 

o o 
-565 -502 

595 347 

o o 
o o 

595 347 
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FINANSIERINGSANALYS, Räddningstjänsten Ö:a Kronoberg 

T kr 

DEN LÖPANDE VERKSAMMETEN 
Årets resultat 
Justering för av- och nedskrivningar 
Justering för gjorda avsättningar 
Justering för ianspråktagna avsättningar 
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 
]l.1edel fi·ån verksamheten förförändring 
av rörelsekapital 

Ökning/minskning kolifristiga fordringar 

Ökning/minsirning förråd och varulager 
Ölming/rninskning kortfristiga skulder 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

INVESTERINGAR 
Investering i materiella anläggningstillgångar 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 
Investeringsbidrag materiella anläggningstillgångar 

Investering av finansiella anläggningstillgångar 
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 

FINANSIERING 
Nyupptagna lån 
Ammiering av skuld 

Kortflistig upplåning 
Ökning av kapitalförvaltning 
Minslming av kapita1förvaltning 
Ökning av långfristiga fordringar 
Minskning av långfdstiga fordringar 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Årets kassaflöde 

Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets slut 

Räntebärande nettotillgång vid årets början 
Räntebärande nettotillgång vid årets slut 
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7 

2013 2012 . 

595 347 
2 803 2 896 

-17 132 

o o 
o o 

3 381 3 375 

-547 -205 
o o 

3 786 581 

6 619 3 750 

-5 050 -6 109 
o o 
o o 
o o 
o o 

-5 050 -6109 

o 6200 
-1 500 -3 625 

o o 
o o 
o o 
o o 
o o 

-1500 2575 

70 217 

316 99 
386 316 

o o 
o o 
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1' \# l) 
BALANSRÄI(NING, Räddningstjänsten Ö:a Kronoberg 
T kr Not 2013 2012 
TILLGÅNGAR 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

Matedella anläggningstillgångur 
Mark, byggnader och tekniska anläggningar o o 
Maskiner och inventarier 8 23 027 20 780 

Finansiella rmliigguingstillgångar 
Aktier/andelar i dotterbolag o o 
Aktier och andelar o o 
Obligationer och andra värdepapper o o 
LångtUstiga fordringar o o 
Summa anläggningstillgångar 23027 20 780 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 

Fönåd o o 
Kortfristiga fordringar 9 l 578 l 031 

Kassa och ballic 10 386 316 

Summa omsättningstillgångar 1964 1347 

SUMMA TILLGÅNGAR 24 991 22127 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER 

EGET KAPITAL 

Ingående eget kapital 672 325 

Arets resultat 595 347 

Summa eget kapital 11 1267 672 

AVSÄTTNINGAR 
Avsättningar för pensioner och likn. förpliktelser 12 114 132 

Andra avsättningar o o 
Sum.ma avsättninga1· 114 132 

SKULDER 

Långfristiga skulder 13 12 625 14 125 

Kortfristiga skulder 14 10 984 7 198 
Summa skulder 23 609 21323 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÅTTNINGAR 

OCHSKULDER 24 991 22127 
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t} 
NOTER, Räddningtj Ö:a Kronoberg, Tkr 

Not 1 Verksamhetens intäkter 

Förrättnings-granskningsavgifter (brandsyn mm) 
Taxor och avgifter 
Utryckn. ers felaktiga larm 
BidragMSB 
Övriga bidrag 
Försäljning av verksamhet 
Försäljning av överbliven mtri 
Summa verlrsamhetens intäkter 
Jämfdrelsestörande intäkter, bidrag 

Not 2 Verl{samhetens kostnader 

Bidrag och transfereringar 
Köp av verksamhet 
Personallcostnader ink! sociala avgifter 
Pensionskostnader 
J-lyror, fastighetsservice o entreprenader 
Övriga material och ~änster 
Summa verlrsamhetens l,::ostnader 
Jämfdrelsestörande kostnader 

Verksamhetens nettokostnader 

Not 3 Jämforelsestörande poster 
Intäkter 
Återbetalning AGS 

Summa intäkter jämförelsestörande poster 

Summa netto jämfOrelsestörande poster 

Not 4 Medle1nsbidrag 

Lessebo kommun 
Uppvidinge kömniun 
Tingsryds kommun 

Summa 

24 

2013 

76 
289 
158 

319 
o 

177 
197 

1215 
621 

44 
534 

23 009 
973 

3 503 
5 581 

33 646 
o 

32 431 

621 

621 

621 

9 175 
13 389 
13 209 

35 773 

2012 

184 
235 
142 
173 
24 

307 
31 

1096 
639 

55 
1379 

22123 
1 353 
3 400 
4271 

32 580 
o 

31484 

639 

639 

639 

8 872; 
12 946 
12 772 

34 590 
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Not 5 Finansiella intäkter 
Räntor på rörliga medel 
Övriga ränteintäkter 

Sumnia 

Not 6 Finansiella kostnader 

Ränta på checkräkningskredit/ lån 
Betalningsomkostn~der 

Övriga Täntekostnader 

Summa 

Not 7 Kassaflöde från den löpa11de 
verksamheten 

Årets resultat 
Justering fdr av- och nedshivningar 
Justering fdr gjorda avsättningar 
Medel ji'!m verksamheten förförändring 
av rörelsekapital 

· Ölm./Mmskn. av kortfi·istiga fordringar 
Ökn./Minslm. av kort:fi·istiga skulder 
Ökn.!Minslm. fdnåd och varulager 

Summa 

Not 8 Maskiner och inventarier 
Fordon /maskiner 15 år 
Ing. anskaffuingsvärde 
·Årets investering 
. Försäljning/uh·angeringar 
Utgående anskaffn.värde 

Ing ack. avskrivnh1gar 
F örsäljning/uh·angeringar 
Årets avsla'ivningar 
Utgående ack avskrivningar 

BokfOrt värde 2013-12-31 

,. 

25 

/1-
~ 

2 013 2012 
o o 
o o 

o 
,. 

o 

479 494 
7 6 

78 2 

565 502 

595 347 
2 803 2 896 

-17 132 

3 381 3 375 

-547 -205 
3 786' 581 

o o 

6 619 3750 

22 604! 17249 
4260 5 355 

o o 
26 86( 22 604 

-7414' -6 016 
o o 

-1 500 -1 398. 
-8 914 ··7 414 

17 950 15190 
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2 013 2 012 
Fordon/maskiner JO år 
Ing. anskaffuingsvärde 9 735 9 141 
Arets investering 640 594 
Försäljninglutrangeringar -1 879 o 
Utgående anskaffn.värde 8 495 9 735 

Ing ack. avskrivningar -5 111 -4197 
Försäljninglutrangeringar l 879 o 
Arets avskrivningar -947 -914 
Utgående ack. avsluivningar -4179 -5111 

Bol.:fOrtvärde 2013-12-31 4 316 4 623 

Fordon !maskiner 5 år 
lng. anskaffuingsvärde l 783 2 088 
Arets investering 150 160 
F örsäljning/uh·angering o -465 
Utgående anskaffn.vät'de 1933 1783· 

Ing. ack. avskrivningar -816 -697 
• F örsäljning/uh·angering o 465 
• Arets avskrivningar -357 -585 
. Utgående ack. avskrivningar -1173: -816 

Bokfort värde 2013-12-31 760 967 

Summa bokfort vätlie 23 027. 20 780 

,Not 9 Kortfristiga fmutingar 

Kundfordringar 109 20 
Kundfordringar, med1emskomtmmer 44 6 
Fordringar hos staten 96 47 
Mervärdeskattefordran 128 146 
Interimsfoi'dringm· 1 181 765 
Fordringar medlemskommuner o o 
Övriga fordringar 2f 48 

Summa 1578 1031 
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Not 10 Kassa och bank 2 013 2 012 

Kassa, postgiro, banlc 386 316 

·summa 386 316 

Not 11 Eget kapital 

. Ingående eget kapital 672 325 

Arets resultat 595 347 

Underslcottstäelai.ing o o 

Summa 1267 672 

Not 12 Andra avsättningar 
Övriga avsättningar, efterlevande pension 114' 132 

Summa 114 132 

Not 13 Långfristiga skulder · 

Kreditinstitut 14125 15 625 

Amortering nästa år -1 500 -1 500 

Summa 12 625 14125 

Not 14 Kortflistiga skulder 

:Leverantörsskulder 975 907 
Leverantörsski.llder, medleinskon11mme1· 64 81 

Anställdas skatter 523"' 476 
Arbetsgivaravgifter 62f 589-q 

Inkomstfårskott/utgiftsrester n11n 1 569 l 410 
Amortel'ittgar, låneskuld, k01tfi·. del 1 500 l 500 

Nyttjad del av checkräkningshedit på 8 mkr 5 060 1 661 
Övrigt 672~ 574 

Summa 10 984 7198 
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Not 15 Avstämning av balanskravet 

Årets resultat enlresultaträkningen 
Avgår: 
Synnerliga skäl enl. KL 8 kap. 5§: 

Tillägg: Extraord. Kostn/täckning unelerskott 
Tillägg: Underskottstäckning medlemskommuner 
varav Lessebo O 
varav Uppvidinge 
varav Tingsryd 
Justerat resultat 

o 
o 

2013 . 

595 
o 

o 
o 

595 

Genereltt gäller de regler som anges i elen konununala redovisningslagen och de reko
menda tioner som utgivits av RKR. 
Avstänming gentemot RKR:s rekomenclationer och information är upprättad. 

Lessebo den 19 mars 2014 

a 

~~ 
Åke Carlson 
Ordforande 

~1-t--
~rgieta Lö:fSh·öm 

~ Stefun Karlsson Milcael Jeausson 
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2 012 

347 
o 

-213 

o 
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REDOVISNINGSPRINCIPER 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg strävar 
efter att följa den kommunala 
redovisningslagen, de rekommendationer 
som lämnats av Rådet för kommunal 
redovisning samt vad som j 

rum~·, R~k ·.ä.r :I{~)~. är E~I( ~i· 
re.l{(>mmendåtion uppfylld ~HVi~ inte .. 

:Uim_fy}lcJ. . ~ppf lid .. ·-· . y ... 
2.1 Säi'skild avtals-
pension och viss tids-
pension 
3.1 Redovisning av 
exh·aordinära poster x 
och upplysningar for 
jämfdrelseändamål 
4.2 Redovisning av 
skatteintäkter 
6.2 Redovisning av 
bidrag till infi:ashuk-
tureila investeringar 
7:1 Upplysi::tingar om 
pensionsmedel och x 
pensionsfdrplilctelser 
8.2 Sal)1manställd re-
dovisning 
10.2 Avsättningar och 
ansvarsfdrbindelser x 

11.2 Materiella an-
läggningstillgångar x 

12.1 Redovisning av 
inlmaterlella tillgångar x 

29 

övrigt kan anses som god redovisningssed. 
Nedan göts en bedömning över hm 
förbundet följer den normerande delen j 

RKR: rekommendationer. 

ICön:iriientar · 
.·-. 

Ej aktuellt, förbundet har 100 % 
fdrsäkringslösning. 

Ej aktuellt 

Ej aktuellt 

Ej alctuellt 

Semesterskulden redovisas mim era som 
upplupen kostnad. 

Avshlvningar av anläggningstfllgångar görs 
efter en bedömning av tillgångens 
nyttjandepedod. Vägledning films i SKL:s 
förslag till avskrivningstider. Viss omprövning 
görs löpande. Tyngre räddningsfordon har 
avskrivningstiden 15 år. 
Anslcaffi1ingslcostnader lmderstigande 1/3 av 
ett ppb och livslängden understiger 3 år 
redovisas som driftkostnad. 
Kommunalförbundet salmar immateriella 
tillgångar 
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RKR- Rek är Re IL är Rek är 
rekommendation uppfylld delvis inte 

uppfylld uppf.:Vlld 
13.1 Redovisning av 
hyres-/leasingavtal x 

14.1 Byte av redo-
visningsprinciper, änd-
ringar· i uppskattning- x 
ar ö ch bedömningar 
samt rättelser av fel 
I5.1 Redovisning av 
lånekosmader x 
16.2 Redovisning av 
kassaflöden x 
17. Värdering av och 
upplysningar om pen-
sionsfdrplilctelse 
I 8. I Intäkter fi·ån av-
gifter, bidrag och för- x 
säljningar 
19. Nedskrivningar 

x 
20. Redovisning av 
finansiella tillgångar x 
och finansiella siarider 
21. Redovisning av x 
derivat och 
säkringsredovisning 
22. Delårsrappo1t · x 

Övrigt: 

En översyn har gjorts och beslut fattats 
bing nya anvisningar för intern kontton av 
ekonomiska transaktioner hos Lessebo 
kommun. Pessa anvisningar följs även av 
kommunalforbundet. 

30 

Kommentar 

Redovisade belopp är inte· aktiverade. 
Förteckning är inte upprättad. 

Ej aktuellt, förbundet har 100 % 
försäkrings] ösning. 

-

Arbeta pågår till20 14-08 
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TI.NGS.tlYOS KOMM.UN 

2014 -04- 1 6 

Dllf 

Tilllwmmunfullmälctige i Lessebo, Tingsryd 
och Uppvidinge kommuner. 

Revisionsberättelse år 2013 

Vi har granskat Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronobergs verksamhet 
under år 2013. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet och revisorernas reglemente. 

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

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

Utifrån vår granskning gör vi följande bedömningar: 

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

Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. 

Direktionens interna kontroll bedöms ha varit tillräcldig, 

Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen som god. Det finansiella målet i ägardirektivet 
uppnås i och med årets resultat. 

Vi bedömer att verksamhetsmålet avseende responstiden i stort sett uppfylls baserat på 
återrapporteringen i årsredovisningen. Vi bedömer att flera av verksamhetsmålen bör 
kopplas till mätbara indikatorer för att möjliggöra uppföljning. Vi noterar att det pågår ett 
arbete att definiera lämpliga indikatorer. 
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Ansvarsfrihet 

Vi tillstyrker att direktionen för Kommunalförbundet Räddningstjän~ten Östra Kronoberg 
beviljas ansvarsfrihet. 

Vi tillstyrker att årsredovisningen för år 2013 godkänns. 

Vi åberopar följande för vår bedömning: 

Vi har genomfört övergripande ansvarsgranslmingar, som innebär läsning av protokoll och 
intervju med representanter för förbundets ledning. Följande rapporter har avlämnats under 
året: 

• Granskning av delårsrapport 
• Granslming av årsredovisning 

Lessebo den 15 april 2014 

'~oJy-
Kjell Danielsson 
Av Uppvidinge kommun 
utsedd revisor 

() /YYY?/ _/7 ~· 
Sv=:~::.~o: ~ /&bJitaL~ W/ 
Av Tingsryds kommun (!Av Lessebo f ornmun 
utsedd revisor utsedd revisor 
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1. Sammanfattning 

Vi bedömer att årsredovisningen huvudsaldigen redogör för utfallet av verksam
heten, verksamhetens linansiering och den ekonomisim ställningen. 

Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL 8:5 a-b). 

Förvaltningsberättelsen innehåller information som relaterar till verksamhetsmål i 
ägardirektiv och handlingsprogram. Vi bedömer att kopplingen mellan målen i de 
styrande dokumenten och återrapporteringen i årsredovisningen bör tydliggöras. 

Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen som god. Det finansiella målet i ägardi
rektivet uppnås i och med årets resultat. 

Vi bedömer att verksamhetsmålet avseende responstiden i stort sett uppfylls base
rat på återrapporteringen i årsredovisningen. Vidare bedömer vi att flera av de öv
riga verksamhetsmålen bör kopplas till mätbara indikatorer för att möjliggöra upp
följning. Vi noterar att det pågår en process att definiera lämpliga indikatorer. 

Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller leraven på rättvi
sande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. 

N~ 
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2. Inledning 

Bakgrund 
I den kommunala redovisningslagen (KRL) regleras externredovisningen för kom
muner, landsting och kommunalförbund. I lagen finns bestämmelser om årsredo
visningen. Vidare regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet 
för kommunal redovisning (RKR) och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och 
Bokföringsnämndens normering. 

Revisionsobjekt är direktionen S()m enligt kommunallagen är ansvarig för årsredo
visningens upprättande. 

2.2~ Revisionsfråga och ntetod 
Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom 
ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
lag om kommunal redovisning (kap 3- 8). Vidare ska revisorerna enligt kommu
nallagen (g:ga) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisning
en är förenligt med de mål direktionen beslutat om. Bedömningen ska biläggas års
bokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen. 

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara 
följande revisionsfrågor: 

• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksam
hetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens 
utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar. 

• Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet 
med balanskravets regler? 

• Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat av
seende god ekonomisk hushållning? 

• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses följ
samhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed. 

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

• förvaltningsberättelse (inld. drift- och investeringsredovisning) 

• resultaträkning 

• kassaflödesanalys 

• balansräkning 

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats. 

Vi har även bedömt förbundets ekonomiska ställning och utveclding, efterlevnaden 
av balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för 
god ekonomisk hushållning som direktionen beslutat om. 
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Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner, landsting och 
kommunalförbund. Det innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett 
väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovis
ningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild menas att års
redovisningen inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggs
upplysningar på ett sätt som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande. Granskningen 
omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i 
årsredovisningen. Då vår granskning av den anledningen inte varit fullständig ute
sluter den inte att andra än här framförda brister kan förekomma. 

Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med Lessebo 
kommuns ekonomiköntor. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med 
utgångspunkt i SKYREV:s utkast "Vägledning för redovisningsrevision i kommuner 
och landsting". Vägledningen baseras på ISA (International Standards on Auditing). 
Som framgår av vägledningen kan implementeringen ske successivt varför tillämp
liga ISA helt eller delvis har följts. Granskningen har skett genom intervjuer, do
kumentgranskning, granslming av räkenskapsmaterial och i förekommande fall 
registeranalys. 

Direktionen har fastställt årsredovisningen 2014-03-19. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichefen i Lessebo kommun. 
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3· 

3 .1.1. 

Gransl~ningsresultat 

VeJ~ksamhetens u ifall, finansiering och el~o
nomiska ställning 
Förvaltningsberättelse 

3.1.1.1. Översikt över utvecklingen av verksamheten 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i all väsentlighet 
överensstämmer med kraven i KRL. 

Analys och rättvisande bedömning av ekonomi och ställning 
Vi bedömer att analysen av årets resultat och den ekonomiska ställningen ger en 
rättvisande bild. Under avsnittet om ekonomi beslu·ivs och redovisas årets utfall 
jämfört med budget och föregående år. 

Händelser av väsentlig betydelse 
I förvaltningsberättelsen redovisas på ett tydligt sätt väsentliga händelser som in
träffat under och delvis efter räkenskapsåret. 

Förväntad utveclding 
Av årsredovisningen framgår i begränsad omfattning den förväntade utvecklingen. 
Vi bedömer att beskrivningen av den förväntade utvecldingen och dess påverkan på 
ekonomin bör tydliggöras för att höja informationsvärdet. 

Väsentliga personalförhållanden 
Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas inte eftersom antalet 
anställda inte överstiger 10. 

I årsredovisningen redovisas antalet anställda, deltidspersonal samt kompetensut
bildning och fortbildning. Liksom tidigare år varierar rekryteringsmöjligheterna 
mellan stationerna. 

Obligatorisk information enligt KRL och RKR:s rekommendationer 
I förvaltningsberättelsen redovisas att förbundet inte följer god sed när det gäller 
avskrivningstiderna och periodisering av semesterlöneskulden. 

Andra förhållanden som har betydelse för styrning och 
uppföljning av verksamheten 
Ekonomisk uppföljning med helårsprognos har under år 2013lämnats till direkt
ionen per april och augusti. 

3 .1.1. 2. Investeringsredovisning 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att investeringsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av 
årets investeringar vilka har uppgått tills oss tkr jämfört med 3 92S kr som var 
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budgeterat. Budgetöverskridandet med 1,1 mnkr godkändes av direktionen 
§ 30/ 2013. 

3.1.1.3. Driftredovisning 
Bedömning och iakttagelser 
Förvaltningsberättelsen innehåller ingen driftredovisning som redovisar utfallet i 
förhållande till fastställd budget. Vi rekommenderar att verksamheternas ekono
miska utfall i förhållande till budgeten redovisas. Uppdelning kan med fördel göras 
utifrån de fyra avdelningarna intern utbildning och övning, drift- och underhåll, 
deltidspersonal och lokaler samt förebyggande. 

3.1.2. Balanskrav 
Bedömning och iakttagelser 
Vi instämmer i förbundets bedömning att balanskravet har uppfyllts i och med årets 
resultat på 595 tkr. 

3.1.3. God ekonomisk hushållning 
3.1.3.1. Ägardirektiv 
I ägardirektivet finns två verksamhetsmål och ett ekonomiskt mål. 

Det ekonomiska målet innebär att förbundet ska följa beslutad budget för verksam
heten. 

Verksamhetsmålen består av följande: 

1. Kunskapen och förmågan hos allmänheten om olycksförebyggande och 
olycl<shanterande åtgärder om olyckor - som kan innebära räddningsinsats 
-ska kontinuerligt öka. Som en följd av detta ska ocl<så trygghetskänslan 
öka hos var och en som bor och vistas i någon av medlemskommunerna. 

2 . Responstiden (ankomsttiden) ska följa en angiven kurva som visar den god
tagbara tiden för räddningsinsats (i minuter) i förhållande till andelen ut
ryckningar (i%). 

Rapportering till medlemskommunerna ska ske var fjärde månad och avse peri
oderna januari-april, maj-augusti respektive september-december. Det första av 
verksamhetsmålen ska bland annat mätas genom trygghetsmätningen som utförs av 
myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen som god. Det finansiella målet nås i och 
med årets resultat 

Vi bedömer att verksamhetsmålet avseende responstiden i stort sett uppfylls base
rat på återrapporteringen i årsredovisningen. Vidare bedömer vi att det första av 
verksamhetsmålen bör kopplas till mätbara indikatorer för att möjliggöra uppfölj
ning. Vi noterar att trygghetsmätningen inte redovisas i förvaltningsberättelsen. 
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Kopplingen mellan verksamhetsmålen i ägardirektivet och återrapporteringen i 
årsredovisningen bör tydliggöras. 

3.1.3.2. Handlingsprogram år 2011-2014 

Förbundets reviderade handlingsprogram för år 2011-2014 fastställdes i oktober 
2012. I handlingsprogrammet finns övergripande mål, förbundets vision samt sä
kerhetsmål för brandförebyggande verksamhet och skadeförebyggande verksamhet. 
Inom båda områdena finns prestationsmål som för den skadeförebyggande verk
samheten är indelade i räddningstjänst och förbättrad förmåga. 

Enligt handlingsprogrammet ska kontroll och uppföljning av uppställda mål ske 
årligen i samband med delårsrapport och årsredovisning. I årsredovisning som 
sammanfaller med mandattidens slut ska utveclding och måluppfyllelse avseende 
hela perioden redovisas. 

Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att förvaltningsberättelsen i stor utsträckning är strukturerad med ut
gångspunkt från målen i handlingsprogrammet. Vi bedömer att flera av målen i 
handlingsprogrammet inte är mätbara utan bör kopplas till mätbara indikatorer för 
att möjliggöra uppföljning. Vi noterar att det pågår en process att definiera lämpliga 
indikatorer. 

Kopplingen mellan målen i handlingsprogrammet och återrapporteringen i årsre
dovisningen bör tydliggöras genom att det framgår i årsredovisningen vilka mål 
som finns i handlingsprogrammet och att uppföljning sker av dessa. 

3.2. 
3 .2.1. 

Rättvisande 1·äkenskaper 
Resultaträlening 

Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att resultaträkningen uppfyller KRL:s krav och i övrigt är upprättad i 
enlighet med god redovisningssed. 

Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets 
resultat. 

Nedan redovisas resultaträkningens utfalljämfört med föregående år. 

Resultaträkning 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens kostnader 

Avskrivningar 

Jämförelsestörande poster 

Verksamhetens nettokostnader 

Kommunbidrag 

Finansiella intäkter 

Finansiella kostnader 

Arets resultat 

PwC 

Utfall 2013 Utfall 2012 

1 215 1 096 

-33 646 -32 580 

-2 803 -2 896 

621 639 

-34 613 -33 741 

35 773 34 590 

-565 -502 

595 347 

Differens 

119 

-1 066 

93 

-18 

-872 

1 183 

-63 

248 

6 av 8 
N 
~ 43



En analys av händelser, förändrade redovisningsprinciper och "opåverkbara" poster 
som haft väsentlig påverkan på skillnaden mellan åren redovisas nedan. 

• Verksamhetens intäkter har ökat med 119 tkr. Ökningen går främst att härleda 
till ökade bidrag och försäljning av överbliven materiel. 

• Verksamhetens kostnader har ökat med 1 o66 tkr, främst inom området öv
riga material och tjänster. Personalkostnaderna har ökat med ca 777 tkr jäm
fört med föregående år medan pensionskostnaderna minskat med 436 tla. 
Övriga kostnader har ökat med 725 tkr. 

• Denjämförelsestärande posten består av återbetalade premier för AGs
försäkringen åren 2005 och 2006 med 621 tkr. 

• Verksamhetens nettokostnader har ökat med 2,6% (2012: 1,5 %) medan 
kommunernas bidrag har ökat med 3,4% (2012: 4,4 %). 

Exklusive jämförelsestörande poster redovisar förbundet ett negativt resultat 
med-2.6 tkr. 

3.2.2. Balansräkning 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar, 
avsättning, skulder och eget kapital. 

Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter. 

Bilagor och specifikationer finns i tillräcklig omfattning. 

Vår bedömning är att tillgångarna, avsättningarna och skulderna existerar, är full
ständigt redovisade, tätt periodiserade och har värderats enligt principerna i KRL. 

3.2.3. Kassaflödesanalys 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att kassaflödesanalysen redovisar förbundets finansiering och inves
teringar. Kassaflödet uppgår till70 tkr jämfört med 217 tkr föregående år. 

Vi bedömer att noter finns i tillräcklig omfattning och att överensstämmelse finns 
med motsvarande uppgifter i övriga delar av årsredovisningen. 

Tilläggsupplysningar 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att årsredovisningens tilläggsupplysningar uppfyller KRL:s krav och i 
övrigt lämnas i enlighet med god redovisningssed, innebärande att: 

P wC 

• Tillämpade redovisningsprinciper beskriver varje särskild redovisnings
princip och eventuella förändringar av dessa som årsredovisningens intres
senter måste känna till för att rätt förstå årsredovisningens innehåll. 
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Viktiga uppgifter och poster i förvaltningsberättelse, resultat- och balans
räkning samt kassaflödesrapport specificeras och preciseras i notupplys
ningar som krävs i KRL respektive RKR:s rekommendationer samt god re
dovisningssed i övrigt. 

2014-04-15 

Caroline Liljebjörn 
Projektledare 
Certifierad kommunal revisor 
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Ärende nr 18 

Årsredovisning 2013 
Wexnet AB 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 ~Tingsryds 
\~ ~kommun 
l iJ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-22 

1~ 

Justeran e 

Au§ 166 Dnr 2014/183 109 

Årsredovisning Wexnet AB 

Wexnet AB har lämnat årsredovisning för 2013 och revisorerna tillhörande 
granskningsrapport och revisionsberättelse. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2013 W exnet AB 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige 

att ta emot årsredovisning 2013 för Wexnet AB. 
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2 / VD HAR ORDET 

VÄLKOMMEN TILL WEXNET 

ex e " e o alt 
re 

Den 1 maj 2013 är ett historiskt datum för Wexnet. Då blev avsiktsförklaringen från 2011 
mellan Växjö, Alvesta, Lessebo och Tingsryds kommuner verklighet o'Ch det gemen sk m ma 
bolaget Wexnet AB bildades. Hela Växjö Energis fibernät tillfördes bolaget liksom 'd~ ·· 
anläggningar som fanns i övriga kommuner. · 

Växjö Energi är majoritetsägare men samtliga kommuner är representerade i styrelsen. 

Wexnet AB har från början en god soliditet 
och bolaget har redan första året glädjande 
nog kunnat redovisa ett bra överskott. Wexnet 
skall drivas på affärsmässig grund och om en 
investering till någon del inte är lönsam kan 
en kommun tillskjuta investeringsmedel för 
just denna om det bedöms som angeläget. 

Ambitionen är att bygga ut stamnätet så att 
man i de olika geografiska delarna av de fyra 
kommunerna fårtillgång till ett fibernät med 
bra kapacitet. Ett nära samarbete med byanäts
förenlngar är en viktig del i genomförandet. 

Ann -Mari Ståhlberg 
Verkställande direktör 

WEXNET ÅRSREDOVISNING 2013 

Peter Norrman 
styrelseord förand e 

Växjö Energi har under åren byggt upp kunnande, 
som kan utnyttjas i ett bolag med större mark
nadsunderlag . Det finns uppenbara synergi
effekter med detta samarbete. Dessutom 
undanröjer man ·de begränsningar som 
kommunallagen ställer för att ett kommunalt 
bolag skall kunna arbeta över kommungränsen . 

Marknaden kommer med stor säkerhet att 
genomgå fortsatta förändringar och ökade 
krav från kunder men Wexnet är väl rustat att 
möta dessa utmaningar. 
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AFFÄRS I DE~ OCH VISION l 3 

- WEXNET- ETT ÖPPET STADSNÄT 
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ViSIO 
Vår affärside bygger på att genom småländsk klurighet och en öppen fiberinfrastruktur 
skapa samhällsnytta till företag och hushåll i regionen. Genom ett nära samarbete med 
kunder, entreprenörer och leverantörer skapar Wexnet en lönsam och kostnadseffektiv 
öppen fiberinfrastruktur i regionen. 

Wexnets vision är att vår öppna fiberinfrastruktur skapar samhä llsnytta för alla . 

KORT OM WEXNET 
Utbyggnaden av ett öppet stadsnät i Växjö 
påbörjades redan 1995 och pågår kontinuerligt 
sedan dess. Idag finns Wexnet både i större och 
mindre orter samt ute på landsbygden. l Wexnets 
nät vä lj er kunden själv tjänsteleverantörer 
utifrån sina önskemål och behov. Fri konkurrens 
råder mellan de leverantörer som finns i 
Wexnets nät och det leder till bättre service, 
lägre priser och ett ständ igt förbättrat utbud . 

WEXNETS ÄGARFÖRHÅLLANDEN 2013 

Glvesia 
omnrmli'ti 

100% 

C 
AE 

Alvesta Energi AB 

100% 

Bl VA 
Bredband i Värend AB 

10.32% 

Växjö 
kommun 

100% 

v••i' j !<om munföretag AB 

100% 

VEAB 
Växjö Energi AB 

76.83% 

Den 1 maj 2013 bildades Wexnet AB för att det 
ska bli lättare att bedriva utbyggnad och driva 
verksamhet i olika kommuner. Bolaget äger 
bredbandsinfrastrul~!ur i de fyra kommunerna, 
Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö. Vid s lu tet 
av 2013 fanns ca 16 000 kunder i nätet . 

- gsryU 
m mun 

00% . 

Tingsryd (TIKAB) 
!<om munföretag AB 

100% 

TEAB 
Tingsryd Energi AB 

7.74% 

ABLessebJ 
Fastigheter 

5.12% 11 

1) Lessebo kommun blev ny ägare den 
3D:e december, då tidigare ägare AB 

Lessebo Fastigheter överlåtit sina aktier 
i bolaget. 

WEXNET ÅRSREOOVISNING 2013 

/8 
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41 HÄNT UNDER ÅRET 

Vita fläckar - tillsammans blir vi starka! 
Konceptet Vita fläckar som handlar om att tillhandahålla bredband via fiber till villa
områden som hittills varit utan tomrör eller fiberinfrastruktur har tagit fart. Konceptet 
startade med G rimslöv 2009 men har spridit sig framgångsrikt i reg ion en. Wexnet gör 
nu en effektivare satsn ing tillsammans med kunderna för att med gemensamt 
engag emang hitta kostnadseffektiva sätt att få till fiberlösningar. 

·. 

satsni ngen har varit lyckad och antalet nya vil laom råden so m vi ll bygga l.Jt 
på detta sätt ökar kraftigt. 

~!J Med vårt nya koncept Vita fläckar l<an vi 
erbjuda betydligt fler invånare bredband via fiber. 

WEXNET ÅRSREDOVISNING 2013 

Under 2013 har Wexnet fortsatt arbetet med att upp g radera och 
byta ut hela det aktiva nätet från 100 Mbit/sek till 1000 M bit/s. 

Detta kommer att möjliggöra nya tjänster och högre hastigheter 
i nätet. De tjänster som rullas ut på bred front är 200 M bit/s och 
500 M bit/s men även 1000 M bit/s erbjuds i nätet. 
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HÄNT UNDER ÅRET 15 . 

Välfärdsbredband - bo kvar hemma längre 

Wexnet harsedan sex år tillbaka funderat en hel del på utvecklingen av välfärdsbredband 
gällande både vårdtjänster, trygghetslarm samt energitjänste r. Trygghetslarm är en viktig 
tjänst där marknaden länge pratat om att den inte fungerar i stadsnäten . 

· Vi började dock tidigt engagera oss i detta och har med de digitala trygg hets larmen idag cirka 500 
omsorgstagare uppkopplade i stadsnätet och det ökar stä ndigt Wexnet hartillsamm·ans med omsorgs
förvaltningen i Växjö kommun lyckats med något som mång a sagt var omöjligt. 

Sedan hösten 2011 har- Wexnet deltagit i projektet Bo-IT tillsammans med Växjöbostäder, omsorgsför
valtningen på Växjö kommun och Landst ing et. Tanken med projektet är att möjliggöra för hyres-
gäster och eg nahemsägare att bo kvar äve n när de blir äldre eller får ett ökat behov 
av vård och omsorg . l Bo-IT projektet har en visningslägenhet utrustats 
med flera tekniska hjälpmedelsom ska kunna stödja ett kvarbo
ende för hyresgästerna. Utöver visningslägenheten kommer 
projektet att testa konceptet Nattfrid med fem 
omsorgstagare. 

9 !J Nattfrid innebä r att omso rgstagare 
som har behov av nattlig t illsyn får en 
möjlig het att få denna ti llsyn genom 
u ppkoppling av rö relsekameror. 

Trygghets larmet via bredbandsuppkopp
lingen är också en viktig del av Bo-IT 
projektet Den nya tekniken ger 
möjlighet tillständig övervakning av 

__ ___) / 
--r) :· l 

·7.,.- - . / 

att larmet fungerar vilket är en klar 
förbättring i jämförelse med den 
ä l d re typ e n av la r m. 

/ 

/ 

j 

l 

,-:'· . ::. 1 . . ' .. 
. ~ ·. · 

. : .:: . 
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WEXNET ÅRSREDOVISNING 2013 
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6 j HÄNT UND ER ÅRET 

Framtiden 

Regionnät och regionala samarbeten 
/ Wexnet är sedan tidigare med i olika regionala samarbeten, till exempel 

Smålandsringen och Sydsken. Under hösten 2013 sjösattes ett nytt 
regionnätssamarbete, Sydlänk, vilket innebär en fysisk ihopkoppling av olika nät. 

Åtta stadsnät ingår i samarbetet som sträcker sig över fem län i södra Sverige. 
Förutom Wexnet är följande stadsnät med i samarbetet: Bjärekraft Bredband AB, 
Öresundskraft AB, Värna mo Energi AB, Ljungby Energi AB, Jönköping Energi 
AB, Halmstad Stadsnät AB samt Affärsverken Karlskrona AB. 

Samarbetet ger företag och offentlig verksamhet möjlighet att få tillgång 
till anternativa förbindelser i vår region. 

Wexnet har tillsammans med personalen tag it fram ett koncept för utveckling , Wexnet 2.0, som man 
kommer att arbeta vidare med för att skapa Wexnets framtid. 1-\onceptet innehåller många intressa nta 
aktiviteter·, nya inriktningar, utveckling av befintlig verksamhet, kvalitetssä kring och mycket mer. 
Några delar som är värda att lyfta s fram för att skapa framtidens Wexnet är: 

o Wexnet ska vara motorn i den reg ionala bredband sutveckling en och en självklar sa marbetspart vid 
uppbyggnad av ett fibernät i reg ionen. Wexnet ska vara en driva nde part i reg ionnätssamarbeten. 

o Uppgrad ering av nätet från 100M bit/s ti ll1 000 M bit/s till privatpersoner· i det öppna stadsnätet ska 
genomföras i hela nätet. 

o En utbyggnadsplan ska tas fram för hela Wexnets område . Denna s ka visa hu r fib erutbyg gnad en 
planeras för såväl tätorter som landsbygd. 

o Wexnet ska vara en aktiv part i miljöarb etet för att bidra till att göra regionen grönare. 

Wexnets we bb och porta l ska fo rtsätta utvecklas och kommer att vara ett viktigt informations hj älpm ede l 
och en sä lj ka nal för at t öka ku ndanslutni nge n till Wexnet. 
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r 
ALLMÄNT OM VERKSAM H ETEN 

ÄGARE 
Wexnet AB bildades 1 maj 2013 av kommunala 
bolag ägda av Växjö, Alvesta, Tingsryd och 
Lessebo kommuner som överlåtit sina investe
ringar i infrastruktur för bredbandsverksamhet 
mot reverser till bokfört värde motsvarande 294 
Mkr. Lessebo kommun blev ny ägare den 30:e 
december, då tidigare ägare AB Lessebo Fastig
heter [556041-6009] överlåtit sina aktier i bolaget. 

Bolaget konsolideras av Växjö Energi AB 
[556187-5203] genom sitt ägande av 76,83% av 
aktierna. De andraägarbolagenär BIVA Bredband 
i Värend AB [556646-9143]1 0,32 %, Tingsryd 
Energi AB [556132-8013]7,74% och Lessebo 
kommun [212000-0613]5, 12%. Äg arandelarna 
utgår från en relativ värdering av respektive 
rörelse som överlåtits från respektive ägare. En 
emission gjordes till olika kurser med 25% av de 
totala skulderna i reverserna . 

VERKSAM HETSIN RIKTNING 
OCH VIKTIGA HÄNDELSER 
Wexnet AB ska vara en ledande aktör i regionen 
när det gäller infrastruktur för informationsöver
föring och att erbjuda !T-kommunikation i öppet 
nät - med vilket avses att nätet är öppet för olika 
tjänsteleverantörer i syfte att öka valfriheten och 
konkurrensen- genom en väl utbyggd infra
struktur som gör regionen mer attraktiv att bo 
och bedriva näringsverksamhet i. 

Tankarna på ett regionbolag om bredbandsverk
samhet har funnits sedan 2011 och har nu blivit 
verklighet. Bolaget ska vila på affärsmässiga och 
hållbara grunder. Fortsatt utbyggnad av bred-

FÖRVALTNINGS BERÄTTELSE l7 

er 

bandsnätet ska genomföras så att synergieffekter 
uppnås såväl tekniskt som ekonomiskt för bolaget 
och för respektive ägare . Samarbetet bedrivs i 
samklang med de av statsmakterna fattade beslut 
på den nya !T-infrastrukturen i Sverige . Bolaget 
verkar i samarbete med ägarna för att få del av 
de statsbidrag och de EU-pengar som avsatts och 
som avsätts för utbyggnad av !T-kommunikation. 

Under året har arbetet med att uppgradera och 
byta ut hela det aktiva nätet från 100 Mbit/sek till 
1000 M bit/s fortsatt . Detta möjliggör nya tjänster 
och högre hastigheter i nätet. 

Ett regionnät med åtta stadsnät över fem län 
kallat Sydlänk har också under året bildats för 
att företag och offentlig verksamhet ska kunna få 
tillgång till alternativa förbindelser i vår region . 

Ett fungerande samarbete med ägarkommunerna 
har under året förstärkts. Wexnet har fått i upp
drag att sköta all näthantering och kommunika
tion för Växjö kommun. Nära 500 trygghetslarm 
är kopplade till stadsnätet med lösningen som 
Wexnet erbjuder omsorgsförvaltningen. 

l Lessebo har erbjudande om fiber isa m band med 
att man ansluter fastigheten till fjärrvärme, varit 
mycket framgångsrikt med samförläggning och 
kombinationserbjudande till fastighetsägaren. 

l NVESTER l N GAR 
Bolaget förvärvade infrastruktur för bredbands
verksamhet i samband med bildandet av Wexnet 
AB för 294 Mkr från sina ägarbolag. 

Nya investeringsprojekt som genomförts från 
maj månad är 23 Mkr, varav 8 Mkr är pågående 
nyanläggningar på balansdagen. 
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8 l FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

EKONOMISK ÖVERSIKT För en bra riskhantering krävs en systematisk 
och väl fungerande fu nkt ion för kreditkontroll och 
kravverk sa m h et. 

Omsättning 

Resultat efter finansiella poster 

Balansomslutning 

63 Operativ risk avser fel och brister i administrat iva 
rutiner som kan leda till ekonomiska och för-

Medelantalet anställda 11 

Avkastning på eget kapital 21 % 

Avkastning på totalt kapital 31% 

soliditet 'i% 

341 

17 

23 

Bolagets resultat och ställning för senaste räken
skapsåret framgår av följande resultat- och balans
räkning , jämte tillhörande noter och kassaflödes
ana lys. 

RISKER 
Anläggningarna är försäkrade . Risken för skador 
identifieras kontinuerligt och de vikt ig aste åtgär
derna för att minimera anläggningsriskerna är 
förebyggande underhåll och investeringar i både 
aktiv utrustning och bredbandsnätet 

För att säkerställa en fortsatt hög leveranssäker
het fortgår ett löpande arbete med att kvalitets
säkra infrastrukturen i bredbandsverksamheten. 
Risker med tekniska problem i mjukvaran i delar 
av nätet har under året identifierats och bolaget 
arbetar tillsammans med leverantören på att 
minimera problemen i framtiden. 

Wexnet är genom sin verksamhet exponerad för 
olika slag av finansiella risker. Med finansiella 
risker avses fluktuationer i resultat och kassa
flöde till följd av förändringar av räntenivåer, 
refinansierings- och kreditrisker. 

Bolaget följer Växjö Energi koncernens riskpolicy 
och bildar ett ramverk av riktlinjer och regler i 
form av riskmandat och limiter för alla finansiella 
risker i marknaden. Den övergr ipande målsätt
ningen är att tillhandahålla en kostnadseffektiv 
finansiering respektive säkrin g och att minimera 
marknadsfluktuationernas effekter på bolagets 
resultat. 

1 l Omräknat till antal heltidsarbetande. 

troendemässiga förluster. Oklarheter i arbetsför
delning och arbetssätt samt bristande kompetens 
kan medföra att bolaget förlorar intäkter och/e ller 
får ökade kostnader. För att begränsa operativa 
risker ansvarar varje område för att det finns väl 
dokumenterade rutiner, tillförlitliga IT-system och 
tillfredsställande intern kontroll. Berörd personal 
ges fortlöpande information och utbildning om 
vikten av intern kontroll . 

FRAMTIDA UTVECKLING 
Bolag et ska bibehålla och utveckla ett bra samar
bete med respektive ägarkommun och de allmän
nyttiga bolagen. De är samtidigt i dag några av 
bolagets viktigaste kunder. 

Det öppna stadsnätet har stärkt förutsättningarna 
för att skapa en stark utveckling både ekonom iskt 
och utbyggnadsmässigt. Detta visar sig på många 
områden där kringliggande stadsnät vill ha 
samarbete för att få till ett öppet stadsnät med 
Wexnet. Vi ser en framtid med ett större utbud av 
tjänster i nätet, då fler leverantörer söker s ig till 
Wexnet för att få vara med i det öppna stadsnätet 
Fortsatt uppgradering av nätet från 1 DO M bit/s till 
1000 Mbit/s till privatpersoner i det öppna stads
nätet ska genomföras . 

[i®K®1t~ 1Jillf1. 1K~"!\1Hhll1.!.\l.T®~~ 
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 

Överkursfond 

Årets resultat 

63 557 830 kr 

O kr 

63 557 830 kr 

styrelsen och verkstä llande direktören föreslår att till 
förfogande stående vinstmedel disponeras enligt följande: 

Avsätts till överkursfond 63 557 830 kr 

21 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader i procent av justerat eget kapital. 
31 Resultat efter finansiella intäkter i procent av balansomslutningen. 
41 Beräknat justerat eget kapital i proce nt av balansomslu tningen . 
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Res u l ta trä k n i ng 
Belopp i tkr 

NETTOOMSÄTTNING 

Aktiverat arbete för egen räkning 

RÖRELSENS KOSTNADER 

Externa kostnader 

Personalkostnader 

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 

Rörelseresultat 

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR 

Ränteintäkter 

Räntekostnader 

Resultat efter finansiella poster 

BOKSLUTSDISPOSITIONER 

Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan 

Maskiner och inventarier 

Aktuell skatt på årets resultat 

Årets resultat 

RESULTATRÄKNJNG l9 

Not 

2 

3 

6.7 

4 

5 

2013-02-27-
2013-12-31 

63130 

1 633 

64 763 

-28 230 

-7135 

-13 596 

15 802 

6 

-8 878 

6 930 

-6 912 

-18 

o 

/f 
? 
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\}-
10 i BALANsRÄKNING 

a n s 
Belopp i tkr 

TILLGÅNGAR 

ANLÄGGNINGSTI LLGÅNGAR 

Materiella anläggningstillgångar 

Byggnader och mark 

.. k 

Anläggningar, maskiner och inventarier 

Pågående nyanläggning 

Finansiella anläggningstillgångar 

Övriga långfristiga fordringar 

Summa anläggningstillgångar 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 

Varulager 

Råvaror och förnödenheter 

l<ortfristiga fordringar 

f{undfordringar 

Fordran på koncernföretag 

Aktuella skattefordringar 

Övriga fordringar 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TI LLGÅNGAR 

1ng 
Not 

6 

7 

8 

9 

10 

2013-12-31 

3 646 

291 439 

8 250 

303 335 

2 955 

2 955 

306 290 

4 571 

4 571 

17 225 

855 

38 

2117 

10 024 

o 
30 259 

34 830 

341 120 
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Belopp i tkr 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

EGET KAPITAL 

Bundet eget kapital 

Aktiekapital [1 000 000 st aktier! 

Fritt eget kapital 

Överkursfond 

Balanserad vinst 

Årets vinst 

Summa eget kapital 

OBEsKATTADE RESERVER 

Ackumulerade avskrivningar utöver plan på anläggningar, maskiner och inventarier 

LÅNGFRISTIGA SKULDER 

Skulder till koncernföretag 

Övriga skulder 

KORTFRISTIGA SKULDER 

Leverantörsskulder 

Skulder till koncernföretag 

Övriga skulder 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

STÄLLDA SÄI<ERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 

BALANSRÄKNING 111 

Not 

11 

12 

13 

2013-12-31 

10 000 

10000 

63 558 

o 

o 

63 558 

73 558 

6 912 

6 912 

169 303 

59 286 

228 589 

9 874 

6 361 

2 791 

13 035 

32 061 

341120 

Inga 
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12 l REDOVISNINGSPRINCIP 

oter med red-ovisningsprinciper 
och bokslutskommentarer 
Belopp i tkr om inget annat anges 

ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER 
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredo
visningslagen. Redovisnings- och värderingsprin
ciper överensstämmer med Redovisningsrådets 
rekommendationer och är oförändrade mot 
föregående år. 

VÄRDERINGsPRINCIPER 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats 
till anskaffningsvärden om inget annat anges. 

REDOVISNING AV INTÄKTER 
Rörelsens intäkter redovisas när företaget har 
till köparen överfört de väsentliga risker och för
måner som är förknippade med varans ägande. . . 

Anslutningsavgifter, det vill säga den avgift som 
kund betalar i samband med anslutning till nätet, 
bokförs löpande som intäkt i den perioden som 
de uppstår. 

Tjänste- och konsultuppdrag utförs på löpande 
räkning eller till fast pris . Uppdrag på löpande 
räkning redovisas i takt med upparbetning och till 
fast pris tillämpas successiv vinstavräkning. 

STATLIGA BIDRAG 
Bidrag redovisas till verkligt värde när det före
ligger rimlig säkerhet att det kommer att erhållas 
och att koncernen, bolaget kommer att uppfylla 
de villkor som är förknippade med bidraget. 
Bidrag knutna till en anläggningstillgång red
ucerar anläggningstillgångens redovisade värde. 
Bidrag som avser att täcka kostnader redovisas i 
resultaträkningen som övrig rörelseintäkt. 

FINANSNETTO 
Ränteintäkter redovisas som intäkt i den period 
den uppstår och erhållna utdelningar redovisas 
när aktieägarens rätt att erhålla utbetalningen 
fastställs. 

Lånekostnader kostnadsförs löpande. Kursdiffe
renser för rörelsefodringar ingår i rörelseresul
tatet, medan kursdifferenser på finansiella 
fordringar och skulder redovisas som finansiella 
poster. 

SKATT 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten 
skatt. Aktuell skatt är skatt som ska betalas 
eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även 
justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare 
perioder. 

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräk
ningsmetoden med utgångspunkt i tempoära 
skillnader mellan redovisade och skattemässiga 
värden på tillgångar och skulder. l juridisk person 
redovisas obeskattade reserver inklusive upp
skjuten skatteskuld. 

BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH 
OBESKATTADE RESERVER 
De obeskattade reserverna redovisas som en sär
skild post i balansräkningen. l resultaträkningen 
redovisas avsättning till obeskattade reserver 
under rubriken bokslutsdispositioner. 

VARULAGER 
Lager av förrådsfört material har värderats till 
genomsnittligt anskaffningsvärde. 

FINANSIELLA INSTRUMENT 
Kundfordringar 
Fordringar upptas till det belopp varmed de 
beräknas inflyta . 

Fordringar och skulder i utländsk valuta 
Fordringar och skulder i utländsk valuta har 
omräknats till balansdagens kurs. l den mån 
fordringar och skulder i utländsk valuta har 
terminssäkrats omräknas de till terminskurs. 
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Derivat 
Derivatinstrument som används i verksamheten 
ärvalutaterminer, valuta- och ränteswappar samt 
råvaruderivat. Råvaruderivat är fysiskt- och finan 
siellt avräknade terminer som baseras på priset 
på el. Derivat anskaffas för att hantera bolagets 
risker och innehas i säkringssyfte. De värderas 
inte löpande utan resultateffekt redovisas vid 
förfall. 

MATERIELLA ANLÄGGNINGsTILLGÅNGAR 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärdet med avdrag för avskrivningar 
enligt plan och eventuella nedskrivningar. Utgifter 
för värdehöjande investeringar ökar tillgångens 
redovisade värde. Utgifte~ för reperation och 
underhåll redovisas löpande som kostnader. 
Om indikation om nedskrivningsbehov finns, . 
beräknas tillgångens återvinningsvärde som det 
högsta av nyttjandevärdet och nettoförsäljnings
värdet Nedskrivning görs om återvinningsvärdet 
understiger det redovisade värdet. Vid beräkning 
av nyttjandevärdet används kassaflödesbaserade 
modeller där framtida diskonterade kassaflöden 
jämförs med redovisade värden . 

Avskrivningar enligt plan redovisas på basis av 
ursprungliga anskaffningsvärden och påbörjas 

NOT 1 NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING 

NOTER 113 

den månad då anläggningen tas i drift. Avskriv
ningen görs systematiskt och beräknas med 
hänsyn till anläggningstillgångens bedömda 
nyttjandeperiod enligt nedanstående. Den fast
ställda nyttjandeperioden prövas löpande. Om 
en ny bedömning väsentligt avviker från tidigare 
bedömningar justeras avskrivningsbeloppen för 
innevarande och framtida perioder. Linjär 
avskrivningsmetod används för samtliga typer 
av tillgångar. 

• Maskiner och inventarier 

• Anläggningar 

• Byggnader 

• Övrig fast egendom 

PENSIONER 

3-15 år 

25 år 

25-50 år 

20-25 år 

Det finns avgiftsbestämda pensionsplaner och 
företagets förpliktelser är begränsade till de 
avgifter som löpande betalas för all personal till 
KPA och pensionskostnaden redovisas som 
sociala kostnader. Bolaget följer Tryggande
lagens bestämmelser och Finansinspektionens 
föreskrifter eftersom detta är en förutsättning för 
skattemässig avdragsrätt. 

2 ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING 
NOT TILL REVISORER 

Belopp i tkr 2013-02-27-2013-12-31 Belopp i tkr 2013-02-27-2013-12-31 

Nätavgift 

Entreprenadtjänster 

Övrigt 

=============================== 

41 259 ERSÄTTNINGAR TILL KPMG AB 

10 296 

11 575 

63 130 

Revisionsuppdrag 

Revisionsverksamhet utöver 
revisionsuppdrag 

skatterådgivning 

Övriga tjänster 

15 

25 

9 

8 
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14 l NOTER 

NOT 3 PERSONALKOSTNADER 6 MATERIELLA ANLÄGGNINGs-
NOT TILLGÅNGAR, BYGGNADER OCH MARK 

Medelantalet anställda personer [uttryckt i antalet 

heltidsanställdaL löner till styrelseledamöter och VD 

samt löner till övriga. 

Belopp i tkr 

Medelantal anställda 2013-02-27- 2013-12-31 ACf\UMULERADE 

Män 

Kvinnor 

Belopp i tkr 

Styrelse och VD 

Övriga anställda 

14 

3 

17 

2013-02-27- 2013-02-27-
2013-12-31 2013-12-31 

Löner och andra Sociala kostnader 
ersättningar (varav pensioner! 

o ID) 

ANsKAFFNINGSVÄRDEN 

Vid årets början 

Nyanskaffning 

ACKUMULERADE 
AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN 

Vid årets början 

Årets avskrivningar enligt plan 
på anskaffningsvärden 

o 

4 976 1 9821358) Redovisat värde vid periodens slut 

2013-12-31 

o 

3 821 

3 821 

o 

-175 

-175 

3 646 

Inga förpliktelser mot styrelseledamöter eller VD före

ligger: Till anställd personal. utgår resultatpremie för år 

2013 med en maximal utbetalning om 11 ODD kronor per 

anställd. Reservering har skett för beräknad kostnad . 7 MATERIELLA ANLÄGGNINGs-
NOT TILLGÅNGAR, ANLÄGGNINGAR, 

MASKINER OCH INVENTARIER 

Könsfördelning i styrelse Ordinarie Belopp i tkr 
=====-~~================= ~~==~============--~==--

2013-12-31 

Män 

f\ vinnor 

t INKÖP OCH FÖRSÄLJNING 
NOT •· INOM KONCERNEN 

Av bolagets försäljning och inköp avser 1 842 tkr 

försäljning och 14 931 tkr inköp inom koncernen . 

NOT 5 RÄNTEKOsTNADER 

5 ACKUMULERADE 
ANsKAFFNINGSVÄRDEN 

Vid årets början 

Nyanskaffning 

Avyttringar och utrangeringar 

Om klassificeringar 

ACKUMULERADE 
AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN 

Vid årets början 

Årets avskrivningar enligt plan 
på anskaffningsvärden 

Redovisat värde vid periodens slut 
Belopp i tkr 2013-02-27- 2013-12-31 

Räntekostnader gentemot 
koncernföretag 

Räntekostnader gentemot 
övriga ägare 

Räntekostnader, övriga 

6 784 

2 046 

48 

8 878 

o 
303159 

-7 

1 708 

304 860 

o 

-13 421 

-13 421 

291 439 
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NOT 8 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR 

Belopp i tkr 2013-12-31 

Vid årets början o 

Omklassificeringar -1 708 

Investeringar 9 958 

Redovisat värde vid periodens slut 8 250 

NOT 9 ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR 

Belopp i t kr 2013-12-31 

Långfristig del av momsfordran 2 955 

Redovisat värde vid periodens slut 2 955 

1 O FÖRUTBETALDA KOSTNADER 
NOT OCH UPPLUPNA INTÄKTER 

Belopp i tkr 

Upplupna försäljningsintäkter 

Upplupna intäkter. 
entreprenadtjänster 

Övrigt 

NOT 11 EGET KAPITAL 

Belopp i tkr 

Vid årets början 

Bildande av bolaget 

Årets resultat 

Vid årets slut 

Aktiekapital 

o 

10 ODD 

10 ODD 

2013-12-31 

2 056 

5 723 

2 245 

10 024 

Bundna Fritt eget 
reserver kapital 

o o 

o 

63 558 

o 
63 558 

NOTER l 15 

NOT 1 2 LÅNGFRISTIGA SKULDER 

Belopp i !kr 2013-12-31 

Reverslån gentemot koncernföretag 169 303 

Reverslån gentemot övriga ägare 51 070 

Utnyttad kredit, koncernkonto 8 216 

228 589 

Bolaget är anslutet till ett koncernkonto, där Växjö 
kommun är kontoinhavare gentemot kreditgivarande 
bank. Företaget äger rätt att inom lwncernkontot nyttja 
en kredit på 20 Mkr. 

1 3 UPPLUPNA KOSTNADER OCH 
NOT FÖRUTBETALDAINTÄKTER 

Belopp i tkr 2013-12-31 

Upplupna personalkostnader 1 339 

Upplupna räntekostnader 2 046 

Förutbetalda bredbandsintäkter 8 478 

Övrigt 

Växjö den10mars 2014 
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Ann-Mari Ståhlberg / 
Verkställande direktör 
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Anders Malmq/st 
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Mikael Jeansson 
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Per Schöldberg 

Min revisionsberättelse har lämnats1Omars 2014 
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MichaelJohansson 
Auktoriserad revisor 
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16 J REVISIONSBERÄTTELSE 

Revisionsberättelse 
Till årsstiiillman t WGxneUIB, org. nr 556923-9444 

Rapport om årsredovisningen 

Jsg har utfört en revision av årsredovisningen för Wexnet AB 
for räkenskapsaret 2013-02·27~2013-12-31. 

Styre/sens och verkställande direktörens '(lllSvar för årsredovis
ningen 

. De\ är styre\s'Cn och VBrkställaooe direktören SCil' l\8f ansvaret 
f()r att uppriltta en årsreöovisning som ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen och för den intarna kontroll som 
slyrelsen och verkstä!l::mde direktoren bedömer är nödvändig 
tör att upprätta en arsredovisning som inte innehilller väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror p~ oegentligheter etter på fel. 

Revisorns ansvar 

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen pli grundval 
av min re~ision. Jag har u\fört revisionen enlig\ lnternation11\ 
standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa 
standarder kräver att jag följer yrkesetiska kr<Jv 11ornt planerar 
och utför revisior~en för att uppnå rimtig s1ib:orhet att ~rsredo· 
visningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta (E!Vi

slonsbevis om belopp och annan information l årsredovisning
en. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras. tJiand annat 
genom att bedöina riskerna för väsentliga felaktigheter i årsre
dovisningen, vare slg dessB beror på oegentligheter eller på fel. 
Vid denns riskbedömning beaktar revisorn de delar av den 
interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar 
örsredovisningen för att Q? en rättvisande biid i syfte att utror
ma gransknlngsåt!)ärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i s)!fte att göra .ett uttalande om 
eHektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar 
också en utvärdering av 5ndamälsenligheten i de redovisnings
principer som har .använts och av rimligheten i styrelsens och 
verkställande airaktörens uppskattningar i redovisningen, lik
som en utvärdering av den övergripande presentationen i ärs
redovisningen. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är titrräcldiga 
och ändan1ålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Uttalanden 

Enligt min l lppfattnlng har årsredovisningen upprättats i enlig
het m ed ersredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avse
endan rättvisande bild av Wexnet ABs finansieii<J ställning per 
den 31 dccamber 2013 och av dess finansiella resultat för 
räkenskaps~ret enligt årsredovisn-mgslagen. Förvaltningsberät
telsen är förenlig med ärsredovisningens övriga delar. 

Je g tillstyrker därlöT fltt ~rsstärnman ias\sti\1\er resullaträ~ning
en och balansräkningen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författ11ingar 

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en 
revision av försloget ti ll dispositioner beträff<lnde bol~gets vinst 
eller förlust snmt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Wexnet 1\IJ för riikenskapsåret 2013-02-27-
2013-"12-31 • 

styrelsens och verksiiiilande direktörens ansvar 

Det är sty(elsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust och det är styrelsen och 
vo;rkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen 
erlligt aktiebolagsJagen. 

Revisorns ansvar 

Mitt ans~ar är a\\ med rimlig säkerl1et uttala mig of\'1 försiaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om 
förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisio~ 
n0n enligt god rei/!Sionssed i Sverige. 

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dis
position;?.r beträffande balagats vinst eller förlust hec jag grafls
kat om förslaget ii r förenligt med aktiebolagslagen. 

Som underlag för mitt uttal~nde om ansvarsfrihet har jag utöver 
min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, 
atgärder och förhållanden i boiaget för att kunna bedöma om 
någon styrelseledamo~ eller verkstäilande direktören är ersätt
ningsskyldig mot bo!aget. Jag har även gran5kat om n~gon 
styrelseledamot eller verksWIIande direktören på annat sätt har 
handlat i strid rned aktlebolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har lnh§mtat är tillräckliga 
ooh ändamälsenligll som grund för mina uttalanden. 

Uttalanden 

Jag tillstyrker at( årsstämman disponerar vinsten enligt försla
get l förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
och verkställande o~rektören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Vilxjö den10mars 2014 

:; 
l l '/ rr~·~-0

. 'L. .' · ~/J;~ . , . 
fl :. ' . i. ' l . ' 

j l{ t i JI)~f\.0 . · ~" - ··-\l {.; ~v\::J. -" -,. _;-:· .. :--"""'~""oo .), f 
Auktoriserad revisor 7 . / 

{ / 
'- ·-./ 
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Granskningsrapport 

Till årsstfimman i Wexnet Aktiebolag, org nr $56923-9444 

Till fullmäktige i 
Växjö Kommun, org nr 212000-0662 
Alvesta Kommun, org 212000-0639 
Tingsryds Kommun, org 212000-0621 
Lessebo Kommun, org 212000-0613 

Vi, av fullmäktige utsedda lekmannarevisorer, har granskat Wexnet Aktiebolags 
verksamhet under räk(:)nskapsäret 2013-02-27 - 2013-12-31. 

GRA NSKNINGSRAPPORT 117 

Styrels·e och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enHghet med gällande 
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 
Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och kontroll och pröva om 
verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag. 

Granskningen har genomförts enligt god sed. Det innebär att vi planerat och genomfört 
granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets 
interna kontroll er tillräcklig. Granskningen har genomförts mE;d den inriktning och 
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. 

Vi bedömer att bolagets verl\samhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillracklig. Vi 

· finner därför inte anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter eller verkställande 
direktören. 

Växjö;tlen 10mars 2014 
. ·' 

\,i~ ... .... · ·'' ( ( , 
(1 ;1.· ·~H .. <.... i 1--- ""e._/ 

M9gilt!s Jisborg 
J,Jtse9,d av fullmäktige i Växjö kommun 

\ l 

' . c ""f =:-:l ·· . 
-5h·ft~ p.&-z, ·.~· ,,;: ~ , ..... --~ 

Slaffan Bergström7 
Utsedd av fullmäktige i Lessebo kommun 

lh~ . Ul:f!~: av fullmäktige i Avesta kommun 

(/·--- ··\/-z_>)'< -)~-~~ ~----· 
/, .. .. •"i ·-· / ,..,.?~ 

!) •· i',r 

. Sven-Erik Svensson 
Utsedd av fullmäktige i Tingsryds 
kommun 

;g 
~ 
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18 l STYRELSE f LEDNING 

Styrelse för Wexnet AB 2013 
Organisationsnummer 556923-9444 
Styrelsens säte: Växjö 

Peter Norrman 
Ordförande 

Mikael Jeansson 

Ersättare styrelsen: 

Anders Malmqvist 
Vice ordförande 

Gunnar storbjörk 

Monika Widnemark 

Per Schöldberg 

Anders Jonsäng, Bengt Neikter, Gert Bengtsson, Annika Stacke 

Rene Jaramillo, Mali n Lauber 

Ann-Mari Ståhlberg 
Verkställande direktör 

Revisor 
Michael Johansson 
Ordinarie 

Anders Berglund 
Ersättare 

Lekmannarevisorer 
Ordinarie: 

Staffan Bergström 

Sven-Erik Svensson 

Magnus Jisborg 

Börge Nielsen 

Sammanträden 

Ersättare: 

Peter Bengtsson 

Per-Anders Johansson 

Mats Nilsson 

Mats Persson 

styrelsen har under året haft 4 protokollförda sammanträdanden 
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Ärende nr 19 

Årsredovisning 2013 
stiftelsen Kurrebo 
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~Tingsryds SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

q \:!l kommun l Kommunstyrelsens arbetsutskott 

// 
2014-05-05 

Justeran e 

Au§ 195 Dnr 2014/244 l 07 

Årsredovisning 2013 stiftelsen Kurreho 

Stiftelsen Kurrebo redovisar årsredovisning för 2013. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kornmunstyrelsen att godkänna 
årsredovisning 2013 för stiftelsen Kurrebo, samt 

att bevilja styrelsen för stiftelsen Kurrebo ansvarsfrihet för räkenskapsåret 
2013. 

19 
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Bilaga Ks Au § 195 2014-05-05 

VERKSAMHETs BERÄTTELSE FÖR STIFTELSEN KURREBO FÖR 2013 

stiftelseförordnande 

styrelsen 

Kommunfullmäktige 

Nelsoh Garden AB 

Revisorer 

stiftelsen Kurrebo:s verksamhet regleras i ett av fullmäktige 
fastställt stiftelseförordnande och ett drifts- och 
underhållsavtaL övergripande gäller Stiftelselagen. 

Följande styrelseledamöter och ersättare har för 
mandatperioden 2011-2014 (Tingsryds kommun) och för 
Nelson Garden utsetts. 

Ordinarie Ersättare 

Håkan Ohlsson Allan Loeb 

Tore Carlzon 

Ann-Christin 
Johansson 

Yngve Almqvist 

Ingmar Andersson 

Birgitta Karlsson Torsten Nilsson 

Jörgen Bengtsson Marianne Johansson 

Ordförande Håkan Ohlsson 

Vice ordförande Birgitta Karlsson 

sekreterare 

Kassör 

Jörgen Bengtsson, vice Yngve Almqvist, 

Yvonne Fransson (inköpt tjänst) 

Personalansvarig Ann-Christin Johansson 

Ordinarie revisor auktoriserade revisorn Per Magnusson 

Ersättare auktoriserade revisorn Börje Olofsson 

Av kommunen utsedda. Ordinarie Sven-Erik Svensson 
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Sammanträde 

Arvoden 

Investeringar, 
underhåll 

Försäljning av produkter 

Försäljning av tjänster 

Demonstrations
trädgården 

Kurreho Cafe 

styrelsen har under året haft månatliga 
styrelsesammanträden. Därutöver har vi träffats för olika 
arbetsmöten under säsongen. · 

Arvoden till av kommunen tillsatta ordinarie ledamöter har 
utgått med ett prisbasbelopp per år till respektive ledamot 
som utbetalats månadsvis. Obs! Från detta har dragits 
ersättning till inköpt tjänst till styrelsen. Tore Carlzon har av 
hälsoskäl ej kunnat medverka. Arvoden till Nelson Gardens 
representanter sköts av Nelson Garden AB. 

Ärligt underhåll av fastigheter och trädgård har skett enligt 
underhållsplan. Skötsel och underhåll .av hela anläggningen 
har fått en uppryckning föranledd av lyckade nyanställningar. 
Annan uppvärmning av husen förväntas ske under 2014, med 
ekonomisk hjälp av Tingsryds kommun. 

En begränsad försäljning har skett till allmänheten vid olika 
evenemang. Särskilt vid Dahlians och Äpplets- och 
Honungens dag. 

stiftelsen har på uppdrag avTingsryds kommun skött, mot 
ersättning, den allmänna toaletten vid parkeringsplatsen till 
Kurrebo/Lunnabacken. 

Nelson Garden AB har en stor demonstrations- och 
försöksodling på Kurrebo, för vilket de sponsrar Kurreho med 
kontanta medel, fröer och lökar. Nyanställning/förändring av 
personal har skett, vilket fallit mycket väl ut! 

Har även i år drivits i egen regi. Personalförändringar har 
vidtagits vilket även här fallit väl ut! 

Hantverks- och Plantbod Verksamheten har förändrats. överblivna produkter har försålts 
i cafeet. Utställningslokalen har använts vid konteranser och 
konstutställning. 

Bed & Breakfast stiftelsen har också drivit B& B. Beläggningen har varit bättre 
än förra året, förmodligen pga. det vackra vädret. 

Reklam, marknadsföring Har skötts enligt beslut tagna av styrelsen. 
' 

Aktiviteter 2013 Genomförda aktiviteter är i första hand de traditionella: Vår i 
Trädgården, Sveriges Nationaldag med Svenska flaggans 
dag, Hantverksdag i samarbete med Lunnabacken, Dahlians 
dag, Äpplets- och Honungens dag: 
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Likviditet 

Kurrebo Vänner 

Sponsorer 

Planering för 2014 

Resultatet för 2013 blev glädjande positivt! Dels pga. 
vidtagna beslut men även det vackra vädret har nog 
bidragit. Kurrebos ekonomi med resultat- och 
balansräkning redovisas separat. 

Stiftelsehs stödförening Kurrebo Vänner är för oss viktig. 
Förutom frivilligt arbete har stödföreningen bidragit 
ekonomiskt. Kontakter och information underhålls för 
stiftelsens bästa. 

Sponsorer har varit följande: 

Nelson Garden AB, Tingsryd, 
Fransen, Rigmor och Fredrik, Urshult 
Fröberg, Rita och Lennart, Urshult 
Hans och Britta Karlsson, Urshult 
Karlsson Kenneth, Tingsryd 
Kurrebo Vänner, Urshult 
Tingsryds kommun, Tingsryd 

stiftelsens styrelse har upprättat en budget för 2014. Alla 
inköp ska godkännas av styrelsen efter kontroll av behov. 
Inköpen ska i möjligaste mån ske inom kommunen. Under 
2012 inleddes samtal med Tingsryds kommun och Nelson 
Garden. Frågor som diskuterades: stiftelsens ekonomi- och 
driftsform, de båda husens, p.lus växthusets, uppvärmning
idag föråldrad och kostsam (olja), trädgårdens dragningskraft, 
närheten till den kommande Nationalparken Asnen, Kurrebos 
potential i stort m.m. Samtalen fortsätter. Modernare och 
miljövänligare uppvärmning beräknas kunna installeras under 
2014 med hjälp av ekonomiskt stöd av Tingsryds kommun. 
Våra lyckade nyanställningar under 2013 räknar vi med att 
samtliga ska fortsätta under året. 

Fjolårets stora sponsring från Sparbanken Eken i Ryd till oss 
med 100.000 kronor blev lyckosamt! Projektet är initierat av 
Ann-Christin Johansson och heter Barnens Trädgård. Ann
Chrisfin jobbar vidare med att hitta yttreligare sponsorer för att 
kunna utveckla projektet. Beskrivning av Barnens Trädgård -
se bilaga. En mindre motgång svarade stormen Simone för, 
när hon raserade vårt inköpta planteringsplank. 
Uppbyggnad av nytt är planerad. 
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Urshult i mars 2014. 

styrelsen 

czd:c~~ 
Håkan Ohsson Birgitta Karlsson 

Jörgen Bengtsson 

~tJ/mquist 
l 

Yngve Almqvist 

74



( . 

REVISIONSBERÅ.TTELSE 

Till styrelsen i Stiftelsel?- Kurre bo 
Organisationsnummer 829502-6366 

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i stiftelsen Kurrebo 
för år 2013. Det är styrelsen som har ansvaret får räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt 
ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningel! på grundval_av vår revision. 

Revisionen-har utfårts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och 
genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller 
·väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan 
information i räkenskapshandlingama. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna 
och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. 
Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och _fårhållanden i stiftelsen får att kurnia bedöma om 
någon styrelseledarnot är ersättningsskyldig mot stiftelsen, om skäl för entledigande föreligger .eller 
om ledamöterna på annat sätt handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet Vi anser 
att vår r~vision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande 
bild 'av stiftelseresultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. 
Styrelseledamötema har inte handlat i stdd med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet 

Urshult den24mars 2014 o . 
. /tJv c/4{JUJI{frw 

. Per Magnu'-'~cfu 
Auktoriser'FJ revisor . 

Sven-Erik Svensson 
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l~ 
STIFTELSEN I<URREBO /0 
829502-6366 ~ 

REsULTATRÄKNING 
2013-01-01- 2013-12-31 

2013 2012 

Rörelsens intäkter 

Försäljning 397 257 473 698 

Övriga intäkter 1085 197 1 007 180 

1482 454 1 480 878 

Lagerförändring -40 852 

Rörelsens kostnader 

Personalkostnader -731345 -1 066 208 

Reparation och underhåll fastighet -48 909 -106 949 

Reklam, PR -53 262 -77 956 

övriga driftkostnader -1211406 -538 600 

-1 313 577 -1 789 713 

Rörelseresultat före avskrivningar 128 025 -308 835 

Avskrivningar 

Växthus, markanläggn -11 293 -11 293 

Maskiner och inventarier -21 580 -21 580 

-32 873 -32 873 

Resultat efter avskrivningar 95152 -341 708 

Förlust avyttring mask/inv 

Reavinst avyttr inventarie 

Finansiella intäkter och kostnader 

Ränteintäkter 1711 4148 

Bankkostnader -3 936 -6 824 

-2 225 -2 676 

Resultat före bokslutsdisposioner . 92 927 -344 384 

Bok si utsdisposio ner 

Förändring av periodiseringsfond o 12 700 
Resultat före skatt 92 927 -331 684 

Skatt o o 

REDOVISAT RESULTAT 92 927 -331 684 

76



EGET KAPITAL 

Eget kapital 45 888 377 572 
Årets resultat 92 927 -331 684 
Summa eget kapital 138 815 45 888 

Obeskattade reserver o o 
Periodiseringsfonder o o 

SKULDER 

L~ngfristiga skulder 

Lån 163 336 163 336 
Summa långfristiga skulder 163 336 163 336 

Kortfristiga skulder 

Levera ntörssku Id er 9 414 52 877 
Upplupna kostnader och o 
förutbeta Ida intäkter 

skatteskulder 

Övriga kortfristiga skulder 72 666. 80 336 
Summa kortfristga skulder 82 080 133 213 

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 384 231 342 437 ___.,.« 
{/_) .?-(_ ltW 
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q STIFfELSEN KURREBO 

t4 Balansrapport 

Räkenskapsår: 13-01-01- 13-12-31 
Resultatenhet: Hela företaget 
Period: 13-01-01-13-12-31 

TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
1980 Markanläggning 
1989 Värdeminskning markanläggning 
181 O Arbetsmaskiner 
1819 Ack avskrivn arbetsmask 
1820 Inventarier 
J 829 Ack avskrivn inventarier 
l 930 Växthus 
J 939 Värdeminskning väXthus 
S:a ?v1ateriella anläggningstillgångar 

S :a Anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 
Varulager mm 

1510 Lager 

S:a Varulager mm 

Fordringar 
1410 
1445 
1480 
1390 

skattefordran 
Avräkning skatter och arg 
Fordran moms 
Övr interimstordringar 

S:a Fordringar 

Kortfristiga placeringar 
1120 Insats Värends Bär- och 
1121 Insats Tingsryds Näringslivsutveckling 
1122 Insats Wemboönet fiberbredband 

S:a Kortfristiga placeringar. 

Kassa och bank 
l O Il Kassa Cafe 
l 040 Företagskonto 
l 050 Placeringskonto 
S:a Kassa och bank 

S:a Omsättningstillgångar 

S:A TJLLGÅ~GAR 

Preliminär 

EGET KAPITAL, AVSÄ TTNINGAR OCH SKULDER 
Eget kapital 

2910 
2999 
S:a Eget kapital 

Långfristiga skulder 

Eget kapital 
Redovisat resultat 

2740 Låneskulder långffistiga 
S:a Långfristiga skulder 

Korttristiga skulder 
211 O Lewrantörsskulder 
2416 Vilande utgående moms 
251 O Preliminär skall 
2332 Skuld särskild löneskatt 
2370 Upplupna avtalade soc avg 
2390 Övr interimsskulder 

S:a Kortfristiga skulder 

S:a Eget kapital. aYsättningar och skulder 

lm!. balans 

170 375,40 
-79 551,00 
70 790,00 

-43 790,00 
419 481,40 

-392 880,40 
55 482,30 

-51 816,00 
148 091,70 

148 091.70 

49 852,00 

49 852,00 

28 728.00 
12 923,00 
33 190,00 

0,00 
74 841.00 

3 020,00 
500.00 

29 900,00 
33 420,00 

0.00 
31 852,16 

4 379,64 
36 231.80 

194 344,80 

342 436.50 

-377 572,05 
. 331 684.10 

-45 887.95 

-163 336,00 
-163 336.00 

-52 877.00 
-80.00 

0,00 
-7 113,00 
-9 584,00 

-63 558,55 

-133 212,55 

-342 436.50 

Sida: 1(2) ["1 
Utskrivet: 14-03-22 ~ 
Senaste vemr: 510 

Period Ut!!. balans 

0,00 170 375,40 
-8519.00 -88 070,00 

0.00 70 790,00 
-9 000,00 -52 790,00 

0;00 419 481.40 
-12 580,00 -405 460,40 

0,00 55 482,30 
-2 774,00 -54 590,00 

-32 873,00 J 15 218,70 

-32 873.00 115218.70 

-27 852,00 22 000,00 
-27 852.00 22 000,00 

-2 394.00 26 334,00 
4 816,00 17 739,00 

-8 477.00 24 713.00 
3 352,00 3 352,00 

-2 703.00 72 138,00 

0.00 3 020,00 
0,00 500.00 
0,00 29 900,00 
0.00 33 420,00 

2 358.-19 2 358,49 
6 410.26 38 262.42 

96 454,65 JOO 834,29 
105 223.40 14J 455,20 

74 668.40 269 013,20 

41 795.40 384 231.90 

331 684,10 -45 887,95 
-424 611,50 -9? 927,40 
-92 927.40 -138815.35 

0,00 -163 336,00 
0,00 -163 336,00 

43 463.00 -9 414.00 
40.00 -40.00 

-5 665.00 -5 665.00 
2431,00 -4 682.00 
5 063.00 -4 521.00 
5 800,00 -57 758,55 

51 132,00 -82 080.55 

-41 795.40 ·384 231.90 
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Räkenskapsår: 13-01-01 - 13-12-31 
Resultatenhet: Hela toretaget 
Period: 13-01-01-13-12-31 

Revisionsan ode 
Övriga arvoden 

Resultatrapport 
Preliminär 

7420 
7430 
7490 
7650 
7681 
7691 

Övr förvaltningskostnader 
Tills) nsavgifter myndigheter 
.'v1edlemsm·gitler 
Ön avdr.gill kostn 

S :a Ö niga externa kostnader 

Personalkostnader 
50 l O Löner anställda 
5011 Sjuklön 
5531 Bilersättning skattetri 
561 O Arbetsgi\·ara\git1:er 
5633 Särsk löneskatt pensionsk 
5670 Premier A\1F.Fora 
5780 Arbetskraft med F-skatt 
5890 Övr personalkostnader 
5895 Lönebidrag 
S:a Personalkostnader 

S:a Rörelsens kostnader ink! ravaror 

Rörelseresultat före avskrivningar 

Avskrivningar 
7911 
7912 
7921 
7924 
S:a Avskrivningar 

A\skrim arbetsmaskiner 
Arskrim imentari.:r 
A\·skrirning växthus 
Arskri\ ni ng markanlä{!ming 

Rörelseresultat efter avskrivningar 

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 

Resultat från finansiella investeringar 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

8020 Ränteintäkter 
8030 Ränteintäkter ~i skanepliktiga 
S:a ÖHiga ränteintäkter och liknande resultatposter 

Räntekostnader och liknande resultatposter 
8190 ÖH finansiella kostnader 
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter 

S:a Resultat th'm finansiella imesteringar 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 

Bokslutsdispositioner 
8850 Upplösning av periodiseringsfond 
S:a Bokslutsdispositioner · . 

Resultat före skatt 

Beräknat resultat 

8999 Redovisat resultat 

Sida: 2(2) l, 
C tskri H!t: !4-03-22 

~ 
Senaste \emr: 510 

P,eriodt;n To t fe. år 
-5 oou.uu -7 000.00 

0.00 -5 000.00 
-156.30 -l 555,00 

-4 400,00 -4 400,00 
-200.00 -200.00 
-300.00 -937.50 

-397 728.55 --196 026,50 

-542 036.00 -768 132.00 
-2 503.00 -l o 034.00 

-222,00 -477.50 
-175 241.00 -2-19 668.00 

-4 682.00 -7 113.00 
-20 763.00 -19 830,00 
-93 796.80 -139 728,20 
-l 831.00 -710.00 

109 730.00 129 485,00 
-731 344.80 -l 066207.70 

-l 313 576.94 -1789713.43 

128 024.99 -308 834.97 

-9 000.00 -9 000.00 
-12 580.00 -12 580.00 

-2 '174.00 -2 77-1.00 
-8 519,00 -8519.00 

-32 873.00 -32 873.00 

95 151.99 -341 707.97 

':15151.99 -341 707.97 

l -15-1.65 .f 075.57 
257.00 72.00 

l 711.65 4 147.57 

-3 936,24 -6 823.70 
-3 936.24 -6 823,70 

-2 224.59 -2 676.13 

92 927.-IU -344 384.10 

92 927.40 -344 384,10 

0.00 12 700.00 
o.uu 12 700.00 

92 927.-:10 -331 684.1 o 

92 927.40 -331 684.10 

-92 927.-10 331 684.1 o 
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Resultatrapport 
Preliminär 

~ .. 

\ ~Räkenskapsår: 13-01-01 - 13-12-31 
Resultatenhet: Hela toretaget 
Period: 13-01-01- 13-12-31 

Rörelsens intäkter och lagerforändring 
Nettoomsältning 

30 l O Försäljning önigt 25% 
30 Il Försäljning plantor växter 25'7o 
3042 Försälj n Servering Livs !2% 
3043 Guidning 25% 
3050 · Försäljning NelsonGarden 25% 
3051 Försälj namnskyltar 25% 
3053 Försäljning tr:cksaker 6% 
3056 Skörsel Lunnabacken toaleuer 
3780 Öresutjämning 
S:a Nenomsänning 

Förändring a\· Yarulager 
4900 LagertOrändring 
S:a Förändring a\ varulager 

Övriga rörelseintäkter 
3810 
3811 
38!2 
3820 

Hyresintäkter anställd 
Bed & Breakfast. cykelpaket !2% 
Lägenhetsuth) rning 
J aktarrende 

3850 Hantverkstorsäljning. prodsion 
3891 Skan åter koldioxid. 
3893 Erhållna gå mr 
39! O Erhållna statliga bidrag 
3920 Erhållna kommunala bidrag 
3980 Bidrag från länsstyrelsen!Riksantikvarieänlbetet 
3990 Bidrag Kurrebos Vänner 
3991 . Bidrag ft·an ~elsons Garden 
3995 Bidrag Sparbanksstiftelsen 
S :a Övriga rörelseintäkter 

S :a rörelseintäkter och lagerfOrändring 

Rörelsens kostnader 
Rå\-aror och tornödenheter mm 

40 l O Inköp material och 1 aror, T·shirt m m 
4011 Inköp Li\'smedel 
40!2 Inköp plantor o \·äxter 
40 J 5 Inköp jord. tor~: grus. gödning stängsel m m 
40 !8 Inköp livsmedel m m till tOrsäljning 
S:a Råvaror och tomödenheter mm 

Bruttovinst 

Ö\Tiga externa kostnader 
6070 Städnmg. renhållning 
6080 l n derhåll och reparationer byggnader 
62! O El för drift 
6232 
6260 
6-1!0 
6460 
6-165 
6-180 
65!0 
6640 
6790 
6800 
6815 
7200 
73!0 
74!0 

Eldningsuua 
Drinnedel. 
Förbrukningsinvemarier 
Förbrukningsmaterial 
Kaffemaskin hyra o service 
Arbetskläder o sk) ddsmtrl 
Kontorsmaterial. porto 
Rep o underhåll im·entarier 
ÖIT fi'ämmande tjänster 
Teleton tradlös r bredband :\enen 
Fiber bredband 
Reklam och PR 
Företagstorsäkringar 
Styrelseanode 

Sida: 1(2) Ltt 
Utskrivet: 14-03-22 ~ 
Senaste \ ernr: 510 

Penoden Tor fg år 

4 67-1.00 Il 228.38 
Il 962.40 22 194.95 

358 080.80 398 05!.55 
2 800,00 3 080,00 

0.00 19 059,61 
l 560.00 720,00 

377,36 l 561,79 
17 800.00 17 800,00 

2,76 2.15 
397 257,32 473 698,43 

-40 852,00 0,00 
-40 852.00 0.00 

0.00 3 250.00 
96 916,11 80 810.32 

0.00 Il 026.79 
160.00 160,00 

0.00 14 342.92 
J 886.00 0.00 
l 99.J..5U 0.00 
5 640.00 5 6-!0.00 

6-17 000.00 6-17 000.00 
6 600.00 14 950.00 

15 000.00 20 000.00 
210 000.00 2!0 000.00 
JOO 000.00 0.00 

l 085 !Y6.6! l 007 180.03 

!4-ll6Ul.93 J 480 878.46 . 

-2 161.85 -7 8-15.00 
-134 285.30 -J !2 665.62 
-Il 925.50 -3 582.00 
-36 !30,9-l -25 969.00 

0,00 -77 417,6! 
-184 503.59 -227 479,23 

l 257 098.34 l 253 399.23 

-8 072.60 -4 978.00 
-48 908.70 -106 9.J.9A7 
-51 997.25 -47 245.3-1 
·33 428.50 --U 650.00 

-3 92.J..75 -7 793.00 
-9 276.00 ·9 480.00 

-26 64!.20 -J 9 068.18 
-5 097.75 -6 659,75 

-695.30 -l 499,00 
-l 348.00 .J 065.40 

-Il 242.00 -l-l 938.3 7 
-36 322.90 -13 645.50 
-15 326.05 -8 255.99 

0.00 ·27 364.50 
-53 262.25 -77 955.50 

-2 137.00 -2 062.00 
-79 992.00 -85 324.00 
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829502-6366 

BOKSLUTSKOMMENTARER 

Redovisningsprinciper 

Tillgångar och skulder har värderats till nominellt belopp 

Not 1. Maskiner och inventarer 

Maskiner och inventarier har avskrivits med skattemässigt maximalt tillåtna belopp 

Anskaffningsvär d e 

Ack avskrivning 

Not 2. Växthus, markanläggning 

Anskaffningsvärde 

Ack avskrivning 

Bidrag 

--~QJI~~ .... a.?t ..................................... ......... . 
Håkan Ohlsson 

~«: Ckn's;f . l!trl!/.!!.1:-
Ann-Christin Johanss 

... 1th~~.ilk~u{J. ............. ...... .. 
Y·~J;e Almkvist 

2013 
490 271 

-458 250 

32 021 

445 858 

-142 660 

-220 000 

83 198 

2012 
490 271 

-436 670 

53 601 

445 858. 

-131367 
-220 000 

94491 

~~~&~ 
Birgitta Karlsson 

-;p ~~----. /7 <P - ... -~ ........... ~ ......... ,: ... 7-.......... . 
örgen Bengtsson 
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