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Bilaga Ks Au § 160 2015-05-04 

Revisionsberättelse år 2014 

Till kommmllullmäktige i Lessebo, Tingsryd 
och Uppvidinge komnmner. 

Vi har granskat Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronobergs verksamhet 
under år 2014. 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. 

Gransirningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal 
verksamhet. Gransimingen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs 
för att ge Timlig grund för bedömning och ansvarsprÖVlling. 

Utifrån vår granslming gör vi följande bedömningar: 

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

Räkenslzaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. 

Direktionens interna kontroll bedöms ha varit tillräcldig, 

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

Vi bedömer utifrån årsredovisningens återrapportering verksamhetsmålens uppfyllelse som 
god. Övervägande delen av målen bedöms uppfyllda baserat på återapporteringen. 

I återrapporteringen av måluppfyllelsen besluivs att det pågår en process i syfte att förbättra 
sotningsverksamheten i Tings1yds sotningsdistrikt Vi kommer uppmärksamt att följa arbetet 
för att förbättra måluppfyllelsen inom detta område. 
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Ansvarsfrihet 

Vi tillstyrker att direktionen för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
beviljas ansvarsfrihet. 

Vi tillstyrker att årsredovisningen för år 2014 godkänns. 

Vi åberopar följande för vår bedömning: 

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

(} Gransirning av delårsrapport 
e Granskning av årsredovisning 

Lessebo den 15 april2015 

Sven-Erik Svensson 
Av Tings1yds kommun 
utsedd revisor 

r..--~~ 

i:/d:.;;,i- d:lffrrt~·?f J{Pd··~~ f:>i 
;1 Jan-Olof'F'i:rnzen ; 

Av Lessebotkommun / 
utsedd :revisor 
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11 o Sammanfattning 

Vi bedömer att årsredovisningen huvudsakligen redogör för utfallet av verksam
heten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

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

I ägardirektivet finns två verksamhetsmål och ett ekonomiskt mål. 

I handlingsprogrammet finns övergripande mål, förbundets vision samt säkerhets
mål för brandförebyggande verksamhet och skadeförebyggande verksamhet. Inom 
båda områdena finns prestationsmål som för den skadeförebyggande verksamheten 
är indelade i räddningstjänst och förbättrad förmåga. 

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

I förvaltningsberättelsen lämnas en strukturerad redovisning av hur förbundets 
verksamhet bidragit till att målen enligt ägardirektiv och handlingsprogram upp
fyllts. Utfallet för flera av målen lämnas i form av statistik. Vi noterar att det statist
iska underlaget i vissa fall bedöms vara för litet för att utgöra grund för utvärdering 
av målen. 

Vi bedömer utifrån årsredovisningens återrapportering verksamhetsmålens uppfyl
lelse som god. Övervägande delen av målen bedöms som uppfyllda baserat på åter
rapporteringen. 

I återrapporteringen av måluppfyllelsen beskrivs att det pågår en process i syfte att 
förbättra sotningsverksamheten i Tingsryds sotningsdistrikt Vi bedömer att det är 
viktigt att beskrivna förbättringsåtgärder och uppföljningar fortsätter så att verk
samheten uppfyller uppsatta mål. 

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

1 av 9 
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Inledning 

:J: oll o 

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 som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredo
visningens upprättande. 

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 (9:9a) avge en slaiftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisning
en är förenligt med de mål fullmäktige 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: 

o 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. 

o Har balanshavet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet 
med balanskravets regler? 

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

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

Gransimingen av årsredovisningen omfattar: 

o förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning) 

o resultaträlming 

o kassaflödesanalys 

o balansrälming 

Bilagor och specifil<ationer till årsredovisningens olika delar har granskats. 

Vi har även bedömt förbundets ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnaden 
av balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för 
god ekonomisk hushållning som direktionen beslutat om. 

2 av 9 
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Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det 
innebär att gransimingen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och risk
perspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt 
ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte inne
håller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt 
som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att be
döma ett urval av underlagen för den information som ingår i årsredovisningen. Då 
vår granskning av den anledningen inte varit fullständig utesluter den inte att andra 
än här framförda brister kan förekomma. Vå1t uppdrag omfattar även en övergri
pande gransirning och prövning om den interna kontrollen som görs inom förbun
det är tillräcldig. 

Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med Lessebo 
kommuns ekonomikontor. 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 beroende på om vägledningen har beaktas i årets 
revisionsplan. Granskningen har skett genom intervjuer, dokumentgranslming, 
gransirning av räkenskapsmaterial och i förekommande fall registeranalys. 

Vår gransirning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som 
presenterades 2015-03-16. Direktionen fastställer årsredovisningen 2015-03-16. 

Därefter behandlar kommunfullmäktige i respektive medlemskommun årsredovis
ningen. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och redovisningsekonom i 
Lessebo kommun. 

Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen som enligt 8 kap 18 § 
KL ska godkännas av kommunfullmäktige i respektive medlemskommun. 

Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rappmten följer: 

o Kommunallagen 

o Kommunal redovisningslag 

o Rekommendationer från rådet för kommunal redovisning 

o Direktionens beslut om god ekonomisk hushållning 

3 av9 
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Granskningsresultat 
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Fö1·valtningsberättelse 
Översikt över tri:vecklingen 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 beskrivs och redovisas årets utfall 
jämfört med budget och föregående år. 

Utvärdering av ekonomisk ställning 
Enligt kommunallagens 4 kap skall förvaltningsberättelsen innehålla en utvärdering 
av förbundets ekonomiska ställning. Utvärderingen kan med fördel utgå från nyck
eltal för de olika verksamheterna somjämförs med genomsnitt för branschen som 
helhet och liknande verksamheter. 

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 utvecklingen 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. 

Andra förhållanden som h ar betydelse för styrning och 
uppföljning av verksamheten 
Ekonomisk uppföljning med helårsprognos har under år 2014lämnats till direkt
ionen per april och augusti. 

4 av 9 
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3 .l . 1.2. Investeringsredovisning 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att investeringsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av 
årets investeringar vilka har uppgått till 2 857 tkr jämfört med 3 ooo kr som var 
budgeterat. Årets investeringar avser en ombyggd tankbil, två FiP- (första insats
person) fordon samt övriga utrustning. 

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. 

3.1.1.4. Balanskrav 
Bedömning och iakttagelser 
Vi instämmer i förbundets bedömning att balanshavet har uppfyllts i och med årets 
resultat på 214 tla-. 

J.1.2 . God ekonomisk hushållning 
Bedömning och iakttagelser 
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 
olyckshanterande åtgärder om olyckor - som kan innebära räddningsinsats 
- ska kontinuerligt öka. Som en följd av detta ska också 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
odernajanuari-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 utvärderingen 

5 av9 
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av det första av verksamhetsmålen omfattas av utvärderingen av prestationsmålen i 
handlingsprogrammet nedan. 

3.1.2.1. Handlingsprogram åT 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 utveckling och måluppfyllelse avseende 
hela perioden redovisas. 

I årsredovisningen sker en uppföljning av prestationsmålen enligt handlingspro
grammet enligt följande: 

Brandförebyggande: 13 mål redovisas inom områdena övergripande, tillsyn, till-· 
stånds och remisshantering, sotning- och brandskyddskontroll, information och 
utbildning samt risk- och sårbarhetsarbete. 

Räddningstjänst: 13 mål redovisas inom områdena räddningsinsatser, utrustning, 
organisation, ledning samt andra uppdrag ej kommunal räddningstjänst. 

Förbättrad förmåga: 5 mål redovisas. 

Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att förvaltningsberättelsen lämnar en strukturerad redovisning av hm 
förbundets verksamhet bidragit till att målen uppfyllts. Utfallet för flera av målen 
lämnas i form av statistik Vi noterar att det statistiska underlaget i vissa fall be
döms vara för litet för att utgöra grund för utvärdering av målen. 

Vi bedömer utifrån årsredovisningens återrapportering verksamhetsmålens uppfyl
lelse som god. Övervägande delen av målen bedöms som uppfyllda baserat på åter
rapporteringen. 

I återrapporteringen av måluppfyllelsen beshivs att det pågår en process i syfte att 
förbättra sotningsverksamheten i Tingsryds sotningsdistrikt Vi bedömer att det är 
viktigt att beshivna förbättringsåtgärder och uppföljningar fortsätter så att verk
samheten uppfyller uppsatta mål. 

6 av9 
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ResiLltaträkn.ing 

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. 

N edan redovisas resultaträkningens utfall jämfört med föregående år och prognos. 

Resultaträkning 
U t fall Utfall Budget Prognos 

2014 2013 2014 2014 

Verksamhetens intäkter l 012 l 215 l 291 l 091 

Verksamhetens kostnader -33 704 -33 646 -34 526 -34 226 

Av skrivningar -3 655 -2 803 -3 155 -3 155 

Jäm törelsestärande poster 621 

Verksamhetens nettolcostnade1· -36347 
,.. 

-34 613 -36 390 -36 290 

Kommunbidrag 36 990 35 773 36 990 36 990 

Finansiella intäkter 

Finansiella kostnader -429 -565 -600 -450 

Å J•ets J•esultat 214 595 o 250 

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

o Verksamhetens intäkter har minskat med 203 tla. Minskningen går främst att 
härleda till att statens ersättning för grundutbildningen halverades 1 januari 
2014 samt att fårre utbildades år 2014 än under år 2013 . 

o Verksamhetens kostnader har varit i stort sett oförändrade. Personalkostna
derna år 2014 var ca 300 tkr lägre än år 2013. Det gjordes ingen översyn av 
lönerna för deltidsbrandmännen under år 2014 samtidigt som kostnaderna 
för förlorad arbetsförtjänst och förändringen av semesterlöneskulden var 
lägre än föregående år. I gengäld köptes ovanligt många larmställ in vilket bi
drog till att övriga kostnader ökade med ca 300 tla jämfört med föregående 
år. 

o Avslaivningarna har ökat till följd av stora investeringar under år 2013, 

460 tla samt på grund av en nedskrivning av ledningsfordon som anskaffades 
år 2008 och som ska säljas under år 2015, 392 tla. 

o Den jämförelsestörande posten år 2013 består av återbetalade premier för 
AGs-försäkringen åren 2005 och 2006 med 621 tkr. 

o Verksamhetens nettokostnader har ökat med 5,0% (2013: 2,6 %) medan 
kommunernas bidrag har ökat med 3,4% (2013: 3,4 %). 

P wC 
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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, rätt periodiserade och har värderats enligt principerna i KRL. 

Förbundet hyr lokaler bland annat av medlemskommunerna. Vi bedömer att för
bundet behöver göra en genomgång av sina hyresavtal för att avgöra om de ska 
klassificeras som finansiella leasing eller ej uppsägningsbar operationellleasing i 
enlighet med RKR 13.2. 

Kassaflödesanalys 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att kassaflödesanalysen redovisar förbundets finansiering och inves
teringar. Kassaflödet uppgår till-316 tkr jämfört med 70 tkr föregående år. 

Vi bedömer att noter finns i tillräddig 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: 

o 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. 

o 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. 

Följande rekommendationer har dock förbundet inte följt fullt ut: 

RIZR 11.4 Redovisning av materiella an- Följer i Avsla:ivningstiden för räddningsfordon 
läggningstillgångar huvudsak motsvarar inte nyttjandeperioden. 

RIZR 13.2 Redovisning av hyres- Följer del- Förbundet har hyresavtal som inte har 
jleasingavtal VlS ldassificerats enligt rekommendation-

en. 
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Inledning 

Redovisning och uppföljning av förbundets 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 
medlemskommunerna erhåller löpande information om verksamheten vad gäller kvantitet, 
kvalitet, personal och ekonomi enligt god ekonomisk hushållning. I sammanställningen ingår 
resultat- och balansrälming jämte underlag till periodiseringar. Dock redovisas ej någon 
fullständig notförteclming i delårsrapp01ten. 
Förbundets bristande förmåga att i verksamhetsredovisningar tydliggöra resultat i 
förhållande till angivna mål har återkommande rönt synpunkter, bl. a. från revisionen. 
Att redovisa räddningstjänstverksamhet utifrån 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 har tagit framförda synpunkter på allvar och i följande redovisning är 
beslutade mål kopplade till indikatorer, bl.a. i form av statistik, för att på ett tydligare sätt 
redovisa måluppfyllnad. 

Uppdraget och styrdolmment 

Förbundsordningen är det dokument som reglerar uppdraget från medlemskommunerna till 
kommunalförbundet. Förbundsordningen fastställs av respektive medlemskommuns 
kommunfullmäktige, senast reviderad i juni respektive augusti 2014·*. Enligt 
ändamålsparagrafen i förbundsordningen är förbundets uppdrag följande: 

Kommunalforbundet ska hålla en för Lessebo, Tings1yd och Uppvidinge 
kommuner gemensam organisation for slcydd mot olyckor med syfte att ge 
hjälp till självhjälp samt att rädda plötsligt hotade värden. 

Förbundets huvuduppgifter är att arbeta förebyggande och stödja den 
ensldlde så att denne lwn ta sitt ansvar for att eliminera, förhindra och 
begränsa .olyckor samt att rädda plötsligt hotade värden i form av liv, 
egendom eller miljö. 

Förbundets uppgifter framgår närmare i dokumenten "Ägardirektivtill RÖK", reviderat 2014, 

och "Handlingsprogram för Räddningstjänsten Östra Kronoberg, 2011 - 2014 vilka i båda 
fallen slca tas fram för varje mandatperiod. 
·'*)KF Tingstyd §92, KF' Lessebo §44, KF Uppvidinge §81 

3 

l 

18



Sammanfattande redogörelse 

Utveclding av styrning och ledning 

Bland annat som följd av PWC:s rapport, "Genomlysning av styrning och uppföljning av 
förbundets verksamhet", beslutade medlemskommunerna om revidering av 
förbundsordningen. Den stora slålinaden gentemot tidigare föreligger avseende 
"medlemsmöten". Som senast vid april månads utgång skall två möten vara genomförda 
varvid medlemskommunerna slm representeras av sina respektive kommunfullmäktiges 
presidier. För direktionens möjligheter att besluta och ansvara för verksamheten är denna 
förändring en mycket viktig förutsättning. 

Personalsituationen operativt 

Svårigheterna att klara personalförsörjningen för att kunna upprätthålla beredskapsförmåga 
enligt handlingsprogram har under året förbättrats något, även om situationen fortsatt är 
ansträngd. Problemet har mer eller mindre funnits de senaste 15 åren. Sexton anställningar 
har avslutats och fjorton nya niedm·betare har kommit till. 

Lönesamverkan/upphandling lönesystem 

RÖK har sedan ~tmten av lönesamverkan HUL* varit en av medlemmarna/aktörerna. Inom 
Kronobergs län gemensam upphandling av lönesystem är slutförd och RÖK kvarstår som en 
av intressenterna i samverkan HUL. Byte förväntas ske i mars 2016 varvid Aditro blir 
avtalsleverantör för det nya systemet benämnt Personec P: 
*) Högsby, Uppvidinge och Lessebo kommuner med tillhörande bolag 

IVPA (I Väntan På Ambulans) 

RÖK såväl som övriga räddningstjänstorganisationer i länet larmas och fullgör 
omhändertagande inom ramen för s.k. IVPA-avtal med Region Kronoberg sedan 2009. 
Avtalen är tidsbegränsade och det nuvarande gäller till p_pri12o16. Verksamheten bedöms ha 
stor betydelse som trygghetssl<apande. Dock noteras en fördubbling av antalet larm järnfört 
med 2013. Räddningstjänstens företrädare är eniga om att en bättre noggrannhet för 
bedömning av händelse och behov inom SOS behövs. Tillsammans med ansvariga för 
ambulansverksamheten i länet kommer avstämningsmöten att genomföras. 

Förbättrad arbetsmiljö* 

De under 2013 införda rutinerna beträffande hantering av skyddsidåder och övrig materiel, i 
synnerhet i samband med brand i byggnad, är nu inarbetade och fungerar bra. I kmthet 
innebär det att sotiga sl<yddsldäder tas av ute på plats och placeras i en speciell säck som 
sedan stoppas, som den är med ldäder, i tvättmaskin. Säcken löses upp automatiskt. 
*)Bygger på rapporter omförhöjd risk att drabbas av cancer vid återkommande arbete 
med rökig/sotig uiTustning. 

FiP, Första insats Person 

I handlingsprogrammet uttryckt ambition att under perioden starta verksamhet benämnd 
FiP realiserades i bö1jan på juni. I Ryd respektive .Åseda har sedan dess styrleeledaren tillgång 
till eget fordon under beredskapstid och kan därigenom åka direkt till olycl<splatsen. Vid 
behov kan de vidta omedelbar åtgärd och därutöver kunna få överblick över situationen och 
hinna bestämma inriktning på insatsen innan styrkan anländer. Den genomsnittliga 
ankomsttiden för FiP vid brand i byggnad är sedan starten fram till årsskiftet knappt fem 

4 
19



minuter. Det vill säga styrkeledaren är på plats innan styrkan förväntas ha lämnat 
brandstationen. 

Förebyggande brandskydd i flerbostadshus 

Under 2013 genomförde deltidspersonalen en kombinerad orienteringsövning och "tillsyn" i 
flerbostadshus. Utifrån ett enkelt frågeformulär kontrollerades bl.a. trappuppgångar och 
avskiljande dörrar till källare. Resultatet bearbetas och följs upp av förebyggandeavdelningen 
varvid focus ligger på de mer graverande fallen. Tyvärr visar sig förbättringar och rättelser 
dra ut på tiden enär en del av ägarna inte är benägna att åtgärda så snabbt som man kunde 
förväntat. 

Insatsutvärdering och olycksundersölming 

Räddningstjänsten är enligt lagen om skydd mot olyckor skyldig att i skälig omfattning 
undersöka olyclcsorsaker och utvärdera genomförda räddningsinsatser. Förbättring och 
skärpning inom detta område genomfördes under 2013 och rutinerna är nu inarbetade. 
Dokumentationen sker i normalfallet via verksamhetssystemet CORE och då i 
insatsrapportdelen. Möjligheten att koppla såväl fotografier som andra dokument utnyttjas. 

Räddsam Kronoberg 
Under ett flmtal år har räddningscheferna i länet strävat efter att förbättra förutsättningarna 
för samverkan. Utifrån influenser från Jönköpings län bestämdes under hösten en projekt
beskrivning med benämning Räddsam Kronoberg. Under Länsstyrelsens försorg ansöktes 
om statligt bidrag vilket beviljades. Under tre år framåt kommer bidragsmedelen i huvudsak 
alt användas till lönekostnader för projektledare. Stf. Räddningschef Håkan Helgesson, 
Räddningstjänsten Älmhult, är beviljad partiell tjänstledighet från ordinarie arbete och är 
ledare för utvecldingsprojektet. 

Investeringar 

I samband med införande av FiP köptes två fyrhjulsdrivna pick-uper med plats för fem 
personer och plastlcåpa för 88o tlcr. Samtidigt utgick två transportfordon ur organisationen. 
Nytt chassi och överflyttning av tank med övrig utrustning för 1 755 tkr. Aktuellt tankfordon 
under lång tid placerat i Lessebo. I samband med "renoveringen" överflyttad till Kosta varvid 
släckbil Kosta har utgått ur organisationen. 

Lessebo i mars 2015 
sr //7 

=--,1/Lf /' /' ?:-.. /" . 
/7 ~·{~ ~yl/L-..__. L ... t,· ................................ .. 

Åke Carlson 
Ordförande förbundsdirektionen 
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Per Pettersson 
Räddningschef 
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Årets verksamhet 

Direktion och revisorer 

Ledamöter 

För Lessebo Kommun 
Monica Widnemark, vice ordf. 
Margareta Löfström 
Anders Jonsäng 

För Tingsryds Kommun 
Mikael Jeansson 
Birgitta Söderlind Hörberg 
Sören Gabrielsson 

För Uppvidinge Kommun 
Peter Skog Lindman 
Åke Carlson, ordf. 
Per Ragnarson 

Ordinarie revisorer 
Sven-Erik Svensson 
Jan-OlofFranzen 
Kjell Danielsson 

Ersättare 

Evert Nilsson 
Per-Magnus Pettersson 
Sölwe Franzen 

Barbro Svensson 
Patrick Ståhlgren 
Björn Elmqvist 

BjörnBoden 
Yvonne Wilhelmsson 
JanBladh 

Kommun 
Tings1yd 
Lessebo 
Uppvidinge 

Underställd direktionen finns räddningschef och fem områdesansvariga brandmästare, varav 
en tillika ställföreträdande räddningschef (l. personalansvar RiB-anställdallolcaler, 2.intern 
utbildning och övningsverksamhet, 3.drift l underhåll l samband l larmplaner, 4.tillsyn l 
tillståndshantering, s.extern utbHdning l övrig förebyggande verksamhet). 
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Utdrag ur handlingsprogram 2011-2014, "övergripande mål" 

Syftet med bestämmelserna i lagen om skydd mot olyckor är "att i hela landet bereda 
människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokalaförhållandena 
tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor". Samtidigt tydliggör lagen att det är den 
enskilde som har det primära ansvaret både för att minska risker för olyckor såväl som ett 
ansvar för att ha en förmåga att kunna ingripa om en olycka skulle inträffa. 

Med lagens syfte och medlemskommunernas ambition genom givna ägardirelctiv som grund 
skall förbundet hela tiden, genom aktiv information, utbildning och hög operativ beredskap*, 
sträva efter en så hög säkerhetsnivå som möjligt. I sammanhanget films utöver säkerhetsnivå 
även parametrar som falctisk- respektive upplevd trygghet. I de båda senare, vilka har 
betydelse för säkerheten, är kunskapsnivån hos den enskilde avgörande. Både avseende 
förmågan att minska eller eliminera risker och att kunna ingripa och agera vid en brand. För 
individen är det ur ett trygghetsperspelctiv vilctigt att ha kunskap om brand. Hur risker kan 
minskas, kännedom och installation av varningssystem, hantering av släckutmstning etc. Den 
faldiska säkerhetsnivån kan sägas vara summan av den enskildes förmåga och samhällets 
resurser. 
*) Operativ beredskap innefattar personal, ledningsförmåga, fordon, materiel etc. 

Förbundets vision 

"Ett samhälle fritt från allvarliga olyckor med personskador och/eller skador på egendom eller 
miljö" 

säkerhetsmål brandförebyggande 

Med de nationella målen, det vill säga syftet med lagen om skYdd mot olyckor, och 
förbundets vision som bakomliggande synsätt skall förbundets säkerhetsmål vara att skapa 
säkra och trygga kommuner att bo, verka och vistas i. 

Prestationsmål 

Övergripande 

o Säkerhetsarbetet, dvs. tillsyn, utbildning och information, skall inriktas så att invånare och 

verksamhetsutövare genom ökad riskmedvetenhet och kunskap själva kan verka för sin egen 

säkerhet. 

Myndighetsutövning/kontroll 

Inom förbundsområdet finns för näwarande 380 registrerade tillsynsobjekt 
Tillsynsverksamheten bedrivs med stark betoning utifrån synsättet "kontrollerande och 
utbildande", 
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statistik tillsynsverksamhet 2011 - 2014 

2014 2013 2012 2011 

Tillsyner enllagen om slcydd mot olyckor 61 47 88 65 
Tillsyner enllagen om brandfarliga och 
explosiva varor 10 14 9 1 
Samplanerade tillsyner 3 8 16 10 

Summa tiilsynerper år 74 69 113 76 

Utbildningfinformation 

Olika typer av brandslcyddsutbildningar, släckövningar etc. med totalt 1285 deltagare har 
genomförts. Merparten av utbildningarna arrangerade för anställda inom vård/ omsorg. 
Brandskyddsutbildning för elever i årskurs 2 och 5 sköts av personal vid respektive station. 
Program/tema "Upp i rök", ett utbildningsmaterial för högstadieelever som syftar till att 
förebygga anlagda bränder, och, som förbundet propagerar för genternot skolorna. Numera 
finns tillgång till materialet via intern et för interaktiva studier. 
Brandsäkerhetsutbildning för äldre inom ramen för MSB:s "Peppar, peppar". Under 2014 
medverkan vid aktivitet i Tingsryd och Lessebo kommuner. Under perioden, återkommande i 
samtliga tre kommuner. · 
Vid ett flertal tillfållen, exempelvis livräddardagen Mårdslycke, Lessebodagen och 
Bantadagen Lenhovda, brandslcyddsinformation och möjlighet till släckövning med 
handbrandsläclcare. 

Bild från "öppet hus", Väckelsångs brandstation, december 2014 

Tillsvn 
o Innehavare av objekt med automatiska brandalarmsanläggningar skall kontinuerligt få 

information om sitt ansvar för anläggningen och dess funktion i syfte att anläggningen ger 
den tidiga varning som avses och onödiga larm undviks. 

Information ges i samband med tillsynstillfälle och vid brandslcyddsutbildning inom aktuell 
verksamhet. 
Som incitament för att dels underhålla brandlarmsanläggning och dels undvika onödiga larm 
som följd av ovarsamhet debiteras anläggningsägare för s.k. onödiga automatiska brandlarm. 
Utbildning för anläggningsskötare i RÖK: s regi var planerad men ställdes in som följd av 
uteblivna anmälningar. 
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statistik automatislm bi'andlarm, ej brand 
(CORE insatsrapport) 

2014 2013 2012 2011 

Antal registrerade larm 89 92 101 88 
Varav debiterade 36 41 37 39 

o För tillsynsverksamheten enligt lagen om skydd mot olyckor respektive tillstånds- och 

tillsynsverksamheten enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor skall det finnas ett 
aktuellt objektsregister. 

Objektsregistret hanteras via verksamhetssystem CORE, modul förebyggande och 
uppdaterades under 2010 - 2011. Sedan uppdateringen löpande underhåll för alctualitet av 
registrerade uppgifter. Dokumentation av beslut "ansökan egensotning", tillsynsprotokoll 
etc., administreras via samma system. 

o Tillsynsverksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor respektive lagen om brandfarliga och 

explosiva varor skall ske enligt en tillsynsplan som bestäms minst en gång per mandatperiod. 

Tillsynsplanen skall, bl.a. beträffande frister, ta hänsyn till nationella regler och riktlinjer samt 

lokala förhållanden. 

Tillsynsverksamheten planeras och genomförs enligt av förbundsdirektionen antaget 
dokument, "Riktlinjer för tillsyn" (2013, § 18). 
Styrdolmmentet påverlcar bland annat tillsynsfristerna för objekten genom att det, beroende 
på bedömd brandskyddsnivå för respektive objekt, ger utrymme för viss förlängning av 
fristen i de fallnivån bedöms vara tillfredställande. En tillsynsplan föreläggs
förbundsdirektionen årsvis. 

Tillstånds och remisshantering 

o Medlemskommunernas roll i byggprocessen skall stödjas bl.a. genom granskning av 

brandskyddsdokumentationer, deltagande i byggsamråd etc. 

Gransirning och yttrande sker löpande utifrån hemställan från respelctive medlemskommun. 
Behandling och beslut av ansökningar enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor styrs 
av omfattningen av antalet ansölmingar. I samtliga fall krävs minst ett, ofta fler, besök på 
platsen för hanteringen. 

Ar endetyp 2014 2013 
Antal remissyttrande till byggnadsnämnd s6 13 
Antal beslut i tillståndsärende enligt lagen om brandfarliga och 
ex_plosiva varor 35 14 
Antal beslut i tillståndsärende "fyrverkeriförsäljning" 10 Ingen 

upp g 
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o Förbundet skall aktivt verka för enhetliga regionala rutiner i samband med bygglovsärende n, 
och att dessa tillämpas av respektive medlemskom mun. 

I syfte att skapa eller vidmakthålla enhetliga och effektiva rutiner genomförs minst två möten 
per år. Från medlemskommunerna deltar aktuell förvaltningschef och byggnadsinspektörer. I 
samma syfte, och för erfarenhetsutbyte, genomförs också två regionala möten per år. Vid 
dessa tillfållen deltar tillsynsförrättare från räddningstjänstorganisationerna i länet och vid 
behov eller önskemål extern representation, exempelvis från Brandskyddsföreningen. 

sotning och brandskyddskontroll 
o För sotning och brandskyddskontroll ansvarar respektive sotningsdistrikt genom avtal med 

förbundet och åtgärderna skall utföras i den omfattning som gällande frister och 
arbetsordning anger. 

Frister för sotning har, enligt 3 kap. 1§ förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor, 
beslutats av förbundsdirektionen. Frister för brandskyddskontroll till och med 2014-12-31 
enligt SRVFS 2005:9. Från och med 2015 är dessa frister reviderade och framgår av MSBFS 
2014:6. 

Föranlett av beslut i Tingsryds kommuns kommunstyrelse, att uppdra åt 
förbundsdirektionen att vidta åtgärder för förbättring av sotingsverksamheten i Tingsryds 
sotningsdistrikt, pågår sedan september 2015 en process i nämnda syfte. Anmodan om 
förbättringsåtgärder har skett och uppföljningar görs genom avstämningsmöten med 
skorstensfejarmästaren. 

Måluppfyllelse sotning och brandskyddskontroll (bsk) per distrikt och genomsnitt 
Distrikt sotning, % av Antalplanerade bsk, 2-, 4-, 8- Antal genomförda bsk, Bsk, % av planerade 

årsfrist årsobi enligtSRVFS 2005:9 2-, 4-, 8-årsobj. 
Lessebo 95,0 980 963 g8,2 
Uppvidinge 95,0 1450 1381 95,2 
Tingsryd 91,0 2650 1751 66,0 
Genomsnitt 93,6 1693 1365 8o,6 

o Antalet eldstadsrelaterade bränder ~kall minska till minst hälften av nuvarande årsantaL 
Detta skall uppnås genom offensivare informationsåtgärder och stöd från sotningsdistrikten 

till den enskilde. 

Sammanställning, "brand i byggnad", startföremål: eldstad och/ eller rökkanal 
Al· Antal insatser Insatser/1ooo inv, Per 1000 inv. riket Per :too o in v. Ljungby 

2014 14 0,47 Uppgift salmas Uppgift salmas 
2013 18 o,61 0,09 0,18 
2012 18 0,61 0,11 0,15 
2011 17 0,58 0,10 0,07 
2010 10 6,34 0,15 0,11 
2009 20 o,67 0,14 0,22 
2008 20 o,67 0,12 0,18 
2007 16 0,53 0,13 0,15 
2006 18 0,59 0,13 0,04 
2005 14 0,46 0,14 0,30 .. .. . .. . For 2014 ar uppgifterna hamtade fran msatsrapportsystem COREresp. Scb. For 2013- 2005 fran MSB statistikdatabas IDA 

·som framgår av tabellsammanställningen har målet inte nåtts. De flesta av insatserna avser 
"soteld" som dessbättre bara i enstaka falllett till mer omfattande skador. Följande två 
faktorer bedöms utgöra orsak till varför" eldstadsrelaterade bränder" inte minskar enligt 
uppställda mål: 

lO 
25



1. Informationsåtgärder och stöd har inte gjorts i erforderlig omfattning ochfeller inte 
hörsammats av fastighetsägare. 

Grundförutsättning för soteld är ansamling av s.k. blanksot i röldmnal. Blanksot bildas då 
förbränningen är alltför ofullständig, dvs då man eldar med dåligt/fuktigt bränsle och/ eller 
med fel telmik ("för lite tilluft/drag"). Uppenbarligen brister det fortfarande i hög grad 
avseende ägares kompetens relaterat till vedhantering och eldning. 

2. Förmågan hos sotningsdistrikten att dels upptäcka blanksotsansamling och dels att delge 
ägaren information samt att snarastträffa överenskommelse om särsldld rengöring/sotning 
behöver förbättras ytterligare. 

Det är inte självidart att blanlmot upptäcks vid regelbunden sotning. Dock, i de fall då det 
sker, måste ägaren informeras och särsldld rengöring sotning genomföras. 
Kommunalförbundet har köpt sotningsutrustning som bygger på "roterande viska" vilken, 
under en försölcsperiod, kommer att disponeras av ett distrikt i taget. Om erfarenheterna 
visar sig goda kommer denna sotningsmetod att rekommenderas mer generellt. 

o Medgivande om s.k. egensotning ges efter prövning enligt av direktionen fastställd rutin. 

Per den 31 december fanns 314 beviljade medgivande om s.k. egensotning. En antalsmåssig 
övervikt, både avseende beslutadejbeviljade och registrerade ansölmingar, noteras för 
Tings1yds sotningsdistrikt Två faktorer som bedöms ligga till grund för skillnaden mellan 
distrikten är dels att det inom Tingsrydsdistriktet finns avsevärt fler registrerade eldstäder 
och dels uppfattning hos fastighetsägare om hur verlmamheten bedrivs. 

Information, utbildning 

o Utbildnings- och informationsverksamheten skall tydliggöra vikten av den enskildes förmåga 

att eliminera risk för brand och förmåga till ett adekvat ingripande i samband med 

brandtillbud. Aktiviteter i syfte att generellt sett förbättra nämnda förmåga skall genomföras. 

Att det är den enskilde, juridisk eller fysisk person, som ansvarar för sitt brandslcydd framgår 
av samtliga utbildningsunderlag som förbundet använder. Förhållandet betonas och 
kommenteras därutöver både utifrån lagkrav men även med hänsyn till möjligheter att 
begränsa skador vid brand. Genom de utbildningar och mer formella informationstillfållen 
som genomförts nås ett stmt antal individer, dock företrädesvis med koppling till "juridisk 
person". 
Den andra stora gruppen, "allmänheten" /fysiska personer, är betydligt svårare, både att nå 
och kunna följa upp avseende resultat. Grundfömtsättningar och effekter med en god 
förmåga förmedlas i anslutning till de aktiviteter av typ "öppet hus" som genomförs. 
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Extern utbildning och information 
Sammanställning över genomförda utbildningar, 1/1 - 31/12 2014 
Inom ( )2013 under samma period 

Utbildning/kurs V" Tingsryd Lessebo Uppvidinge Kommentar -o 
antdelt antdelt antdelt 

Brandoch (9) (33) (o) (63) Detta är en utbildning som framhåller den 
säkerhets 391 132 76 enskildes ansvar och hur viktig deras insats 
utbildning 20 är för en minskad skadeutveclding, både 

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

Brandskyddsombud (16) (34) (2) I lag om skydd mot olyckor föreskrivs att 
/SBA 55 o 38 vatje verksamhet ska bedriva systematiskt 

brand-slcyddsarbete, SBA. I detta ingår en 
brandslcyddsorganisation med beshivning av 
olil<a ansvarsroller där brandskyddsombud är 
en del. Utbildningen är en grundkurs för dem 
som är utsedda att vara brandslcyddsombud. 
Även riktad till verlcsamhetsansvariga. 

Brandskyddsutbildn (97) (31) (44) Utvecklingen visar att man i lmmmunerna 
ingför 10 40 52 anser utbildning i brandskydd som viktigt 
semestervikarier även för vikarier. 
inom vård/ omsorg 
"Brandinformation" (259) (40) (33) Specifika ämnesområden, exempelvis gasol, 
"Peppar /Peppar" 92 20 8 eller för specifika intressegrupper, 

exempelvis PRO och SFI. 1- 2 timmars 
information per tillfåll e. 
Ett antal av dessa utbildningar/informationer 
genomförs i samverl<an med FRIS 
(Föreningen Räddningskårer I samverlzan) 

"Heta arbeten" (33) (o) (9) För ett antal ydzeslmtegorier, eller egentligen 
15 10 6 arbetsmoment, fordras en särskild 

behörighet. UtbHdningen leder fram till ett 
ce1tifikat som är giltigt i fem år. Deltagarna 
lzan komma från alla medlemskommunerna, 
eller annan mt, oavsett var utbildningen 
genomförs. 

Brand/konselwens (97) (o) (o) lliktad utbildning/information till 
information 300 o o grundskolor, som efter skadegörelse, 
grt.mdskolan bränder, oroligheter etc. hör av sig till 

räddningslj änsten 
Praktik, Utrymning (87) (16) (o) Praktisk tillämpning i handhavande. N ormalt 
Handbrandsläckare o 10 10 ingår släckövningar i utbildningen. Denna 

utb. speciellt anpassad efter kundens 
önskemål 

HLR, "hjärt- (o) (o) (o) Grundutbildning för att kunna påbö1ja 
lungräddning" o o o adelzvat första hjälp vid hjärtstopp 

Summa/kommun (622) (186) (141) 
863 212 190 

Totalt antal (1066) 
deltagare 1285 
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Risk- och sårbarhetsarbete 

o Räddningstjänsten skall så långt det är möjligt med hänsyn till annan verksamhet vara 

representerad i de olika risk- och säkerhetsgrupper som finns i medlemskommunerna. 

Förbundets två brandmästare med ansvar för förebyggandeverksamheten har funnits med 
vid flertalet av genomförda möten som medlemskommunernas risk- och säkerhetsgrupper 
genomfört. 

o Räddningstjänsten skall utifrån sitt kompetensområde sträva efter att stödja och utveckla 

medlemskommunernas olycksförebyggande- och säkerhetsarbete. 

Utvecklingsstöd förmedlas dels vid möten enligt beskrivning under "risk- och 
sårbarhetsarbete" och dels vid möten med verksamhetsledning för i synnerhet skolor och 
äldreomsorg. Som exempel kan nämnas att försök gjorts avseende hemtjänstpersonal, 
innebärande att de, genom sin nära kontakt med många äldre, skulle kunna informera om 
olika förebyggandeåtgärder i bostäder. Sett till aktuell personalkategori finns dock hinder i 
form av resursbrist/tid och arbetsrättsliga aspekter. 

o En plan som redovisar Räddningstjänstens bemanning i händelse av en kris eller extraordinär 
händelse skall finnas. (se även operativt, "ledning") 

För nämnda händelsetyper är sex av förbundets åtta brandmästare fördelade två och två att 
ingå i respektive medlemskommuns lcrisledningsstab. De skall inbördes svara för egen 
avlösning och insatsledarberedskap för kommunalräddningstjänst Resterande två 
brandmästare, tillika räddningschef och stf räddnings chef, svarar för RÖK: s övergripande 
ledning och sicall verka från ledningslokaler i brandstationen i Lessebo. 
Bör även nämnas att RÖK deltar aktivt i regionalt arbete för beredskap, planering, ledning 
etc inom ramen för Krissamverkan Kronoberg. 
Under året har två medarbetare från ledningsorganisationen genomgått "Regional 
Samverkanslmrs", RSK, under mandatperioden totalt nio. 

säkerhetsmål räddningstjänst 

Ilagen om skydd mot olyckor anges två mål för räddningstjänstverksamheten, "att i hela landet 

bereda människors liv hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena 
tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor" samt att "räddningstjänsten skal/ planeras och 

organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett 

effektivt sätt". Förbundet h?r inte antagit några egenformulerat säkerhetsmål för räddningstjänst. Ett 
antal prestationsmål som behöver uppnås för att de nationella målyn skall kunna uppfyllas ang_es 

nedan .. 

l det fall säkerhetsmålen rör verksamhet som ej är att betrakta som räddningstjänst i enlighet med 
bestämmelserna i 1 kap. 2 §lag (2003:778) om skydd mot olyckorfår Räddningstjänsten debitera 

dessa tjänster enligt prislista som fastställs av direktionen. 
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Prestationsmål räddningstjänst 

Räddningsinsatser 
o Genom upprätthållande av en hög beredskap, erfarenhetsåterföring av räddningstjänstens 

verksamhet lokalt och nationellt samt genom kontinuerlig utveckling av kompetens och 
teknik skall räddningsinsatser kunna genomföras på ett effektivt sätt. 

Godtagbar tid för räddningsinsats 

Utdrag ur ägordirektiv och handingsprogram 

Hög beredskap 

Beredslmp upprätthålls schemalagt enligt förmågebeskrivning i Handlingsprogrammet (se 
tabell "operativ grundbemanning" nedan). Avsteg under del av veckor har måst ske vid de 
stationer som salmat ordinarie personal under semesterperiod och vid enstaka storhelger. 
Normalt sett löses vakanssituationer genom s. k. extra beredskap, dvs ordinarie personal tar 
beredsim p utöver sitt eget schema. Vid nämnda tillfållen är det dock svå1t och tvingande 
åtgärder används ej. 

Operativ grundbemanning enligt Handlingsprogram 2011-2014 

Styrkor RCB/IL SL BrnD Antal/stn Anspänningstid i 
Räddningschef Styrlceledare Brandmän minuter 
i beredslcap/ deltid (Inom vilken tid 
insatsledare räddningsfordon förväntas vara 

bemannat och lämnar brandstn. 
alt. beredslmr>smt) 

G3o-C 2 2 

300 Lessebo 1 4 5 
320 Hovmantorp 1 2 3 
330 Kosta 1 1 2 
350 Norrhult 1 2 3 
360.Åseda 1 4 5 
370 Alstermo 1 2 3 
380 Lenhavda 1 4 5 
400 Tingsryd 1 4 5 
420 Rävemåla 1 1 2 

44oRyd 1 4 5 
Summering 2 10 28 40 .. 
Not. Utover beredskapspersonal tillkommer totalt 32 deltidsbrandman fordelade på 5 olika 
orter, Skruv, Linneryd, Konga, Urshult och Väckelsång. 
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Effektivitet i bemärkelse anlmrnsttid 

Ankomsttid/händelse, brand i byggnad, t:a enhet oavsett förmåga, 2014 

< 10 minuter 20 58,8% 
10 - 15 minuter 8 23,5% 
15-20 minuter 3 8,8% 
> 20 minuter 3 8,8% 

Erfarenhetsåterföring 
Utveclding av intern syternatik avseende underlag för erfarenhetsåterföring pågår. Vid 
exempelvis "brand i byggnad", dokumenteras insatsens genomförande, bedömningar, 
synpunkter ur effektivitetsperspektiv etc. av samtliga befål som varit insatta. Som ett exempel 
på återföring av gjorda erfarenheter kan nämnas anpassad övning i vattenförsörjning. 

Utveclding av kompetens och telmik 
Följande genomförda aktiviteter ses som utvecldande av kornpetens och teknik 

Aktivitet Antal deltagare Fr. station/kommentar 
Körkmtsutbildning, C-kort 10 10 har påbörjat, 7 elever ldara hittills. 

Resterande beräknas ha fullföljt 
under våren 2015. 

Interspiro (1 dag) 2 Ledningsorganisationen 
Olycksutredning, 1 Ledningsorganisationen 
(grundutbildning 5hp) 
Internt - befälsutbildning FIP 10 Ryds,A-a5 
(1 dag) 
Bron to SkyLift (24 tim, lera v för 1 A-a1 
förarbevis) 
Skånsk brandskyddsdag (1 dag) 5 N-t 1, A-a 2, V-g 1, Ryd 1 
Instruktörsutbi1dning, 3 L-o 1, H-p 1, Ryd 1 
(Motorsåg 4dgr) 
Instruktörsutbildning, (Heta 2 Ledningsorganisationen 
arbeten 2dgr) 

o Samtliga stationer inom förbundsområdet skall, oavsett beredskapskrav, ha kompetens och 
utrustning för att kunna påbörja ett skadeavhjälpande arbete. 

Kompetens - utbildning/ övning 

Alla nyanställda, oavsett beredskapsstation eller ej, genomgår s.k preparandkurs. 
Utbildningen omfattar 13 dagar och utgör grundkrav för att den anställde slca kunna delta 
operativt. Personal från stationer med beredslmpskrav skall därefter, inom två år efter 
anställningen, genomgå kursen räddningsinsats som omfattar 5 veckor på utbildningsplats 
och 2 veckors distansstudier. 

Vid utläggning av övningstid på respektive station tas hänsyn till bemanning och uppgifter. 
Beroende på eventuella specialuppgifter eller resurser, omfattar övningsprogrammet 45-60 
timmar/person och år för deltidspersonal med beredskap. 
Deltidspersonal utan beredskap skall öva minst 20 timmar/person och år. 
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Följande utbildningar/aktiviteter har genomförts i syfte att uppfylla kompetensmålet: 

Aktivitet Antal deltagare Fr. station/kommentar 
Preparandkurs (13 dagar) 18 L-o 4, S-v 2, K-ta 1, V-g 1, U-t 1, R-d 

3, A-o 1, L-a 1, N-t 1, Å-a 1, H-p 1, 
T-dl 

Rökdykarlmrs (ingår i 18 Lika ovan 
preparand) 
Räddningsinsats 4 Ryd 1, R-a 2, A-o 1 

Arbetsjordning, (arbete på väg- 13 Ledningsorganisation 8, L-o 5 
spårområde) 

Måluppfyllelse övningsverksamhet 2014 

Deltidspersonal med Deltidspersonal utan 
beredskap beredskap 

Utlagd/ schemalagd 
övningstid 7 830 tim 825 tim 
Registrerad/fullföljd 
övningstid 7 277tim 739 tim 
Utfall i% 93 90 
Utfall snitt/person 49,5 tim 22,5 tim 

Utrustning 
Samtliga femton stationer förfogar vardera över ett s.k släck-jräddningsfordon. Beroende på 
organisationsform sldljer det något i utrustningsstatus men alla medför materiel för akut 
omhändertagande av skadade, livräddande utrymning via bärbar stegutrustning och 
släckning av brand. Hydraulutrustning för losstagning trafikolycka och rökskyddsutrustning 
endast på fordon vid stationer med beredskapskrav. En extra släck-/räddningsbil, reserv, 
finns också. Denna nyttjas som ersättning vid reparationer, årlig kontrollbesiktning, vid vissa 
övningar etc. 

o En enskild räddningsstyrka skall vara dimensionerad för att hantera mindre olyckor och 

kunna påbörja räddningsarbetet vid andra olyckor. 

För att säkerställa att larmad resurs är erforderlig med hänsyn till aktuell händelse finns dels, 
ett graderingssystem som hanteras av SOS Alarm, låg, medel, hög, och dels, ett s. k. 
nivålarmssystem som bygger på av RÖK fastställda planer för larmning av flera stationer. 
I nämnda system är hänsyn taget till att omfattning "mindre olyckor" ska kunna hanteras av 
en styrka på, som lägst, 2 man. 

o Räddningstjänsten skall ha en förmåga att hantera flera samtidigt pågående händelser. 
Rutiner skall finnas som, beroende på händelsens karaktär, säkerställer att en viss beredskap 

upprätthålls* även inom geografiska områden där aktuel.l station redan är ute på uppdrag. 
*)Tiden fram till dess att skadeavhjälpande arbete kan inledas blir under ovan beskrivna 
förutsättningar längre än vad som längre fram redovisas i handlingsprogrammet. 

Beredskapsorganisationen innefattar två RCB/insatsledare vilket bl.a. möjliggör en säkrare 
organisation för hauterandet av flera samtidigt pågående händelser. Rutinen i normalfallet 
bygger på att den befattningshavare som inte blir knuten till initial händelse svarar för 
upprätthållande av beredsim p. Rent praktiskt löses det genom bemanning av närliggande 
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station varvid anspänningstiden kortas med minst 4 minuter alternativt att larma ut en 
styrl~:a och låta den svara för beredskap från en strategisk position utifrån rådande läge. 

o Räddningstjänsten skall medverka till samverkan med andra räddningstjänstorganisationer i 
syfte att effektivisera räddningsinsatserna och förbättra stödet gentemot den enskilde. 

Samverkansavtal, s.k. "gränslös räddningstjänst", finns visavi samtliga angränsande 
räddningstjänstorganisationer. 
Med start hösten 2014 pågår också ett projekt, "Räddsam Kronoberg", i syfte att utveclda 
regional samverkan. Flera konstellationer/nätverk finns sedan tidigare, exempelvis operativ 
samverkansgrupp, Ag rakel, Ag stab och ledning, förebyggande samverkansgrupp. "Räddsam 
Kronoberg", som under de första tre åren finansieras med statsbidrag, har som målsättning 
att utveclda samverkan för effektivisering, kvalitetsökning etc. 

o Räddningstjänsten skall kunna genomföra insatser vid: 

Måluppfyllnad redovisas i form av årsstatistik 

Olyckstyp (rubriker enligt Hp 2011-2014) 2014 2013 2012 2011 

Brand 106 117 108 115 
Varav i byggnad 41 49 52 61 
Djurräddning 7 3 2 3 
Explosion o o o o 
Järnväg_solycka o o o o 
Flyghaveri o o o o 
Naturolycka 2 4 3 2 
Person i svår belfigenhet 3 3 2 3 
Trafikolycka 93 102 97 83 
Utsläpp av farligt:_ ämne 17 11 22 22 
Drunkningsolyckor 2 2 2 o 
Vattenskada 7 6 9 5 
Akut restvärdesräddning 28 29 20 24 
IVP A, I Väntan På Ambulans 8o 41 33 27 
Ovriga händelser, inld automatlarm ej brand 162 172 201 136 
Summering 507 490 499 420 

Organisation 
o Räddningstjänsten skall senast 2014-02-01 ha påbörjat försöksverksamhet med så kallad 

"Första Insats Person, Fl P" i syfte att minska tiden fram till skadeavhjälpande arbete 
påbörjas. 

Något senare än planerat startades i juni 2014 verksamhet med s.k första insats person i Ryd 
respektive Åseda. Erfarenheterna hittills är goda och sett till ankomsttid vid händelsetyp 
brand i byggnad visar statistiken att genomsnittstiden ligger på knappt 5 minuter, dvs. 
insatspersonen är på plats innan styrkan lämnat brandstationen. Kostnadseffektiv 
upphandling av nya ledningsfordon under 2015 möjliggör utölming av FiP inom befintlig 
ram. Tredje ort där detta kommer att starta blir Tingsryd. 

o l förväg fastställda larmplaner skall säkerställa att de resurser som kan förväntas behövas 
utifrån händelsetyp larmas automatiskt initialt. 
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Kort beskrivning beträffande larpplaner och s.k. nivålarm har lämnats tidigare i 
dokumentet. Tilläggas kan att RO K jämte flertalet räddningstjänstorganisationer i regionen 
ställt sig positiva till ett nytt system benämnt DRH, Dynamisk ResursHantering. Systemet 
bygger på att sos-operatören via ett datoriserat stödsystem ges förslag för att på kortast tid 
täcka resursbehovet, exempelvis 1 släck-Jräddningsenhet, 1 höjdenhet och en vattenenhet. 
start planeras tilllcvartal12016. 

Ledning 
o Erforderlig förmåga att leda och samordna flera räddningsstyrkor till en gemensam insats 

skall finnas. 

Bedöms uppfyllt i och med operativ beredslmpsorganisation RCB/insatsledare, och, att lägsta 
föresl<rivna kompetens-/utbildningsnivå för denna funktion är räddningsledning B. Kursen 
räddningsledning B är nationell och huvudsyftet är att deltagarna efter godkänd utbildning 
ska kunna "leda och samordna flera räddningsstyr kor". 

o Förbundet skall kunna leda, och samordna, minst två samtidigt pågående medelstora 

insatser. 
An m. Exempel på medelstor insats är brand i friliggande villa, trafikolycka upp ti/14 skadade 

och person kvar i fordon och där bedömt resursbehovet i förväg enligt larmplaner uppgår till 

2 til/41armade stationer/10 tif/15 insatspersonal. 

Redogörelse finns lämnad punkt/rubrik tidigare i dokumentet. 

o Förbundet skall ha förmåga beträffande kompetens och erforderliga utrymmen för att kunna 
leda en större eller långvarig insats med hjälp av en ledningssta b, s. k. "bakre ledning". 

Kompetensen bedöms tillgodosedd dels genom utbildningskrav räddningsledning B eller 
tidigare jämförbar utbildning, och dels fullföljd regional samverhnskurs. 
Teknisk installation av betydelse för ledning under större eller långvariga insatser har gjorts i 
ledningsrum Lessebo. Förbundet har genom förbättringen numera möjligheter att, genom 
egen försorg, larma ut egna styTkor, via personsökarsystemet söka specifik styrkeledare, 
skicka information etc. 

o Förbundet skall på ledningsnivå kunna samverka med andra räddningstjänstorganisationer, 

medlemskommuner, myndigheter etc. Denna förmåga gäller oavsett om händelsen är att 

betrakta som räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor eller extra ordinär händelse. 

Bedöms nå upp till erforderlig nivå i och med som tidigare redogjorts för, kompetens
jutbildningskrav, och, deltagande vid återkommande nätverlcsmöten, stabsövningar etc. 

Andra uppdrag, ej kommunal räddningstjänst 
o Förbundet skall, med hänsyn till beredskap för räddningsinsatser, kompetens och utrustning 

Genomföra restvärdesuppdrag 

stödja och biträda förvaltningar inom mec{lemskommunerna 
Stödja och biträda annan kommun, kommunalförbund eller statlig myndighet 

Sedan 2014-01-01 är regelverk och system för restvärdesuppdrag reformerat. Numera 
hanteras tillkommande uppgifter "ej räddningsljänst" vid brand i byggnad, trafilcolyclcor och 
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järnvägsolyckor inom samma system. Reformen genomför som följd av nationellt avtal 
mellan Trafikverket och Brandskyddsföreningen. 

Prestationsmål avseende förbättrad förmåga 

Inom följande områden har förbundet för avsikt att under innevarande period förbättra förmågan. 

o Installation av teknisk utrustning vid samtliga brandstationer som möjliggör enkel inkoppling 

av reservkraft Installationerna skall tillgodose behov av strömförsörjning via mobila elverk 
tilllarm utrustning, viss belysning och värme (endast fläkt och styrning, värme bygger på gasol 

som energislag). 

An m. Åtgärder i syfte att förbättra/säkerstätia förmågan avseende stationernas drift 
påbörjades under förra perioden men är ännu ej slutförd. 

Vid stationerna i Lessebo och Tingsryd finns fast installerad reservhaft med auto-start. I 
Norrhult respektiveAlstermo finns intag för anslutning av mobilt/bärbartelverk och enklare 
installation inom lokalerna för strömförsörjning av larm utrustning, ledljus etc. 
Vid övriga elva stationer finns ingen fast förberedelse gjord. Larmutrustningen är vid 
samtliga stationer försedd med batteriback-up. Utan elförsörjning via fungerande nät 
bibehålls larmfunktionen i minst 20 timmar. Fungerande underhållsladdning av 
ut1yclmingsfordon måste dock tillses tidigare enär fordonsmonterad sambandsutrustning 
annars drar ur bilens batterier. 

o Utredning av olycksorsak respektive genomförande av räddningsinsats. 

Interna rutiner för utredning av o lycksorsak respektive insatsens genomförande är sedan två 
år implementerade. Dokumentationen sker via insatsrapportsystem CORE. 

o Skadeavhjälpande i samband med kemikalieolycka. Sker i samverkan med övriga 

räddningstjänstorganisationer i Kronobergs län. 

Regional organisation för slmdeavhjälpande vid mer omfattande kemikalieolycka finns men 
är föremål för omarbetning . .ATbetet är inte slutfört och förväntas fullföljas inom ramen för 
Räddsam IZl'onoberg. 

o Effektivisering av räddningsinsatser och förkorta tiden till påbörjande av skadeavhjälpande 

åtgärder genom att införa s.k. förstainsatsperson, FiP. 

Måluppfyllnad har redovisats tidigare i dokumentet. 

o Utveckling av tekniker och metoder enligt nationella studier i syfte att öka snabbhet och 
effektivitet vid räddningsinsatser, t.ex. skumsläckningssystem s. k. one-seven ("CAFS11

}. 

Nämnda system, one-seven, har införskaffats i samband med fordonsinköp 2013. Ytterligare 
en släck-/räddningsbil med leverans kvartal ett 2015 är jämförbart utrustad. 
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Personal 

Ledningsorganisation, AB-anställda 

Inga vakanser finns. Under mandatperioden har en administrativ assistent slutat och 
återrekrytering skedde under hösten 2012. 

Antalet sjukskrivningsdagar uppgår under 2014 till 23. 

Deltidsanställd operativ personal 

På Svenska Hjältar-galan fick vi se många härliga personer och hjälteinsatser. Brandmännen 
Björn Svensson, Mikael Bergner och Tommy Tuilce från Målardalens brand- och 
räddningsförbund stod för årets modigaste hjälteinsats f 

Oj vadjag är stolt över attjobba i en organisation bestående av människor som ställer upp 
för medmänniskor i nöd utöver allt vad som kanförväntas och krävs. Ikvällfölllite tårar 
och vi tittar åt ett annat håll mot regelverk och principer. Särskilda situationer kan kräva 
speciella insatser. Fantastiskt arbete av trefrånfemton tusen hjältar. 
Peter Bm·gh,jörbundsordjörande Brandmännens Rikiförbund 

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, trafikolyckor, tung räddning, bränder 
m.m. Dessa krav skiljer inte mellan heltidsbrandmän och deltid vilket innebär ett hå1t tryck 
på lcvalitativa utbildningar och övningsverksamhet. 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg är en organisation där den operativa verksamheten är 
helt beroende av brandpersonal på deltid, med eller utan beredskap. Utbildning, kompetens 
och relayteringsfrågor är i allra högsta grad en framtids- och arbetsmiljöfråga. 

Utdrag ur Rehyteringspolicy: 

Ettframgångsrikt rekryteringsarbete bidrar till attfinna de mest kompetenta och 
motiverade medarbetama. 

RÖK ska arbetaför att erhålla en bredare relcryteringsbasJlexiblare arbetsförhållande och 
individuella lösningar. 

Medjämnare könsfördelning och med respektför skilda erfarenheter, varierat kunnande 
och olika handlingsmönster, skapasfler och bäth·e lösningar på den utveckling vi vill 
uppnå. 

Flerspråkighet skall ses som en t(llgång vid rekrytering av nya medarbetare 
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Sammanställning_, antal anställda per kate_gori, kön och medelålder, 2014-12-31 

Personalkateg_ori Kvinnor Män Totalt Medelålder (år) 
Förtroendevalda och 
revisorer 3 9 12 61,4 
Tekniker, 
administrationspersonal, 
funktionsansvariga 
BM'*), Rch,stfRch 3 lO* 13 51,5 
Deltidspersonal med 
beredskapshav 10 153 163 41,53 

Deltidspersonal utan 
beredskapslera v 1 31 32 42.8 
Summering 17 203 220 49,3 
*) Varavtvå deltidsanställda brandmästare 

Sammanställning deltidsanställd personal, per 2.014-12-31 
slutat under året 16 
Beviljade uppsägningar (uppsägningstid pågår) 5 
'I] änstlediga 1 
Valcanser deltidsbrandmän med beredskap (inld. pågående upps.) 15 
Vakanser deltidsbrandmän utan beredslmp 3 
Vakanser brandförmän/styrkeledare med utb. Räl A 3 
Antal nyanställda 14 
Antalet ansökningar med pågående test/undersölming 8 

Lokaler 

Samtliga femton stationslokaler, och under 2014 tillkommen förrådslokal, är förhyrda. Under 
mandatperioden har ombyggnads- och renoveringsarbeten skett vid stationerna Norrhult, 
Hovmantorp, Skruv och Ryd. De delar av byggnadsarbetena som inte går att hänföra till 
underhåll medför höjd hyreskostnad. Kostnadsölmingarna ses som kla1t motiverade bl. a. 
utifrån behovet av skilda duschutrymmen för kvim1liga respektive manliga anställda. 
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Verksamheten 2014 avseende ekonomi 

Omsättningen har uppgått till38 002 tkr, (36 988 tkr) vilket motsvarar en ölming med 2,7 % 
(3,6%). Verksamhetens nettokostnader exldusive jämförelsestörande poster uppgår till 
sammanlagt 36 347 tkr (35 234 tkr). Nettokostnadsölmingen för förbundet uppgår till5,0% (2,5 
%). Arets resultat uppgår til1214 tkr (595 tkr) vilket hmebät· att det finansiella målet har nåtts. 
Ingående balanserat resultat uppgår till l 267 tkr. 

Eftersom förbundet ej har något av förbundsbildarna erhållet kapital må årets restiltat 
balanseras över i ny rälmingvilket ger ett utgående eget kapital, ackumulerade vinstmedel 
som kan användas till att täcka framtida underskott, till l 481 tkr. 

Ekonomisk uppföljning med helårsprognos har länmats vid två tillfållen till Direktionen. 

Ekonomiskt utfall 

Kommunbidraget uppgår till36 990 tkr (35 773 tkr), en ökning med 2, 7 % (3,4 %). 

Utfallet för externa intäkter blev 203 tb lägre än föna året, 1 012 tkr ( l 215 tkl) vilket ger en 
negativ budgetavvikelse med 279 th. Jämfö1t med tidigare år är det lägre nivå än 
genomsnittet de senaste 6 åren på intäkterna. Taxor, avgifter och försäljning av utbildning 
uppgår till 608 tkr (408 tl<tJ. Intäkter av utrangerade fordon uppgår til191 tkr och ersättning för 
felaktiga lann uppgår till 139 tkr jämfcht med föregående år på 158 tkr. 

Personalkostnadema, som till c a 90 % är operativa kostnader för beredskap/utryckningar, 
uppgår till 63,0 % (65,0 %) av de totala kostnaderna. Dessa uppgår till23 657 tla: (23 983 tkr) 
och är drygt 300 tkr lägre än föna året. I personallcostnadema ingår även förändring av 
semesterlöneskuld och skuld för okompenserad övertid, en ölming med 8 tkr (98th), jämte 
pensioner och löneskatt, individuell del och löpande premie som inbetalas till Skandia via en 
fcirsäkringslösning. Pensionskostnadema inklusive löneskatt uppgår till l 213 tla· (l 209 tkr). 

Personalkostnader är 1 661 th (780 tkr) lägre jämfört med budget. Avvikelsen beror på att för 
2014 skedde ej någonlöneöversyn för deltidsbrandmätmen, c a 600 tkr samt lägre omfattning 
av utryckningar och utbildning av nya deltidsbrandmän o- befål. 
Utfallet för pensionskostnader, försäla·ingsavgifter blev netto l 00 tla· lägre än budget. 

Förbundets kostnader får hyra av räddningsstationer, drift~ och underhåll av fordon, 
utrustning och samband uppgår ti111 O 047 th (9 663 tkr) eller 26,6% (26,1 %) (varav hyra och 
drift av räddningsstationer uppgår til13 781 th (3 761 tklJ. Utfallet har blivit dtygt l 000 th 
högre beroende på ökade hyror, reparationer och utbyte och am1an telmisk, ex. 
andni.ngsskydd, utrustning. 

Kostnad för anläggningskapitalet (fordon/masldner) avshivning och räntor uppgåt i budget 
ti113 755 tla·. Utfallet blev 4 084 tla' (3 368 tlcr), negativ avvikelse med 329 tkr beroende på 
nedsla:ivning av ledningsfordon (som byts 2015). Arets planenliga avshivningar uppgår till 
3 263 tla' vilket är 460 tkr högre än föregående år. 
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Externa Kostnader 2014 

KÖP 
VERKSAMHET 

2% 

AVSKR o RÄNTA 
11% 

HYRA, REP O UH 
9% 

ÖVR MTRL, 
TJÄNST 

15% 

PERSONAL 
63% 

Arets resultat uppgåt till214 tkr. Awikelsejrån budget beror påföljande; 

Intäkter 
Personal 
Pensionlförsäbing 
Kapitalkostnad 
F ordon/utrustning/h yr a 

Summa avvikelse 

Investeringar 

- 279 tkr 
+ 1 661 tb 
+ 188 tkr 
- 329 tkr 
-1 029 tkr 

214 tkr 

Investeringarna för ve1icsamhetsåret var budgeterad till3 000 tkr och utfallet blev 2 857 tb (5 
050 tkr). Största posten är anskaffning av en ombyggd tallicbil till Kosta för l 755 tlcr och 
anskaffhing av två FJP.fordon för 880 tkr. Övriga investeringar berör kompletterande 
nyanskaffning av andningsskydd, övningsmateriel samt övrig utrustning med 222 tkr. 

Slmlder och finansnetto 

Förbundet har en checkräkningskredit på 8 000 tkr och vid årets slutnyttja des 5 71 O tkr (5 

060tkr). Nyupplåning och omsättning har skett med O tkr och sammanlagt uppgår långfristig 
låneskuld ti1112 625 tkr varav 1 500 tb kommer att amorteras under nästa år. 
Räntekostnaderna uppgår till429 tkr (565 tkr). 

Ekonomiskt utfall och ställning redovisas i resultat· och balansrälming jämte 
finansieringsanalys och tillhörande noter for 2014. 
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REsULTATRÄKNING, Räddningstjänsten Ö:a Kronoberg 

2014 2013 

1 012 1 215 
-33 704 -33 646 

-3 655 -2 803 
o 621 

Verksamhetens intäkter 
Verksamhetens kostnader 2 

Avskrivningar s 
Jämförelsestörande poster 3 

Verksamhetens nettokostnader -36 347 H34 613 

Kommunbidrag 4 36 990 35 773 

Finansiella intäkter 5 o o 
Finansiella kostnader 6 ~429 -565 

l ' 

Resultat före extraordinära poster 214 595 

Extraordinära intäkter o o 
Extraordinära kostnader o o 

Arets resultat 11' 15 214 595 
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FINANSIERINGSANAL YS, Räddningstjänsten ö:a Kronoberg 

T kr 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
Arets resultat 
Justering för av- och nedskrivningar 
Justering för gjorda avsättningar 
Justering för ianspråktagna avsättningar 
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 
Medel från verksamheten för förändring 
av rörelsekapital 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 
Ökning/minskning förråd och varulager 
Ökning/minskning kortfristiga skulder 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 7 

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 
Amortering av skuld 
Kortfristig upplåning 
Ökning av kapitalförvaltning 
Minskning av kapitalförvaltning 
Ökning av långfristiga fordringar 
Minskning av långfristiga fordringar 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Arets kassaflöde 

Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets slut 

Räntebärande nettotillgång vid årets början 
Räntebärande nettotillgång vid årets slut 

25 

Not 2014 

214 
3 655 

-13 
o 
o 

3 857 

-1 725 
o 

1 910 
4 041 

-2 857 
o 
o 
o 
o 

-2 857 

o 
-1 500 

o 
o 
o 
o 
o 

.. 1 500 

w316 

386 
70 

o 
o 

2013 

595 
2 803 

-17 
o 
o 

3 381 

-547 
o 

3 786 
6 619 

-5 050 
o 
o 
o 
o 

-5 050 

o 
-1 500 

o 
o 
o 
o 
o 

-1500 

70 

316 
386 

o 
o 
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BALANSRÄKNING, Räddningstjänsten Ö:a Kronoberg 
Tkr. Not 2014 2013 
TILLGÅNGAR 

ANLÄGGNINGSTILLGANGAR 
·Materiella anliiggningstillgångar 
Mark, byggnader och tekniska anläggningar o o 
Maskiner och inventarier 8 22 229 23 027 
Finansiella anläggningstillgångar 
Aktier/andelar i dotterbolag o o 
Aktier och andelar o o 
Obligationer och andra värdepapper o o 
Långfristiga fordringar o o 
Summa anläggningstillgångar 22 229 23 027 

OMSÄ TTNINGSTILLGANGAR 
Förråd o o 
Kortfristiga fordringar 9 3 303 1 578 
Kassa och bank 10 70 386 f. 
Summa omsättningstillgångar 3 373 1 964 

SUMMA TILLGÄNGAR 25 602 24991 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER 

EGET KAPITAL t 
Ingående eget kapital 1 267 672 t 
Arets resultat 214 595 l Summa eget kapital 11 1482 1 267 

f 
AVSÄTTNINGAR 

t Avsättningar för pensioner och likn. förpliktelser 12 102 114 
Andra avsättningar o o 
Summa avsättningar 102 114 

SKULDER 
Långfristiga skulder 13 11 125 12 625 
Kortfristiga skulder 14 12 893 10 984 
Summa skulder 24 018 23 609 

SUMMA EGET KAPITAL, AVsÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 25 602 24 991 
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NOTER, Räddningtj Ö:a Kronoberg, Tkr 
·----~------------------

Not 1 Verksamhetens intäkter 

Förrättnings-granskningsavgifter (brandsyn mm) 

Taxor och avgifter 
Utryckn. ers felaktiga larm 
Bidrag MSB 
Övriga bidrag 
Försäljning av verksamhet 
Försäljning av överbliven mtrl 
Summa verksamhetens intäkter 
Jämförelsestörande intäkter, bidrag 

Not 2 Verksamhetens kostnader 

Bidrag och transfereringar 
Köp av verksamhet 
Personalkostnader inkl sociala avgifter 
Pensionskostnader 
Hyror, fastighetsservice o entreprenader 
övriga material och tjänster 
Summa verksamhetens kostnader 
Jämförelsestörande kostnader 

Verksamhetens nettokostnader 

Not 3 Jämförelsestörande poster 
Intäkter 
Aterbetalning AGS 

Summa intäkter jämförelsestörande poster 

Summa netto jämförelsestörande poster 

Not 4 Medlemsbidrag 

Lessebo kommun 
Uppvidinge kommun 
Tingsryds kommun 

Summa 

27 

127 
346 
139 
. 38 

9 
262 

91 
1 012 

o 

62 
715 

22 681 
976 

3 601 
5 669 

33 704 
o 

32 692 

o 

o 

o 

9 487 
13 844 
13 659 

36 990 

76 
289 
158 
319 

o 
177 
197 

1 215 
621 

44 
534 

23 009 
973 

3 503 
5 581 

33 646 
o 

32431 

621 

621 

621 

9 175 
13 389 
13 209 

35 773 
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NOTER~ Räddningtj Ö:a Kronoberg, Tkr 

Not 5 Finansiella intäkter 
Räntor på rörliga medel 
Övriga ränteintäkter 

Summa 

Not 6 Finansiella kostnader 

Ränta på checkräkningskredit/lån 
Betalningsomkostnader 
övriga räntekostnader 

Summa 

Not 7 Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

Arets resultat 
Justering för av- och nedskrivningar 
Justering för gjorda avsättningar 
Medel från verksamheten för förändring 
av rörelsekapital 

Ökn./Minskn. av kortfristiga fordringar 
Ökn./Minskn. av kortfristiga skulder 
Ökn./Minskn. förråd och varulager 

Summa 

Not 8 Maskiner och inventarier 
Fordon !maskiner 15 år 
lng. anskaffningsvärde 
Arets investering 
Försäljning/utrangeringar 
Utgående anskaffn.värde 

lng ack. avskrivningar 
Försäljning/utrangeringar 
Arets avskrivningar 
Utgående ack. avskrivningar 

Bokfört värde 2014-12"31 

28 

o 
o 

o 

422 
5 
2 

429 

214 
3 655 

-13 

3 857 

-1 725 
1 91 o 

o 

4 041 

26 864 
1 755 

o 
28 619 

-8 914 
o 

-1 901 
~10 815 

17 805 

o 
o 

o 

479 
7 

78 

565 

595 
2 803 

-17 

3 381 

-547 
3 786 

o 

6 619 

22 604 
4 260 

o 
26 864 

-7 414 
o 

-1 500 
~8 914 

17 950 
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NOTER, Räddningij Ö:a Kronoberg, Tkr 

Fordon /maskiner 1 O år 
lng. anskaffningsvärde 
Arets investering 
Försäljning/utrangeringar 
Utgående anskaffn.värde 

!ng ack. avskrivningar 
Försäljning/utrangeringar 
Arets avskrivningar 
Utgående ack. avskrivningar 

Bokfört värde 2014-12-31 

Fordon !maskiner 5 år 
lng. anskaffningsvärde 
Arets investering 
Försäljningrutrangering 
Utgående anskaffn.värde 

lng. ack. avskrivningar 
Försäljningrutrangering 
Arets avskrivningar 
Utgående ack. avskrivningar 

Bokfört värde 2014-12~31 

Summa bokfört värde 

Not 9 Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 
Kundfordringar, medlemskommuner 
Fordringar hos staten 
Mervärdeskattefordran 
Interimsfordringar 
Fordringar medlemskommuner 
övriga fordringar 

Summa 

29 

8 495 
937 

-886 
8 546 

-4 179 
886 

-i 335 
-4 628 

3 918 

1 933 
165 

-835 
1 263 

-1 173 
835 

-420 
~757 

506 

22 229 

104 
70 

11 o 
574 

2 446 
o 
o 

3 303 

9 735 
640 

-1 879 
8 495 

-5 111 
1 879 
-947 

-4179 

4 316 

1 783 
150 

o 
1 933 

-816 
o 

-357 
~1173 

760 

23 027 

109 
44 
96 

128 
1 181 

o 
21 

1 578 

r 
f r 

t 

44



NOTER, Räddningtj Ö: a Kronoberg, Tkr 
---------------------------
Not 1 O Kassa och bank 

Kassa, pos~iro, bank 70 386 

Summa 70 386 

Not 11 Eget kapital 

Ingående eget kapital 1 267 672 
Arets resultat 214 595 
Underskottstäckning o o 

Summa 1 482 1 267 

Not 12 Andra avsättningar 
Övriga avsättningar, efterlevande pension 102 114 

Summa 102 114 

Not 13 Långfristiga skulder 

Kreditinstitut 12 625 14 125 
Amortering nästa år -1 500 -1 500 

Summa 11125 12 625 

Not 14 Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 1 958 975 
Leverantörsskulder, medlemskommuner 67 64 
Anställdas skatter 519 523 
Arbetsgivaravgifter 610 621 
Inkomstförskott/utgiftsrester mm 1 851 1 569 
Amorteringar, låneskuld, kortfr. del 1 500 1 500 
Nyttjad del av checkräkningskredit på 8 mkr 5 710 5 060 
övrigt 680 672 

Summa 12 893 10 984 
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NOTER, Räddningtj Ö:a Kronoberg, Tkr 

Not 15 Avstämning av balanskravet 

Arets resultat en l. resultaträkningen 
Avgår: 
Synnerliga skäl en!. KL 8 kap. 5§: 
Tillägg: Extraord. Kostn /täckning underskott 
Tillägg: Underskottstäckning medlemskommuner 
varav Lessebo O 
varav Uppvidinge O 
varav Tingsryd O 
Justerat resultat 

214 
o 

o 
o 

214 

Generellt gäller de reglei· som anges i den kommunala redovisningslagen och de reke

mendationer som utgivits av RKR. 
Avstämning gentemot RKR:s rekemendationer och information är upprättad. 

Lessebo den J 0 mars 2015 

595 
o 

o 
o 

595 

dL(jjj)ia/m?kWJ(lvt ~jjJil/~ 
Monica Widnemark Birgitta Söderlind Hörberg / 
v. ordförande 

.----... . 
':0,_~~ \---~~ 
Peter Skog Lindman 

Per Ragnarson Mikael Jeansson 
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REDOVISNINGSPRINCIPER 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg strävar 
efter att följa den kommunala 
redovisningslagen, de rekommendationer 
som länmats av Rådet for kommunal 
redovisning samt vad som i 

av 

av 
till in:fi:asttuk-

7.1 Upplysningar om 
pensionsmedel och 

10.2 Avsättningar 
ansvarsförbindelser 
11.2 Materiella an
läggningsti1lgångar 

12.1 

x 

x 

x 

x 

x 
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övrigt kan anses som god redovisningssed. 
Nedan görs en bedömning över hur 
förbundet följer den no11nerande delen i 
RKR: rekommendationer. 

har 100 % 

Ej aktuellt 

Ej aktuellt 

A vslcdvningar av anläggningstillgångar görs 
efter en bedömning av tillgångens 
nytgandeperiod. Vägledning finns i SKL:s 
forslag till avskrivningstider. Viss omprövning 
görs löpande. Tyngre räddningsfordon har 
avskrivningstiden 15 år. 
Anskaffningskostnader understigande 1/3 av 
ett ppb och livslängden understiger 3 år 
redovisas som driftkostuad. 

saknar 
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Redovisade belopp är inte aktiverade. Förteckning 13. I Redovisning 
av hyres
/leasingavtal 

X återfilllls hos Lessebo konmmn. 

14.1 Byte av redo
visningsprinciper, 
änd-ringar i 
uppskafuling-ar och 
bedömningar samt 
rättelser av fel 
15.1 Redovisning 
av lånekostnader 
16.2 Redovisning 
av kassaflöden 
17. Värdering av 
och upplysningar 
om pen-
sionsfcirplilctelse 
18.1 Intälcter från 
avgifter, bidrag och 
för-säljningar 
19. Nedskrivningar 

20. Redovisning av 
finansiella 
tillgångar och 
fmansiella skulder 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

21. Redovisning av X 
derivat och 
säkringsredovisning 
22. Delårsrappmt X 

Övrigt: 

En översyn har gjmts och beslut fattats 
la'ing nya anvisningar för intem kontroll av 
ekonomiska transaktioner hos Lessebo 
kommun. Dessa anvisningar följs även av 
kommunalförbundet, 

33 

Lånekostnad har redovisats enligt huvudmetoden. 

Ej aktuellt, fOrbundet har l 00 % fdrsäkringslösning. 

Förbundet salmar finanspolicy, ägarna bör ange 
rilctlinjer eller dyl. Genomsnittlig upplåningsränta 
uppgår till 3,0%, befintliga lån är bundna enligt 
nedan och genomsnittlig räntebindningstid är 2 år. 

Förfallostruktur 

l~J~rm~1i!Qm~Nfll!ar~~~~1[ffjliwr~fl1.1~~~~ 
Inom 1 år 7 550 000 60% 

Inom 2-5 år 

Senare än 5 år 

Totalt 

5 075 000 

o 
12 625 000 

40% 

0% 

100% 
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RÄDDNINGST JÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 

Sida3 av9 
SAM:MANTRÄDESPROTOKOLL 

Förbundsdirektionen 
Sammanträdesdatum 

2015-03-16 

Beslutsexpediering 
Revisorerna 

Juste1·ande sign 

§9 Dnr 2015/026-042 

Årsredovisning 2014 

Beslut 
Förbundsdirektionen godlcänner årsredovisning 2014. 

ÄJ.·endebesla'ivning 
RäddningschefPer Pettersson redovisar 2014 års bokslut. Totaltvisar 
bokslutet på ett överskott om 2.14 ooo kronor. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2014 

Utdxagsbestyrl<ande 
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