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Dnr: 2018/498  170

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 

Sida3 av9 
SAMMA.."!\JTRÄDESPROTOKOLL 

Förbundsdirektionen 
Sammanträdesdatum 

2018-03-07 

Dnr. 2018/21 - 042 

Årsredovisning 20:17 

Beslut 
Förbundsdirektionen beslutar 
1. Ändra i årsredovisningen, not 4, så att kommunbidragen stämmer 

överens med beslutade delningstal. 
2. Godkänna årsredovisning 2017 och överlämna den till 

kommunalförbundets revisorer och medlemskommuner. 
3. Täcka underskottet på 103 ooo kronor med pengar från 

kapital. 

Ärendebeskrivning 
Räddningschef Per Pettersson redovisar 2017 års bokslut. Årets 
resultat uppgår till ett minus på 103 ooo kronor vilket innebär att det 
finansiella målet inte har nåtts. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2017 

Yrkande 
Åke Carlson (C) yrkar på att not 4, medlemsbidrag, i årsredovisningen 
ska ändras så att kommunbidragen stämmer överens med beslutade 
delningstal. 

Mikael Jeansson (S) instämmer i Åke Carlsons (C) yrkande. 

Beslutsexpediering .. 
Räddningstjänsten Östra Kronobergs revisorer Kjell Danielsson, Sven-Erik Svensson och Orjan Davoust 
PwC, Caroline Liljebjörn 
Ekonomichefen, Tingsryds kommun 
Ekonomichefen, Lessebo kommun 
Ekonomichefen, Uppvidinge kommun 
Tingsryds kommun 
Lessebo kommun 
Uppvidinge kommun 

Justerande sign 

//\~ 
Utdragsbestyrkande 
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Förvaltnings berättelse 

Inledning 

Redovisning och uppföljning av förbundets 
verksamhet sammanställs vid tre tillfällen per 
år, dels fyra- och åttamånaders 
resultatinformation som delårsrapporter, dels 
en tredje som särskilt dokument, 
årsredovisning. Såväl årsredovisning som minst 
en delårsrapport skall föreläggas 
förbundsdirektionen jämte att revisionen 
inlämnar sin skriftliga bedömning. 

Syftet med resultatinformationen är att 
direktionen, dess revisorer och medlems
kommunerna erhåller löpande information om 
verksamheten vad gäller kvantitet, kvalitet, 
personal och ekonomi enligt god ekonomisk 

Uppdraget och styrdokument 

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

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

Förbundets huvuduppgifter är att 
arbeta förebyggande och stödja den 
enskilde så att denne kan ta sitt ansvar 
för att eliminera, förhindra och 
begränsa olyckor samt att rädda 
plötsligt hotade värden i form av liv, 
egendom eller mf[jö. 

Förbundets uppgifter framgår närmare i 
dokumentet "Ägardirektiv till RÖK" och 
"handlingsprogram för räddningstjänst", vilka 
båda ska beslutas för varje mandatperiod . 
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hushållning. I sammanställningen ingår 
resultat- och balansräkning jämte underlag till 
periodiseringar. Dock redovisas ej någon 
fullständig notförteckning i delårsrapporten. 
Redovisningen har skett enligt kommunal 
redovisningslag och i överensstämmelse med de 
rekommendationer som utgivits av Rådet för 
kommunal redovisning. 

Handlingsprogram för innevarande 
mandatperiod beslutades först i juni 2016. 

Beträffande redovisning av måluppfyllelse 
bygger årsredovisningen mestadels på att 
redovisa vad som utförts, statistik etc. 



Sammanfattande redogörelse 

Fördelning av kostnader 
Vid bildandet av kommunalförbundet 
bestämdes att kostnaderna för verksamheten 
skulle fördelas utifrån respektive 
räddningstjänstorganisations resultat för år 
200 I. Omräknat till procent innebar det 
25,7% för Lessebo kommun, 37,0% för 
Tingsryds kommun och 37,3% för Uppvidinge 
kommun. Fördelningen är fastställd 
förbundsordningen och gäller fortfarande. 

Under en längre tid har Uppvidinge kommun 
hävdat att man vill revidera fördelningen. I 
december 2016 beslutade kommun
fullmäktige i Uppvidinge kommun att begära 
kommunens utträde ur förbundet. Enligt 
uttalande finns dock en vilja att även framgent 
ingå i förbundet. 

Kostnaderna för räddningstjänst
verksamheten och fördelningen av desamma 
diskuteras inom s.k. ägarsamråd. I denna 
konstellation företräds medlemskommunerna 
av respektive kommunfullmäktiges 
presidium samt kommunstyrelseordförande. 
Vid möte i början på 2017 bestämde 
ägarsamrådet att låta en extern konsult göra 
en genomlysning av organisation och 
verksamhet. 
I uppdraget ingick tre delar, ekonomi, 
operativ organisation och andra 
formerings alternativ utöver kommunal-
förbund. Rapporten var klar och 
överlämnades till ägarsamrådet i maj månad 
men har inte lett till några uttryckliga direktiv 
till förbundsdirektionen. 

Vilka som ingår i ett kommunalförbund, vilket 
uppdrag förbundet har, hur kostnader ska 
fördelas etc. är grundläggande 
förutsättningar. Det vi nu kan konstatera är att 
frågan om kostnadsfördelning inte bara drar 
ut på tiden utan även innebär risk för 
upplösning av förbundet. Således mycket 
ogynnsamma förutsättningar för 
förbundsdirektionen och organisationen 
relaterat till kvalitetskrav på verksamhet och 
psykisk arbetsmiljö. 
Arbetstagarorganisationen Vision framförde 
ett tydligt krav på arbetsmiljökartläggning 
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vid MBL-förhandling inför minskning av 
ledningsorganisationen 2016. 

Mot bakgrund av tillkommande behov i form 
av påverkan av Uppvidinge kommuns 
utträdesbeslut genomförde Previa (RÖK:s 
avtalade företagshälsa) kartläggningen. 
Överlämnad rapport klargör att det finns rent 
interna områden som behöver utvecklas men 
tyngdpunkten pekar på negativa effekter 
relaterade till "olöst fördelningsfråga och 
utträdesbeslut". Det vill säga förbundets vara 
eller icke vara. 

Med tanke på att organisation och verksamhet 
förmåge- och kvalitetsmässigt står sig mycket 
väl visavi förväntan är det synnerligen 
anmärkningsvärt att förbundets medlems
kommuner inte förmår hantera 
ekonomifrågan på ett bättre sätt. Att det 
dessutom gäller en lagstadgad verksamhet 
gör inte saken bättre. 

Verksamhetssystem 
Under hösten 2016 bytte förbundet 
verksamhetssystem, från CORE till Daedalos. 
Beslutet att genomföra förändringen togs av 
samverkansskäl. Som i de flesta fall när byte 
sker av stödsystem innebär det problem av 
olika slag. I stort kan dock noteras att 
implementeringen gått bra. 
Länsövergripande överenskommelse för 
komplettering av "moduler" (Oculus) i 
systemet har träffats. Genom dessa tillägg 
förbättras förutsättningarna för samverkan 
inom länet ytterligare. 

Arkiv 
Att ordna gallra och förteckna diarieförda 
handlingar i arkiv har av resursskäl länge 
varit eftersatt. Genom köpt tjänst av 
Sydarkivera (ca 100 timmar) är nu den delen 
klar t.o.m. 2012. 
Diarieförda handlingar eget 
verksamhetssystem 
(förebyggandeverksamheten) är dock inte 
genomgångna. 



Extern utbildning 
Förbundsdirektionen återförde i samband 
med beslut om budget för 201 7 en 
heltidstjänst. Rekrytering av ansvarig för 
extern utbildning och information fullföljdes i 
början på året och anställd befattningshavare, 
Christian Johansson, började den 15 maj. 

Räddsam Kronoberg 
Innevarande år är det tredje och sista som 
projektet erhåller ekonomiskt stöd från 
staten. "Sakta men säkert framåt" är ett 
omdöme som stämmer ganska väl. Ett antal 
aktiviteter med tydliga 
samverkanskopplingar pågår, bl.a. "kem 
Kronoberg" och "ledningssystem 2020". 
Gemensam upphandling av rökdykarradio är 
fullföljt och leveransavtal för utbyte av 
rökskyddsutrustning tecknades januari 
2018. 

och med annan tjänst slutade 
verksamhetsledare Håkan Helgesson under 
senhösten. Han efterträds av Conny 
Ingvarsson. 

Skogsbrand Gillbonderyd 
På mors dag, 28 maj, utbröt en större 
skogsbrand söder om byn Gillbonderyd i 
Uppvidinge kommun. Branden startade i 
anslutning till en hyggesbränning belägen i 
Nybro kommun som genomfördes den 22 

Lessebo i mars 2018 

Per Pettersson 
Räddningschef 
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maj. Branden kom att uppta stora resurser, 
egna, andra räddningstjänstorganisationers, 
försvarsmaktens, LRF:s med flera. Enligt 
beräkning av Skogsstyrelsen svarar den 
brunna skogen mot en yta av knappt 160 ha. 
Samma eftermiddag/kväll inträffade dels 
ytterligare en skogsbrand vid Sävsjöström (ca 
20 ha), en trafikolycka mellan Älghult och 
Aseda. Därutöver en tankbilsolycka i Nybro 
kommun där styrkan från Lessebo togs i 
anspråk i och med behov av deras resurs 
"tung räddning". Med stor tillfredställelse 
noteras att utvecklingen av samverkan ger 
goda resultat. Det är i synnerhet i samband 
med större och/ eller flera olyckshändelser 
som betydelsen av goda samverkansrutiner 
är direkt avgörande för hur bra, eller dåligt, 
en insats kan genomföras. 
Bidrag för räddningstjänstkostnader enligt 
lag om skydd mot olyckor söktes för branden 
i Gillbonderyd av drabbad kommun, 
Uppvidinge, och uppgick till 4 061 051 kr 
(förbundsordningen § 10). MSB beslutade att, efter 
avräkning av kommunens självrisk, 318 856 
kr, återställning av mindre badplats i 
Alsterfors, 9 224 kr och minskning av 
övergripande kostnader, 92 kr, godkänna 
utbetalning av 3 732 879 kr. Motsvarande 
belopp är fakturerat och överfört från 
Uppvidinge kommun till RÖK. 



Årets verksamhet 

Förbundsdirektion och revisorer 

Ledamöter 

För Lessebo Kommun 
Monica Widnemark, ordförande 
Marianne Nilsson t.o.m. 2015-09-27 
Börje Erlandsson fr.o.m. 2015-09-28 
Anders Jonsäng 

För Tingsryds Kommun 
Mikael J eansson 
Birgitta Söderlind Hörberg 
Marie-Louise Hilmersson 

För Uppvidinge Kommun 
Camilla Ymer 
Åke Carlson, vice ordförande 
Erik Ragnarson 

Ordinarie revisorer 
Sven-Erik Svensson 
Örjan Davoust 
Kjell Danielsson 

Ersättare 

Lars Altgård 
Börje Erlandsson t.o.m. 2015-09-27 
Ingegerd Widerström fr.o.m. 
2015-09-28 
Sölwe Franzen t.o.m. 2017-10-10 
Simon Walfridsson, fr.o.m. 2017-10-23 

Barbro Svensson 
Per-Axel Persson 
Björn Elmqvist 

Peter Skog Lindman 
Yvonne Wilhelmsson 
Ingemar Hugosson 

Kommun 
Tingsryd 
Lessebo 
Uppvidinge 

Underställd direktionen finns räddningschef och fyra områdesansvariga brandmästare (i.intern 
utbildning och övningsverksamhet, 2.drift /underhåll/ samband/ larmplaner, 3.tillsyn / 
tillståndshantering /yttrande/ samråd, 4.extern utbildning/ information). 
Personalansvar RiB-anställda och lokaler under året tillförda uppgifter för räddningschef. 
Extern utbildning/ information bedrevs ej under perioden september 2016 till juni 2017. Återupptogs 
vid halvårsskiftet 2017 i och med anställning av områdesansvarig. 
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Verksamhet 

Intern utbildning och övning 

Kompetensutbildning 
Kurs/utbildning, konferens Antal Från station/styrka 

deltagare 
Preparandkurs (2 v.) 16 L-o 2, H-p I, A-a 2, U-t 2, Konga 3, L-a I, 

K-a 3, T-d I, Ryd I 
Rökdykarkurs (3 dgr) 14 L-o 2, H-p I, A-a 2, U-t I, Konga 2, L-a I, K-

a 3, T-d I, Ryd I 
Räddningsinsats (5+2 v) 5 L-o I , T-d 2, A-a I , L-a I 
Räddningsledare A 3 L-o 2, T-d I 
Räddningsledning B 2 Ledningsorganisationen 
Tillsyn B I Ledningsorganisationen 
Körkortsutbildning, C-kort 8 A-a I, R-a I, Konga I, Ryd I (4 ännu ej 

klara) 
D-HLR (6 tim, krav för delegation IVPA) 15 L-a 2, A-a 3, L-o 3, T-d I, R-a I, Ryd I, U-t 

2, Konga I , H-p I 
Förarbevis Bronto Skylift ( 8 t) 6 T-d 5, A-a I 
Räddningsfrånkoppling (8 tim) 14 Ledningsorganisationen 8, L-o 6 
Holmatro Certifiering (4 tim 10 L-o I, H-p I, K-a I, N-t I, A-a I, A-o I, L-a 
instruktörsutb.) I , T-d I , R-a I , Ryd I 
Brandfarlig vara ( I dag) 2 Ledningsorganisationen 
Regional Samverkanskurs (RSK) I Ledningsorganisationen 
Ledarskapsutbildning (2+2 dagr, IRL) 2 L-a I, T-d I 
Motorsågsutbildning (3 dagar) 15 L-o 3, ~onga I, H-p I, L-a 2, T-d 2, U-t 2, 

Ryd 2, A-a I , R-a I 
Utryckningskörning (8 tim 

Å-a I, ledningsorganisationen 3 instruktörsutbildning) 4 
Utryckningskörning (3 tim teori) Samtlig personal vid stationer utan 

beredskap 
Utryckningskörning (4 tim praktik) Samtliga chaufförer vid stationer utan 

beredskap 
Skånsk brandskyddsdag 5 A-o I , L-o I , H-p I , R-a I, Konga I 
Konferens BRAND 2017 (Linköping) I Förbundsdirektionen 

Utlagd/schemalagd övningstid (timmar) 
Utlagd/schemalagd tid Registrerad/utförd tid 

Deltid med beredskap 7 945 tim 7 014 tim 
Deltid utan beredskap 668 tim 550 tim 
Summering 8 613 tim 7 564 tim 

Sammanställning personal 

Slutat under året, RiB-anställda (deltid) 24 
Slutat under året, AB-anställda (heltid) I* 
Beviljade uppsägningar ( uppsägningstid pågår) 2 
Vakanser deltidsbrandmän (inkl. pågående uppsägningar, per den 3 I dec.) 14 
Antal nyanställda 20 
Antalet ansökningar med pågående test/undersökning 17 

*) Nov-17, Björn Svanberg, ålderspension 
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Händelser /utryckningsstatistik 

Antal utryckningar fördelade på händelsetyp 

Olyckstyp 2017 2016 2015 Totalt 
Brand i byggnad 50 53 62 165 
Brand ej i byggnad' 38 95 65 
Brand i skog/terräng 28 226 
Trafikolycka 157 138 121 416 
Utsläpp av farligt ämne 10 13 14 37 
Drunkning- / tillbud 7 2 2 11 
Nödställd person 5 4 I 10 
Djurräddning (nödställt djur) 4 3 4 11 
Stormskada - 0 0 -
Bergras / jordskred - 0 0 -
Annat ras - 0 0 -
Oversvämning av vattendrag - 0 0 -
Annan vattenskada I 4 0 5 
Annan olycka/tillbud 11 7 8 26 
Automatlarm, ej brandl 98 146 93 337 
Förmodad brand - 15 11 26 
Falsklarm brand - I 0 I 
Förmodad räddning - 6 8 14 
Falsklarm räddning - I I 2 
I väntan på ambulans3 76 68 70 214 
Hjälp till ambulans 13 2 5 20 
Hjälp till polis 0 I 0 I 
Felindikering från aut larm - 0 0 -
Vattentransport - 0 0 -
T rygghetslarm - 0 0 -
Säkerhetsvakt - 0 0 -
lnbrottslarm - 0 0 -
Hiss ej nödläge I - 2 3 
Annat uppdrat 35 17 45 97 
Totalt 534 576 512 1622 

.. .. .. 
I) T.o.m. 2016 innefattar siffran "brand I skog/terrang", fr.o.m. 2017 sarredov1sas "skog/terrang" . 
2) Ca 125 objekt är anslutna till SOS Alarm AB. 
3) Utförs enligt avtal med Kronobergs läns Landsting fr.o.m. 2009, nytt avtal fr.o.m. 2013-04-15 (fr o.m. 2015-01-0 I Region Kronoberg) 
4) De flesta av händelserna "annat uppdrag" utgörs av telestörning, problem vid larmöverföring etc. 

Således utan någon form av räddningsinsats. 

Summa persontimmar registrerade på "insats": 6182,83 timmar. 

Några specifika händelser 
Januari, nyårsdagen, skolbrand Sandsbro. Lednings- och släckresurser från RÖK larmas 
som förstärkning till Värends Räddningstjänst. 
Februari, drunkningstillbud, Tingsryds kommun. Flera vuxna som går igenom isen i 
samband med aktivitet skridskoåkning. 
Februari, brand i byggnad, Lenhovda. En person omkommer. 
Maj, brand i byggnad Klavreström, totalskada. 
Maj, brand i flerbostadshus Tingsryd. Spridning till vind men begränsas. 
Maj, skogsbrand Gillbonderyd och Sävsjöström, 160 respektive 20 ha. 
September, drunkning sjön Asnen, en person omkommer. 
Oktober, trafikolycka Urshult, en person omkommer. 
November, trafikolycka Rv 25, en person omkommer. 
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Bilder skogsbrand Gillbonderyd 

1:a larm inkommer till räddningstjänsten Nybro 2018-05-28, kl. 12:4T47 
Räddningstjänst enligt LSO avslutas 2018-06-02, kl. 17:07:35 

Övre bild visar del av Gillbonderyd kl. 19.48, 

söndagen den 28 maj. (foto: skogsbrandflyget 

Kalmar län) 

Bilden till höger tagen kl. 01.18, måndagen den 29 

maj i riktning SO från byn. (foto: 

rädd n ingstjä nsten) 

Bilden nedan tagen där branden började och i 

spridningsriktningen, september 2017. Notera det 

brända vagnschassit som står på länsgränsen 

Kalmar/Kronoberg. (foto: räddningstjänsten ) 
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Drift/underhåll fordon och utrustning 

Dessbättre ytterst få haverier eller mer 
kostsamma reparationer. Under 
skogsbranden i Gillbonderyd gick en del 
materiel (slang o armatur) till spillo. Den 
nyanskaffning som erfordrats är dels 
redovisad som investering och dels upptagen 

bidragsansökan MSB. En bogserbar 
motorspruta havererad. Pumpdelen helt 
utbytt av W Ruberg AB vilket bedömdes mest 
kostnadseffektivt (skedde med 2 st d:o under 
2016). 

Under maj månad inträffade ett antal bränder 
av större omfattning, både i byggnader och i 
terrängen. Kulmen kan man säga var 
bränderna den 28:e. Att ta om hand och 
iordningställa materielen är resurskrävande. 
En förstärkning gjordes över sommaren 
genom timanställning av förbundets tidigare, 
numera pensionerade, tekniker. En eloge till 
dessa båda för mycket väl utfört arbete. 

Så kallade lyftkuddar har bytts ut vid samtliga 
beredskapsstationer. Denna utrustning skall 
kontrolleras med jämna intervall och den har 
ett "bäst före datum", vilket passerats. 

En stor andel av förbundets 
räkskyddsutrustning är gammal och uttjänt. 
Upphandling gemensamt med Värends 
Räddningstjänst och Räddningstjänsten 
Älmhult fullföljdes i januari -18. Processen 
dessvärre försenad varför 
förbundsdirektionen beslutade att föra över 

Budgetavräkning. investering 

innevarande års avsatta investeringsmedel 
till 2018. En ingående del i rökskyddet, 
rökdykarradio, är inköpt, monterad och klar. 

En tvättanläggning för rengöring av 
räkskyddsutrustning har installerats vid 
stationen i Tingsryd. Sedan tidigare finns en 
likadan i Lessebo. 

Rapporterna om negativa miljöeffekter av 
skumanvändning föranledde ombyggnad av 
släcksystemet på ett av förbundets fordon. 
Släck-räddningsbil i Lenhovda är numera 
anpassad för ett betydligt mindre 
miljönegativt system för tillsats av 
skum/ släckmedel. 

Försålda och köpta fordon 
Under året har två transportbilar/personbilar, 
en tyngre bil ("depåbil") och tre släpvagnar 
sålts. 

En bil av typ VW transporter har köpts och 
utrustats med materiel för externa 
utbildningar. 

Begagnad tyngre bil har köpts och utrustats 
som ersättning för "depåbil". 

Två st begagnade släck-räddningsbilar 
köptes sent på året. Den ena av dessa 
kommer att ersätta nuvarande reservbil och 
den andra ersätter under våren -18 nuvarande 
släck-räddningsbil i Linneryd. 

Verksamhet Budget 2017 Redov 2017 Avvikelse 2016 

Specialfordon 0 509,7 -509,7 0 

Släck/räddningsbil 600 300,0 300,0 293 

Andningsskydd 2 500 0 2 500,0 0 

FiP och transportfordon 300 0 300,0 459 

Rökdykarradio 0 305, I -305,0 0 

I 0 årsinventarier 400 0 400,0 125 

3 årsinventarier 0 25 0 0 

Totalt 3 800 139,8 2 660,2 I 877 
I kolumn 2016 redovisas utfall helår 
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Lokaler 

Förbundets verksamhet bedrivs i förhyrda 
lokaler. Hyresvärdar är medlems
kommunerna direkt eller kommunala bolag, 
utom för brandstationerna i Konga respektive 
Aseda där fastigheterna är privatägda. 
För flera av stationerna återstår behov av dels 
renovering av personalutrymmen och dels 
anpassning/tillskapande av skilda 
dusch utrymmen. 

För en aktuell, Kosta, påbörjades ombyggnad 
och viss renovering under november. 

Efter initiativ från ägaren till brandstation 
Aseda, Karin Lindberg Fastigheter AB, ställde 
sig förbundsdirektionen positiv till 
nybyggnation. Ägarens motiv är relaterat 
dels till nuvarande byggnads begränsningar 
och behov av ytterligare lokaler för den 
bilverkstad som också finns i huset. Bygglov 
är beviljat och ny brandstation kommer att 
uppföras utmed samma gata som den 
nuvarande, dvs. Lillgatan. 

Kommande byte av fordon i Linneryd medför 
att porten måste vidgas och därmed bytas. 

Förebyggande brandskydd, tillsyn och tillståndshantering 

Utförd åtgärd/aktivitet Antal 2016 Utförd åtgärd/aktivitet Antal 2016 

Tillsyn enligt LSO'/LBEz 50 22 Tillstånd brandfarlig vara 29 12 

Yttrande socialnämnd 55 29 Tillstånd explosiv vara 8 5 

Yttrande byggnadsnämnd 67 117 Sakkunnigutlåtande på begäran av 
6 förundersökningsledare 8 

Yttrande polismyndigheten - 5 

1 )Lag om skydd mot olyckor 

2) Lag om brandfarliga och explosiva varor 

Antalet gjorda tillsyner under 2017 är 
betydligt fler än förgående år och har sin 
förklaring till utökad bemanning under del av 
året. 
Förebyggandeavdelning har under del av 
2017, jan-okt, utgjorts av två medarbetare där 
en stor del av arbetet har skett parallellt dem 
emellan. Förhållandet relaterat till 
pensionering som inföll under hösten. Den 
möjlighet till kvalitativ överlämning som 
detta medförde ses som mycket positiv. 
Tillträdande områdesansvarig har under 
våren utbildats i MSB:s regi genom kursen 
"tillsyn B". 

Sotning och brandskyddskontroll 

I 

Verksamhetssystemet Daedalos är en central 
förutsättning för det förebyggande arbetet. 
Dock har hanteringen under en 
inkörningsperiod* varit tidskrävande. 
Inom Räddsam Kronoberg har 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
representant i den styrgrupp som har att 
verka för gemensamma riktlinjer för det 
förebyggande arbetet länet, 
kompetensutveckla personal i förebyggande 
frågor, organisera erfarenhetsutbyte etc. 
*)Konvertering från CORE till Daedalos okt 2016 

Måluppfyllelse sotning och brandskyddskontroll (bsk) per distrikt 
Sotning, % av Genomförda bsk 3- och Antalet meddelade förelägganden i 
årsfrist 6-årsobj. samband med brandskyddskontroll 

Uppvidinge 98 % 643 0 
Lessebo 95 % 864 0 
Tingsryd 91 % I 381 2 
Genomsnitt 94,66 % 
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Förebyggande brandskydd, information och utbildning 

Sammanställning över genomförda utbildningar 
Inom ( )2016 

Utbildning/ V-ö Tingsryd Lessebo Uppvidinge 

kurs ant delt ant delt ant delt 

Brand och (25) (38) ( I 0) ( 191) 
säkerhets 43 4 19 50 
utbildning 

Brandskyddsombud/ (6) (0) (0) 
SBA 0 0 0 

Brandskyddsutbildning för (0) (32) (42) 
semestervikarier inom 0 25 61 
vård/omsorg 

"Brandinformation" (0) (43) (0) 
"Peppar/Peppar" 42 26 47 
"Hesa Fredrik" 

"Heta Arbeten" (30) (40) (27) 
55 14 0 

Brand/konsekvens (0) (0) ( 165) 
information grundskolan 0 12 0 
(Upp i rök) 

Praktik, Utrymning (0) ( I 00) ( 15) 
Hand brandsläckare 0 0 0 

"Sota Din egen skorsten" 

Restaurang o (0) (0) (0) 
Alkoholservering 0 0 0 

HLR, "hjärt- (0) (0) (0) 
lungräddning" 0 0 61 

Summa/kommun (74) (225) (440) 
101 96 219 

Totalt antal deltagare (739) 
459 

12 

Kommentar 

Detta är en utbildning som framhåller den enskildes ansvar 
och hur viktig deras insats är för en minskad 
skadeutveckling, både förebyggande och vid en olycka, vare 
sig det gäller en arbetsplats eller hemmiljö. 

I lag om skydd mot olyckor föreskrivs att varje verksamhet 
ska bedriva systematiskt brandskyddsarbete, SBA. I detta 
ingår en brandskyddsorganisation med beskrivning av olika 
ansvarsroller där brandskyddsombud är en del. 
Utbildningen är en grundkurs för dem som är utsedda att 
vara brandskyddsombud. Även riktad till 
verksamhetsansvariga. 

Utvecklingen visar att man i kommunerna anser utbildning 
i brandskydd som viktigt även för vikarier. 

Specifika ämnesområden, exempelvis gasol, eller för 
specifika intressegrupper, exempelvis PRO och SFI. I - 2 
timmars information per tillfälle. 
Ett antal av dessa utbildningar/informationer genomförs i 
samverkan med FRIS (Föreningen Räddningskårer I 
samverkan) 
"Hesa Fredrik" - riktad krisinformation till 
mellanstadieelever i samverkan med Länsstyrelsen i 
Kronobergs län 

För ett antal yrkeskategorier, eller egentligen 
arbetsmoment, fordras en särskild behörighet. 
Utbildningen leder fram till ett certifikat som är giltigt i fem 
år. Deltagarna kan komma från alla medlemskommunerna, 
eller annan ort, oavsett var utbildningen genomförs. 

Riktad utbildning/information till grundskolor, som efter 
skadegörelse, bränder, oroligheter etc. hör av sig till 
räddningstjänsten 

Praktisk tillämpning i handhavande. Normalt ingår 
släckövningar i utbildningen. Denna utb speciellt anpassad 
efter kundens önskemål 

Förbundet har till Studieförbundet Vuxenskolan sålt 
instruktörstjänst. 1-3 studiecirklar per år vari ingår bl.a. 
anläggningskunskap, eldnings- och sotningsteknik och 
allmänt brandskydd. Även i Kalmar län 

I samarbete med alkoholhandläggarna, Länsstyrelsens 
utbildning för tillståndsinnehavare/sökande 

Grundutbildning för att kunna påbörja adekvat första hjälp 
vid hjärtstopp 



Övriga aktiviteter, information och utbildning 

Flertalet besök på förskolor där en brandman dels visar "Bamses Brandskola" och svarar 
på frågor från nyfikna barn. 
Deltog på julskyltning på flertalet orter och 2017 riktade vi in oss på att prata om 
brandskydd i hemmet med besökarna. 

Verksamheten 2017 avseende ekonomi 

Nettokostnadsökningen för förbundet uppgår till 1,3 % (4,7 %). Arets resultat uppgår till -103 tkr (-
466 tkr) vilket innebär att det finansiella målet inte har nåtts. Ingående balanserat resultat uppgår 
till 973 tkr. 
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 täcka framtida underskott, upp till 870 tkr. Balanskravsresultatet är därmed 0 tkr 
enligt not 15. 
Ekonomisk uppföljning med helårsprognos har lämnats vid två tillfällen till Direktionen. 

Budgetavräkning, drift 

Budget 2017 Redov 2017 Avvik. %-förbr 2016 

Verksamhetens intäkter -1 100 -1 158 58 105,26% -1 028 

Direktion och Ledning mm 10 386 9 158 1 228 88,17% 9 984 

Beredskap, utbildning 19 742 19 821 -79 100,40% 19 897 

Lokaler 3 824 3 973 -149 103,89% 3 972 

Drift o underhåll fordon, utrustn. 3 252 3 975 -723 122,23% 3 988 

Avskrivningar 3 155 3 258 -103 103,28% 3 173 

Summa 39 259 39 027 232 99,41 % 39 986 

Jämförelse stör. Post 122 -122 

Kommunbidrag -39 422 -39 422 0 100,00% -39 475 

Finansiella poster, pension mm 163 376 -213 230,55% -45 

Totalt 0 -103 -103 -466 

Utfallet för externa intäkter blev 130 tkr högre än förra året, 1 158 tkr ( 1 028 tkr) vilket ger en 
positiv budgetavvikelse med 58 tkr. Taxor, avgifter och försäljning av utbildning uppgår till 720 
tkr (569 tkr). Intäkter av utrangerade fordon uppgår till 80 tkr (50 tkr) och ersättning för felaktiga 
larm uppgår till 226 tkr jämfört med föregående år på 266 tkr. 

Personalkostnaderna, som till ca 90 % är operativa kostnader för beredskap/utryckningar, 
uppgår till 63,5 % (65,5 % ) av de totala kostnaderna. Dessa uppgår till 25 691 tkr (26 84 7 tkr) och 
är drygt 1 000 tkr lägre än förra året. I personalkostnaderna ingår pensioner inklusive löneskatt 
som uppgår till I 340 tkr (1 219 tkr). 

Förbundets kostnader för hyra av räddningsstationer, drift- och underhåll av fordon, utrustning 
och samband uppgår till 11 467 tkr (10 791 tkr) eller 28,3 % (26,3 %) (varav hyra och drift av 
räddningsstationer uppgår till 3 793 tkr (3 972 tkr). 
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Kostnad för anläggningskapitalet (fordon/maskiner) avskrivning och räntor uppgår i budget till 3 
318 tkr. Utfallet blev 3 397 tkr (3 332 tkr). Arets planenliga avskrivningar uppgår till 3 258 tkr vilket 
är 85 tkr högre än föregående år. 

Externa Kostnader 2017 

KÖP 
VERKSAMHET 

2% 

AVSKR o RÄNTA 
8% 

HYRA, REP O UH 
9% 

ÖVR MTRL, 
TJÄNST 

17% 

PERSONAL 
64% 

Arets resultat uppgår till -103 tkr. Avvikelse från budget beror på följande: 

Intäkter + 58 tkr 

Personal + 1 092 tkr 

Pension/försäkring 237 tkr 

Kapitalkostnad 78 tkr 
Fordon/utrustning/hyra 816 tkr 

Storbrand 122 tkr 

Budgetavräkning, invest 

Budget 2017 Redov 2017 Avvik. 2016 

Släck/räddningsbil 600 810 -210 293 

Ledn.Fordon 2 500 0 2 500 0 

FiP och transportfordon 0 0 0 459 

10 årsinventarier 400 305 95 1 125 

5 årsinventarier 0 25 -25 0 

Totalt 3 500 1140 2 360 1877 

Investeringarna för verksamhetsåret var budgeterad till 3 500 tkr och utfallet blev 1 140 tkr. Största 
posten är anskaffning utbyte av miljölastbil som är placerad i Hovmantorp, 510 tkr samt inköp av 
en begagnad släck/räddningsbil, 300 tkr, som SIR reservbil. Övriga investeringar berör 
kompletterande rökdykarradio. 

Skulder och finansnetto 
Förbundet har en checkräkningskredit på 8 000 tkr som vid årets slut nyttjades 6 161 tkr (6 118 
tkr). Under året har ingen nyupplåning eller omsättning skett av låneskulden. Långfristig 
låneskuld till 11 125 tkr varav 500 tkr kommer att amorteras under nästa år. Räntekostnaderna 
uppgår till 139 tkr (156 tkr). Genomsnittlig räntebindning är 1,4 år (1,5 år) och viktad 
genomsnittsränta uppgår till 1, 14 % ( 1,22 % ) . 
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Tillämpade redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och 
rekommendationer från rådet för kommunal redovisning (RKR). Följande kommentarer noteras 
med hänsyn till RKR 11.4 och 13.2. 

Materiella anläggningstillgångar (RKR 11.4): Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter en 
bedömning av tillgångens nyttjandeperiod. Vägledning finns i SKL:s förslag till avskrivningstider. 
Viss omprövning görs löpande. Tyngre räddningsfordon har avskrivningstiden 15 år. 
Anskaffningskostnader understigande 1/2 av ett ppb och livslängden understiger 3 år redovisas 
som driftkostnad. Andra avskrivningstider 10 respektive 5 år. 

Redovisning av hyres-/leasingavtal (RKR 13.2): Finansiell leasing innebär ett avtal där 
äganderätten kan överföras till leasetagaren vid avtalsperiodens slut. Operationell leasing är att 
jämställa med ett avtal där äganderätten inte kan övergå till leasetagaren till exempel hyresavtal. 
Inom förbundet finns endast operationell leasing för räddningstjänstlokaler och kopiator. 

Ekonomiskt utfall och ställning redovisas i resultat- och balansräkning jämte finansieringsanalys 
och tillhörande noter för 201 7. 

RESUL TATRÄKNING, Räddningstjänsten Ö:a Kronoberg 

Tkr Not 2017 2016 

Verksamhetens intäkter 1 1 158 1 027 
Verksamhetens kostnader 2 -37 159 -37 637 
Avskrivningar 8 -3 258 -3 173 
Jämförelsestärande poster 3 -122 0 

Verksamhetens nettokostnader -39 381 -39 783 

Kommunbidrag 4 39 422 39 475 
Finansiella intäkter 5 0 0 
Finansiella kostnader 6 -144 -159 

Resultat före extraordinära poster -103 -466 

Extraordinära intäkter 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 

Årets resultat 11, 15 -103 -466 

15 



FINANSIERINGSANAL YS, Räddningstjänsten Ö:a Kronoberg 

Tkr Not 2017 2016 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
Arets resultat -103 -466 
Justering för av- och nedskrivningar 3 258 3 173 
Justering för gjorda avsättningar -11 -11 
Justering för ianspråktagna avsättningar 0 0 
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 0 0 
Medel från verksamheten för förändring 
av rörelsekapital 3145 2 696 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -1 824 381 
Ökning/minskning förråd och varulager 0 0 
Ökning/minskning kortfristiga skulder 319 -700 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 7 1 640 2 377 

INVESTERINGAR 
Investering i materiella anläggningstillgångar -1 140 -1 877 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 
lnvesteringsbidrag materiella anläggningstillgångar 0 0 
Investering av finansiella anläggningstillgångar 0 0 
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1140 -1 877 

FINANSIERING 
Nyupptagna lån 0 0 
Amortering av skuld -500 -500 
Kortfristig upplåning 0 .... 0 .... 

Ökning av kapitalförvaltning 0 0 
Minskning av kapitalförvaltning 0 0 
Ökning av långfristiga fordringar 0 0 
Minskning av långfristiga fordringar 0 0 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -500 -500 

Arets kassaflöde 0 0 

Likvida medel vid årets början 0 0 
Likvida medel vid årets slut 0 0 

Räntebärande nettotillgång vid årets början 0 0 
Räntebärande nettotillgång vid årets slut 0 0 
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BALANSRÄKNING, Räddningstjänsten Ö:a Kronoberg 

Tkr 
TILLGÅNGAR 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
Materiella anläggningstillgångar 
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 
Maskiner och inventarier 
Finansiella anläggningstillgångar 
Aktier/andelar i dotterbolag 
Aktier och andelar 
Obligationer och andra värdepapper 
Långfristiga fordringar 
Summa anläggningstillgångar 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 
Förråd 
Kortfristiga fordringar 
Kassa och bank 
Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER 

EGET KAPITAL 
Ingående eget kapital 
Arets resultat 
Summa eget kapital 

AVSÄTTNINGAR 
Avsättningar för pensioner och likn. förpliktelser 
Andra avsättningar 
Summa avsättningar 

SKULDER 
Långfristiga skulder 
Kortfristiga skulder 
Summa skulder 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 
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No 
t 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

2017 

0 
21 028 

0 
0 
0 
0 

21 028 

0 
3 015 

0 
3 015 

24 043 

973 
-103 
870 

68 
0 

68 

10 625 
12 480 
23105 

24 043 

2016 

0 
23 146 

0 
0 
0 
0 

23 146 

0 
1 191 

0 
1191 

24 338 

1 439 
-466 
973 

79 
0 

79 

11 125 
12 161 
23 286 

24 338 



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 

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 
Storbrand / Intäkter 
Storbrand / Kostnader 

Summa netto jämförelsestörande poster 

Not 4 Medlems bidrag 

Lessebo kommun 
Uppvidinge kommun 
Tingsryds kommun 

Summa 

18 

2017 

148 
491 
226 

64 
0 

149 
80 

1158 

57 
621 

24 612 
1 079 
3 820 
6 969 

37159 
0 

36 001 

3 784 
-3 906 

-122 

10 111 
14 755 
14 556 

39 422 

2016 

51 
330 
266 
143 

0 
188 
50 

1 027 

47 
847 

25 866 
981 

3 810 
6 088 

37 637 
0 

36 610 

0 

0 

10 125 
14 774 
14 576 

39 475 



Not 5 Finansiella intäkter 
Räntor på rörliga medel 0 0 
Övriga ränteintäkter 0 0 

Summa 0 0 

Not 6 Finansiella kostnader 

Ränta på checkräkningskredit/ lån 139 156 
Betalningsomkostnader 4 2 
övriga räntekostnader 0 1 

Summa 144 159 

Not 7 Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

Arets resultat -103 -466 
Justering för av- och nedskrivningar 3 258 3 173 
Justering för gjorda avsättningar -11 -11 
Medel från verksamheten för förändring 
av rörelsekapital 3145 2 696 

Ökn./Minskn. av kortfristiga fordringar -1 824 381 
Ökn./Minskn. av kortfristiga skulder 319 -700 
Ökn./Minskn. förråd och varulager 0 0 

Summa 1 640 2 376 

Not 8 Maskiner och inventarier 
Fordon /maskiner 15 år 
lng. anskaffningsvärde 31 273 28 619 
Arets investering 0 2 970 
Försäljning/utrangeringar 0 -316 
Utgående anskaffn.värde 31 273~ 31 273 

lng ack. avskrivningar -14 263 -12 399 
Försäljning/utrangeringar 0 0 
Arets avskrivningar -1 862 -1 864 
Utgående ack. avskrivningar -16 125 -14 263 

Bokfört värde 2017-12-31 15148 17 011 
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Fordon lm askiner 1 O år 

lng. anskaffni ngsvärde 8 323 7 305 
Arets investering 1 115 1 018 
F örsäljni ng/utrangeri ngar 0 0 
Utgående anskaffn.värde 9 438 8 323 

lng ack. avskrivningar -4 593 -3 863 
Försäljning/utrangeringar 0 0 
Arets avskrivningar -737 -730 
Utgående ack. avskrivningar -5 330 -4 593 

Bokfört värde 2017-12-31 4108 3 730 

Fordon /maskiner 5 år 
lng. anskaffningsvärde 3 293 2434 
Arets investering 25 859 
Försäljning/utrangering 0 0 
Utgående anskaffn.värde 3 318 3 293 

lng. ack. avskrivningar -887 -308 
F örsäljni ng/utrangeri ng 0 0 
Arets avskrivningar -659 -579 
Utgående ack. avskrivningar -1 546 -887 

Bokfört värde 2017-12-31 1 772 2 406 

Summa bokfört värde 21 028 23146 

Not 9 Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 1 033 169 
Kundfordringar, medlemskommuner 57 13 
Fordringar hos staten 104 63 
Mervärdeskattefordran 455 466 
Interimsfordringar 1 366 480 
övriga fordringar 0 .... 0 .... 

Summa 3 015 1191 

20 



Not 10 Kassa och bank 

Kassa,pos~iro,bank 

Summa 

Not 11 Eget kapital 

Ingående eget kapital 
Arets resultat 
Underskottstäckning 

Summa 

Not 12 Andra avsättningar 
Övriga avsättningar, efterlevande pension 

Summa 

Not 13 Långfristiga skulder 

Kreditinstitut 
Nyupplåning 
Amortering nästa år 

Summa 

Not 14 Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 
Leverantörsskulder, medlemskommuner 
Anställdas skatter 
Arbetsgivaravgifter 
lnkomstförskott/utgiftsrester mm 
Amorteringar, låneskuld, kortfr. del 
Nyttjad del av checkräkningskredit på 8 mkr 
övrigt 

Summa 

21 

0 

0 

973 
-103 

0 

870 

68 

68 

11 125 
0 

-500 

10 625 

2 298 
306 
57i" 
485" 

1 640 
500 

6 161 
513" 

12 480 

0 

0 

1 439 
-466 

0 

973 

79 

79 

11 625 
0 

-500 

11125 

1 714 
204 
592"" 
486" 

2 128 
500 

6 118 
418" 

12161 



Not 15 Avstämning av balanskravet 

Arets resultat enl. resultaträkningen 

Avgår: 
Synnerliga skäl en/. KL 8 kap. 5§: 
Tillägg : Täckning underskott ur eget kapital 
Tillägg: Underskottstäckning medlemskommuner 
varav Lessebo 0 
varav Uppvidinge 0 
varav Tingsryd 0 
Justerat resultat 

Lessebo den mars 2018 

-103 
0 

103 
0 

0 

-466 
0 

466 
0 

0 
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1. Sammanfattning  

PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat förbundets årsre-

dovisning för 2017. Uppdraget är en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2017.  

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag för sin bedömning av 

om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed 

samt om resultatet är förenligt med de mål som beslutats. Med utgångspunkt från ställda 

revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning: 

 Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finan-

siering och ekonomiska ställning? 

 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 

verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.  

Vi bedömer att direktionen skyndsamt måste vidta åtgärder enligt förbundsordningen, § 

13 Förbundets varaktighet, utträde och likvidation, då Uppvidinge kommun har begärt 

utträde ur förbundet. 

Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans eftersom årets re-

sultat täcks av förbundets eget kapital.  

Vi bedömer att förvaltningsberättelsen i allt väsentligt innehåller den information som ska 

ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed. 

 

 Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god 

ekonomisk hushållning?  

 

Vi bedömer att årets resultat inte är förenligt med ägarnas mål för god ekonomisk hus-

hållning i det finansiella perspektivet. Det finansiella målet för år 2017 är inte uppfyllt.  

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att det inte görs någon uppfölj-

ning av ägardirektivets verksamhetsmål. Vi anser vidare att handlingsprogrammet inte 

innehåller några utvärderingsbara mål. 

 Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?  

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är upprät-

tade enligt god redovisningssed. 
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2. Inledning 
I lag om kommunal redovisning regleras externredovisningen för kommuner, landsting 

och kommunalförbund. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras 

den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i 

tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering.  

Revisionsobjekt är direktionen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisning-

ens upprättande. 

2.1. Syfte och revisionsfrågor 
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 kom-

munal redovisning (kap 3 – 8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (9:9 a) avge 

en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål 

fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. 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, verksamhetens finan-

siering och ekonomiska ställning? 

 Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål som beslutats avseende god eko-

nomisk hushållning?  

 Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?  

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

 förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning) 

 resultaträkning 

 kassaflödesanalys 

 balansräkning 

Bilagor och specifikationer 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 ekono-

misk hushållning som beslutats om.  

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det inne-

bär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för 

att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande 

bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar 

resultat och ställning eller tilläggsupplysningar 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 
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varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda brister kan förekomma. 

Vårt uppdrag omfattar inte en granskning och prövning om den interna kontrollen som 

görs inom nämnderna är tillräcklig. 

Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med ekonomikon-

toret i Lessebo kommun samt förbundschefen. Granskningen har utförts enligt god revis-

ionssed med utgångspunkt i SKYREV:s utkast ”Vägledning för redovisningsrevision i 

kommuner och landsting”. Vägledningen baseras på ISA (International Standards on Au-

diting). Som framgår av vägledningen kan implementeringen ske successivt varför till-

lämpliga ISA helt eller delvis har följts beroende på om vägledningen har beaktas i årets 

revisionsplan.  Granskningen har skett genom intervjuer, dokumentgranskning och 

granskning av räkenskapsmaterial. 

Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som presen-

terades 2018-03-16. Direktionen fastställde årsredovisningen 2018-03-07. 

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

2.2. Revisionskriterier 
Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer: 

 Kommunallagen (KL) 

 Lag om kommunal redovisning (KRL) 

 Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) 

 Beslutade mål om god ekonomisk hushållning 
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3. Granskningsresultat 

3.1. Verksamhetens utfall, finansiering och ekono-
miska ställning 

3.1.1. Iakttagelser 

Utveckling av förbundets verksamhet 

I förvaltningsberättelsen redovisas väsentliga händelser som inträffat under och delvis 

efter räkenskapsåret. 

Av årsredovisningen framgår att kommunfullmäktige i Uppvidinge kommun i december 

2016 beslutade att begära utträde ur förbundet. Enligt förbundsordningen äger medlem 

utträda ur förbundet efter en uppsägningstid om två år1. Vid utträdet skall förbundet träda 

i likvidation. 

Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas inte eftersom antalet anställda 

inte överstiger 10. I årsredovisningen redovisas förändringen inom personalgrupperna 

under året. 

Ekonomisk uppföljning med helårsprognos har under år 2017 lämnats till direktionen per 

april och augusti. 

Investeringsredovisning 

Årets investeringar redovisas samlat i förvaltningsberättelsen. Årets investeringar uppgår 

till 1 140 tkr vilket innebär att 2 660 tkr av budgeten inte förbrukas. Överensstämmelse 

med övriga delar i årsredovisningen finns. 

Driftredovisning 

Utfallet av förbundets driftverksamhet redovisas samlat i förvaltningsberättelsen. Det 

totala utfallet uppgår till -103 tkr. Upplysningar om orsaker till budgetavvikelser lämnas. 

Överensstämmelse med övriga delar i årsredovisningen finns. 

Balanskravsresultat 

Vi instämmer i direktionens bedömning att balanskravet har uppfyllts. Årets negativa re-

sultat med -103 tkr täcks av förbundets eget kapital enligt balanskravstutredningen. 

Utvärdering av ekonomisk ställning 

Enligt kommunallagens 4 kap skall förvaltningsberättelsen innehålla en utvärdering av 

förbundets ekonomiska ställning. Utvärderingen kan med fördel utgå från nyckeltal för de 

olika verksamheterna som jämförs med genomsnitt för branschen som helhet och lik-

nande verksamheter.  

3.1.2. Revisionell bedömning 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 

verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.  

                                                             
1 Förbundsordning § 13 
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Vi bedömer att direktionen skyndsamt måste vidta åtgärder enligt förbundsordningen, § 

13 Förbundets varaktighet, utträde och likvidation, då Uppvidinge kommun har begärt 

utträde ur förbundet. 

Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans eftersom årets re-

sultat täcks av förbundets eget kapital.  

Vi bedömer att förvaltningsberättelsen i allt väsentligt innehåller den information som ska 

ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed. 

3.2. God ekonomisk hushållning 
3.2.1. Iakttagelser 

I ägardirektivet finns två verksamhetsmål och ett ekonomiskt mål. 

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

Verksamhetsmålen består av följande: 

1. Kunskapen och förmågan hos allmänheten om olycksförebyggande och olyckshan-

terande åtgärder om olyckor – som kan innebära räddningsinsats – ska kontinuer-

ligt 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 godtagbara 

tiden för räddningsinsats (i minuter) i förhållande till andelen utryckningar (i %). 

Rapportering till medlemskommunerna ska ske var fjärde månad och avse perioderna 

januari-april, maj-augusti respektive september-december. Det första av verksamhetsmå-

len ska bland annat mätas genom trygghetsmätningen som utförs av myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB). 

Handlingsplanen för år 2015-2018 beslutades av direktionen i juni 2016.  I årsredovis-

ningen står att läsa att redovisningen av måluppfyllelsen i årsredovisningen mestadels 

bygger på att redovisa vad som utförts, statistik etc. 

3.2.2. Revisionell bedömning 

Vi bedömer att årets resultat inte är förenligt med ägarnas mål för god ekonomisk hus-

hållning i det finansiella perspektivet. Det finansiella målet för år 2017 är inte uppfyllt.  

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att det inte görs någon uppfölj-

ning av ägardirektivets verksamhetsmål. Vi anser vidare att handlingsprogrammet inte 

innehåller några utvärderingsbara mål. 

3.3. Rättvisande räkenskaper 
3.3.1. Iakttagelser 

Resultaträkning 

Resultaträkningen är uppställd enligt KRL 5.1 och omfattar tillräckliga noter. 
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Resultaträkningen redovisar i allt väsentligt samtliga förbundets intäkter och kostnader 

för året samt hur det egna kapitalet har förändrats under räkenskapsåret. Jämförelse med 

föregående år lämnas för varje post i resultaträkningen. 

Årets resultat är negativt och uppgår till -103 tkr (-466 mnkr). Resultat medför därför en 

avvikelse mot föregående år med ca 363 tkr. I jämförelse med föregående år har verksam-

hetens nettokostnader sjunkit med 401 tkr. Bidraget från medlemskommunerna har 

minskat med 53 tkr. 

Resultaträkning, mnkr
Utfall 

2017

Budget 

2017

Budget-

avvikelse

Utfall 

2016

Verksamhetens intäkter 1 158 1 100 58 1 027

Verksamhetens kostnader -37 159 -37 204 45 -37 636

Jämförelsestörande poster -122 -122

Avskrivningar -3 258 -3 155 -103 -3 173

Verksamhetens nettokostnader -39 381 -39 259 -122 -39 782

Kommunbidrag 39 422 39 422 0 39 475

Finansiella intäkter 0 0 0 0

Finansiella kostnader -144 -163 19 -159

Årets resultat -103 0 -103 -466  

Balansräkning 

Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter. 

Balansräkningen redovisar i allt väsentligt förbundets tillgångar, avsättningar och skulder 

per balansdagen. Balansposterna existerar, är fullständigt redovisade, rätt periodiserade 

samt har värderats enligt principerna i KRL.  

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen är uppställd gällande rekommendation. Den omfattar tillräckliga 

noter. Överensstämmelse med övriga delar av årsredovisningen finns. 

Tilläggsupplysningar och redovisningsprinciper 

Årsredovisningen lämnar tillräckliga tilläggsupplysningar och redogör för tillämpade re-

dovisningsprinciper i tillräcklig omfattning. 

3.3.2. Revisionell bedömning 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är upprät-

tade enligt god redovisningssed.  

  

.. 
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Förbundets revisorer 

Revisionsberättelse år 2017 

2018-04-05 

Till 
Kommunfullmäktige i 
Lessebo 
Tingsryd 
Uppvidinge, samt 
Direktionen 

Vi har granskat Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronobergs verksamhet 
under år 2017. 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. 

Vi bedömer att direktionen skyndsamt måste vidta åtgärder enligt förbundsordningen, § 13 
Förbundets varaktighet, utträde och likvidation, då Uppvidinge kommun har begärt utträde 
ur förbundet. 

Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. 

Direktionens interna kontroll bedöms ha varit tillräcklig, 

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

Vi kan inte göra någon bedömning om verksamhetsmålen för förbundet uppnås eftersom 
årsredovisningen inte innehåller någon regelrätt uppföljning av ägardirektivets 
verksamhetsmål. 

' 



Ansvarsfrihet 

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

Vi tillstyrker att årsredovisningen för år 2017 godkänns. 

Vi åberopar följande för vår bedömning: 

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

• Granskning av delårsrapport 
• Granskning av årsredovisning 

~/-
Kjell Danielsson 
Av Uppvidinge kommun 
utsedd revisor 

Sven-Erik Svensson 
Av Tingsryds kommun 
utsedd revisor 

rjan Davoust 
Av Lessebo kommun 
utsedd revisor 



Tingsryds AIF

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 17-05-01 - 18-04-30

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 17-11-01 - 18-01-31

Perioden Ackumulerat Ack fg år Ack.budget Ack/ackbudg

Rörelsens intäkter mm

Nettoomsättning

3004 Försäljning Restaurang/Pub 23050,00 23050,00 11060,00 10000,00 230,5%

3008 Cuper 6000,00 6930,00 20000,00 0,00 0,0%

3009 Årskort 86503,25 2457598,25 2386600,20 2500000,00 98,3%

3011 Entré 1061716,00 1332053,00 1295084,00 1750000,00 76,1%

3012 Medlemsavgifter -38001,64 247400,00 251900,00 255000,00 97,0%

3013 Reklamintäkter (7,65% reklamskatt) 545000,00 2581602,00 3345868,00 2900000,00 89,0%

3014 Företag Sitt o Ståplatser 10350,00 10350,00 0,00 0,00 0,0%

3015 Kioskförsäljning 416860,00 704128,00 555126,00 790000,00 89,1%

3016 Tingsryds Marknad 0,00 184500,00 156918,00 150000,00 123,0%

3017 TV-sändning/ersättning HA 637801,00 1431486,00 1322368,00 1130000,00 126,7%

3018 Folkspel 58843,00 76845,00 12328,00 105000,00 73,2%

3019 Programförsäljning 11749,00 18963,00 28753,00 34500,00 55,0%

3020 Målswish 0,00 0,00 2920,00 0,00 0,0%

3021 Träningsmatcher 0,00 558402,50 108303,00 600000,00 93,1%

3023 Glöggförsäljning 0,00 0,00 9750,00 0,00 0,0%

3025 Sponsring 369500,00 1674200,00 966161,00 1700000,00 98,5%

3027 Avtal ersättning Wasaskolan 580820,00 1359530,00 1247350,00 1320650,00 102,9%

3028 Evert 56797,33 164547,38 162959,51 194999,00 84,4%

3029 Försäljning souvenirer 101093,00 220094,00 237386,00 240000,00 91,7%

3030 Aktivitetsbidrag 0,00 123588,00 190502,00 195000,00 63,4%

3032 Sektionsavgift 63481,64 275050,67 255000,00 260000,00 105,8%

3035 Magic T -1000,00 -2000,00 1000,00 0,00 0,0%

Dnr: 2015/640  045



3037 Utbildningsersättning 0,00 105000,00 333000,00 0,00 0,0%

3038 50/50 lotteri 152265,00 238284,00 227363,00 315000,00 75,6%

3040 Parkering 23165,00 42293,00 43587,00 53000,00 79,8%

3041 1-kronan 692622,75 683754,75 612601,80 600000,00 114,0%

3042 Ersättning svenska spel 111762,00 111762,00 113219,00 110000,00 101,6%

3045 Inb till Supporterspelaren 7050,00 7800,00 0,00 0,00 0,0%

3047 Resursgruppen 3654,00 3654,00 0,00 0,00 0,0%

3089 Matchvärd 0,00 5000,00 30000,00 85000,00 5,9%

3094 BILLOTT 0,00 -1000,00 -400,00 0,00 0,0%

3097 TAIF-tröjor (tradera) 0,00 2150,00 18447,00 0,00 0,0%

3098 Evenemang, Danmarksresa -2123,00 -2123,00 -4900,00 0,00 0,0%

3099 Extra intäkter/bidrag sponsorstöd 50000,00 74282,60 131601,00 0,00 0,0%

3680 Öresutjämning -8,00 -8,00 0,00 0,00 0,0%

3700 Öresutjämning 73,09 73,24 0,36 0,00 0,0%

3740 Öresavrundning -2,92 -5,86 8,56 0,00 0,0%

3750 U-sektion/intäkter och cuper 0,00 0,00 70669,00 0,00 0,0%

S:a Nettoomsättning 5029020,50 14719234,53 14142533,43 15298149,00 96,2%

Övriga rörelseintäkter

3990 Övr ersättn och intäkter -3170,00 4200,00 15284,48 187498,00 2,2%

S:a Övriga rörelseintäkter -3170,00 4200,00 15284,48 187498,00 2,2%

S:a Rörelseintäkter mm 5025850,50 14723434,53 14157817,91 15485647,00 95,1%

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter mm

4011 Startavgifter -8200,00 -45500,00 -25860,00 -25000,00 182,0%

4013 Transticket -98421,00 -156091,00 -58578,13 -72000,00 216,8%

4015 Inköp till kiosken -195627,00 -458023,00 -395462,00 -450000,00 101,8%

4019 Trycksaker Programblad -36876,00 -36876,00 -24900,00 -11250,00 327,8%



4020 Trycksaker -6825,00 -16700,00 -85795,00 -112500,00 14,8%

4021 Inköp spelare / Int.transferkort,sp.reg. -14262,90 -115112,90 -106535,20 -50000,00 230,2%

4023 Resekostnader 68818,00 23944,39 -80703,88 -7501,00 -319,2%

4025 Utlägg när spelare kommer -3418,00 -7986,00 0,00 0,00 0,0%

4026 Sjukvård -15000,00 -41166,10 -52942,79 -56250,00 73,2%

4027 Hyra av träningslokaler 0,00 -98,00 -290,00 0,00 0,0%

4028 Atleticum, träning A-lag -26784,00 -127135,00 -97142,00 -122500,00 103,8%

4029 Inköp Souvenirer -81405,00 -150653,00 -328927,25 -140000,00 107,6%

4030 Resor A-Lag -390598,00 -660334,04 -1070412,12 -875000,00 75,5%

4031 Resor J-20 -88375,00 -128640,00 0,00 0,00 0,0%

4032 Resor J-18 -86085,00 -132100,00 0,00 0,00 0,0%

4033 Material A-Lag -298823,00 -858235,00 -881666,31 -1050000,00 81,7%

4034 Material J-20, J-18 -11381,00 -89828,00 -38556,00 0,00 0,0%

4035 Mat Matchvärdar -12025,00 -12025,00 0,00 0,00 0,0%

4036 MAT J-20   J-18 A lag -87076,67 -132609,57 -130153,05 -138000,00 96,1%

4038 Eagels/veteranlag kostnader -5980,00 -5980,00 0,00 0,00 0,0%

4039 Sponsor Aktiviteter Kostnader -11300,00 -15728,00 -11730,00 -9000,00 174,8%

4041 Marknadskostnader 0,00 -14500,00 9697,00 0,00 0,0%

4043 Introkostnader -12500,00 -12500,00 0,00 0,00 0,0%

S:a Råvaror och förnödenheter mm -1422144,57 -3193876,22 -3379956,73 -3119001,00 102,4%

Bruttovinst 3603705,93 11529558,31 10777861,18 12366646,00 93,2%

Övriga externa kostnader

5010 Underhåll lokaler -2591,00 -6385,00 -23147,00 0,00 0,0%

5011 Hyra av ishallen -133825,00 -535300,00 -531285,00 -530000,00 101,0%

5020 EL Lokal -1969,00 -4532,00 -1826,00 0,00 0,0%

5070 Reparationer hyrd lokal 0,00 -160,00 -24003,60 0,00 0,0%

5220 Hyra av inventarier/leasing -163378,00 -514911,00 -479913,50 -499000,00 103,2%

5410 Förbrukningsinventarier -3845,00 -38174,00 -49903,15 -37502,00 101,8%

5420 Programvaror 1532,00 -36284,33 -32310,45 -18751,00 193,5%



5460 Förbrukningsmaterial -13217,00 -19305,25 -12146,10 0,00 0,0%

5520 Reparation och underhåll av inventarier -7753,00 -8816,00 0,00 0,00 0,0%

5910 Annonser 41704,00 -183334,00 -174855,00 -200000,00 91,7%

6071 Representation, avdragsgill -11521,00 -12297,00 -22267,90 -18751,00 65,6%

6072 Representation, ej avdragsgill -555,20 -1094,20 -8780,20 0,00 0,0%

6090 Övriga försäljningskostnader -12500,00 -28160,00 -27760,00 -25000,00 112,6%

6110 Kontorsmaterial -3985,50 -5491,50 -14508,90 -11250,00 48,8%

6112 IT Kostnader 0,00 0,00 -1891,00 0,00 0,0%

6200 Telefon kansli -17226,00 -51324,00 -53142,00 -52501,00 97,8%

6201 Porto -1800,00 -1800,00 -650,00 0,00 0,0%

6211 Datakommunikation -2390,00 -32200,12 -7655,00 0,00 0,0%

6222 Kopieringskostnader 0,00 -1798,00 0,00 0,00 0,0%

6250 Porto -1400,00 -12961,00 -13708,50 -13500,00 96,0%

6310 Försäkring & Licenser -11143,00 -78185,00 -100692,50 -93000,00 84,1%

6530 Bokföringskostnader/Revision 15000,00 -84753,00 -76486,00 -30000,00 282,5%

6550 Konsultarvode -112500,00 -210147,00 -187991,00 -175000,00 120,1%

6570 Bankkostnader/kortavgifter -7768,50 -15446,51 -33305,67 -30001,00 51,5%

6572 Inkassokostnader förseningsavgifter -180,00 -2157,70 0,00 0,00 0,0%

6580 Advokat- och rättegånskostnader -600,00 -600,00 0,00 0,00 0,0%

6950 Stim 0,00 -270,00 0,00 0,00 0,0%

6980 Medlemsavgifter -1658,00 -1658,00 0,00 0,00 0,0%

6981 Serviceavgifter -75253,23 -83720,98 -12375,89 -37502,00 223,2%

6990 Priser för lotterier 0,00 0,00 -5375,00 0,00 0,0%

6991 Övriga kostnader -13938,00 -52521,00 -111730,40 -86251,00 60,9%

S:a Övriga externa kostnader -542760,43 -2023786,59 -2007709,76 -1858009,00 108,9%

Personalkostnader

7010 Löner Kansli -65932,00 -563665,50 -769220,74 -975001,00 57,8%

7011 Löner övriga tex matrialare A-Lag J-Lag -84000,00 -336000,00 -337067,00 -378000,00 88,9%

7012 Löner Spelare -1689231,73 -4057506,73 -4202753,89 -3770000,00 107,6%

7014 Löner Instruktörer A-Lag , Andretränare ,Målvaktstränare-159651,00 -478953,00 -476634,00 -522000,00 91,8%

7015 Löner Instruktörer J-Lag -175599,00 -389547,00 -358124,00 -371000,00 105,0%



7016 Vakter -25710,00 -45710,00 -68576,00 -81000,00 56,4%

7017 Domare, samtliga lag -97681,00 -240006,00 -157712,00 -160000,00 150,0%

7023 Boende, hyror -326,00 -14320,00 0,00 0,00 0,0%

7024 Pension 0,00 0,00 -34695,00 -37502,00 0,0%

7030 Signing bonus 0,00 -30000,00 0,00 0,00 0,0%

7031 Reseersättning 0,00 0,00 -19575,96 -18751,00 0,0%

7032 Hyror övrigt 0,00 -4641,00 -15688,00 0,00 0,0%

7040 Agent arvode -30770,06 -30770,06 -15000,00 0,00 0,0%

7081 Sjuklön -29948,00 -29948,00 -3877,20 0,00 0,0%

7090 Förändring semesterlöner 0,00 0,00 -81938,16 0,00 0,0%

7210 Löner tjänst -157563,33 -208681,65 8150,16 0,00 0,0%

7281 Sjuklön tjänstemän -8861,77 -8861,77 -3692,16 0,00 0,0%

7285 Semesterlön 0,00 -79607,00 -80928,92 0,00 0,0%

7290 Förändring av semesterlöneskuld -23322,85 11749,95 3385,81 0,00 0,0%

7330 Bilersättning - skattefri -9862,35 -27237,05 -21110,55 -18751,00 145,3%

7390 Övriga kostnadsersättningar 0,00 -518,00 -3731,00 0,00 0,0%

7510 Arbetsgivaravgifter -753764,84 -1958088,39 -1949700,63 -1858000,00 105,4%

7519 Sociala avg för semester- o -7328,03 3691,87 -24681,11 0,00 0,0%

7570 AMF avgifter (Folksam/Fora) -47620,00 -116871,00 -194910,00 -225000,00 51,9%

7580 SPP avgifter mm (Alecta,Collectum) -11132,00 -29387,80 -13678,00 -37502,00 78,4%

7610 Utbildning -16200,00 -19546,00 -35979,54 -18751,00 104,2%

7660 Friskvård 0,00 -108972,00 -97032,00 -95000,00 114,7%

7690 Personal o möteskostnader -10,00 -45,00 -318,00 0,00 0,0%

7699 Övriga personalkostnader -4930,00 -4930,00 0,00 0,00 0,0%

S:a Personalkostnader -3399443,96 -8768371,13 -8955087,89 -8566258,00 102,4%

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -5364348,96 -13986033,94 -14342754,38 -13543268,00 103,3%

Rörelseresultat före avskrivningar -338498,46 737400,59 -184936,47 1942379,00 38,0%



Avskrivningar

7830 Avskrivning inventarier 0,00 0,00 0,00 -22500,00 0,0%

S:a Avskrivningar 0,00 0,00 0,00 -22500,00 0,0%

Rörelseresultat efter avskrivningar -338498,46 737400,59 -184936,47 1919879,00 38,4%

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader -338498,46 737400,59 -184936,47 1919879,00 38,4%

Resultat från finansiella investeringar

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

8300 Ränteintäkter 13087,00 13087,00 13087,00 0,00 0,0%

8301 Ränta skattekonto 0,00 0,00 13,00 0,00 0,0%

S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 13087,00 13087,00 13100,00 0,00 0,0%

Räntekostnader och liknande resultatposter

8400 Räntekostnader -27772,00 -97108,49 -98803,00 -75001,00 129,5%

8402 Räntekostnader leverantör -451,00 -669,25 0,00 0,00 0,0%

8423 Räntekostnader skattekontot 0,00 -920,00 -6734,00 0,00 0,0%

S:a Räntekostnader och liknande resultatposter -28223,00 -98697,74 -105537,00 -75001,00 131,6%

S:a Resultat från finansiella investeringar -15136,00 -85610,74 -92437,00 -75001,00 114,1%

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -353634,46 651789,85 -277373,47 1844878,00 35,3%

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -353634,46 651789,85 -277373,47 1844878,00 35,3%



Resultat före skatt -353634,46 651789,85 -277373,47 1844878,00 35,3%

Beräknat resultat -353634,46 651789,85 -277373,47 1844878,00 35,3%

Resultat

Efter Q3 redovisar vi en vinst på 651.789:- (fg år -277.373:-), en klar förbättring mot fg år men vi ligger nu 65% lägre än mot budget.  

Entré och matchintäkter ligger vi fortsatt rejält efter mot budget, detta till följd av minskad publik. 

Våra kostnader följer vi budget bra även om vi ligger lite över budget. 

Vi har inte mycket intäkter i Q4 därför flaggar vi upp för en förlust på ca 300.000:-. 

Investeringar

Inga investeringar gjorda eller kommer göras inom de närmsta tiden. 

Likviditet

Vi fortsätter betala våra räntor, amorteringar och skatter i tid. Flera av våra leverantörer får inte betalt i tid och det

 känns inte bra  speciellt när vissa av leverantörerna även är sponsorer. Vi har en god dialog med berörda leverantörer 

och betalar av i den takt vi klarar av. Vi är glada att säsongen är över rent sportsligt men nu väntar en extra tuff period med fortsatta 

utgifter för löner m.m medans vi har väldigt lite intäkter. 

Framtid

Klart är nu att till nästa säsong dubbleras ersättningen från SHL gällande utbildningersättning för spelare som värvas från 

Hockeyallsvenskan. Detta kommer ge ett betydande tillskott i kassan när spelare lämnar för SHL men inget som budgeteras.

För att klara licenskraven för eget kapital har vi under året arbetat med en bolagisering. Efter jul har vi lagt i en högre växel 

och nu går i kommande vecka ut med ett prospekt för att sälja aktier i ett nytt Idrotts AB. Vi kommer bjuda in till ett flertal möten 

där vi förklarar mer vad detta innebär. Vårt mål är att få in 5 mkr i aktiekapital, detta krävs för att klara licenskraven samt 

för Tingsryds AIF´s fortsatta existens. 



Tingsryd 2018-03-08

Anders Rungegård

Kassör
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Yttrande över ansökan om kameraövervakning vid räddningsinsatser 
inom Räddsam Kronobergs verksamhetsområde. Remiss från länsstyrel
sen, lst:s ärendenr. 211-2147-2018. 

Förslag till beslut 
Tingsryds kommun har inget att erima mot att Räddsam Krono berg erhåller tillstånd till 
kameraövervakning i enlighet med ansökan. 

Beskrivning av ärendet 
Räddsam Kronoberg har till länsstyrelsen ansökt om tillstånd till kameraövervakning 
vid räddningsinsatser i hela Kronobergs län med hjälp av drönare. Länsstyrelsen hm- i 
enlighet med 18 § kameraövervakningslagen (2013:460) erbjudit kommunen att yttra 
sig i ärendet. 

Av ansökan framgår att ändamålet med övervakningen är att förbättra och förenkla 
räddningsinsatser genom att med överflygningar kunna skapa en bra översikt av t.ex. 
skogsbrandsområden, utsläpp och eftersök. Fotograferingen kommer inte att ske dygnet 
runt men kan när som helst på dygnet behöva användas. Avsikten är inte att fotografera 
människor (fö1modligen med undantag för eftersök). Skulle människor komma med på 
korten så är inte avsikten att sprida dem vidare. 

Användning av drönare på det sätt som avses i ansökan känns som ett mycket bra och 
samhällsviktigt ändamål. Denna teknik kan underlätta vid räddningsinsatser och troligen 
också i förlängningen kunna spara både liv, hälsa och materiella värden. Tillstånd bör 
därför kunna ges i enlighet med ansökan. 

Ärendets beredning 
Ärendet är berett av kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen. 

Beslutsunderlag 
Inkommen handling från Länsstyrelsen i Krono bergs län. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Länsstyrelsen i Kronobergs län . 

. _JuYvt-J~/ 
Torbjörn Ahlgren 
S äkerhetssamordnare 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 

Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 oo (vx) 0477 313 oo 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Datum
2018-04-18
 

Ärendenummer
211-2147-2018
 

Kommunerna i Kronobergs län 

Postadress Gatuadress Telefon Telefax E-post Webbplats
351 86  VÄXJÖ Kungsgatan 8 010-223 70 00 010-223 72 20 kronoberg@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/kronoberg

Kontakt i detta ärende
Liisa Sund

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL KAMERAÖVERVAKNING

Räddsam Kronoberg har ansökt om tillstånd till kameraövervakning med drönare 
vid räddningsinsatser.

Innan Länsstyrelsen beslutar i frågan får kommunen, i enlighet med 18 §
kameraövervakningslagen (2013:460), tillfälle att yttra sig i ärendet. Yttrande ska 
ha kommit in till oss senast den 9 maj 2018.

Lämna gärna ert yttrande via vår e-tjänst, på http://www.lansstyrelsen.se/sv/e-
tjanster

Den kommer då automatiskt in i ärendet och vi kan hantera det snabbare. Ni får 
också direkt en bekräftelse på att vi har tagit emot yttrandet. 

I e-tjänsten anger ni Länsstyrelsen i Kronobergs län samt ärendets diarienummer 
2157-2018.

Ni kan även ge in yttrandet genom e-post kronoberg@lansstyrelsen.se Ange 
ärendets diarienummer 2157-2018 samt yttrande i ämnesraden.

Observera att ni bara behöver skicka in ert dokument en gång, använd gärna vår 
e-tjänst.

Ärendet kan komma att avgöras även om ni inte yttrar er.

Liisa Sund

https://www.e-tjanster.lansstyrelsen.se/formservice/formDownload?serviceName=lst_formhotell_tr_knd_lst&service_name=komplettering_yttrande_arende
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ANSÖKAN 

Länsstyrelserna 

Ansökan om kameraövervakning med drönare 

En kamera som är monterad på en drönare omfattas av kameraövervakningslagen 
om övervakningen bedrivs av en myndighet. Även kameror som är monterade på 
drönare som används av andra än myndigheter omfattas av kameraövervaknings
lagen om ändamålet med användningen av kamerorna bestäms av en myndighet. Att 
fotografera med en drönare kallas att bedriva kameraövervakning i de fall 
kamerorna omfattas av kameraövervakningslagen. För att en myndighet ska få 
bedriva kameraövervakning med drönare krävs att man har tillstånd från 
länsstyrelsen om man ska fotografera en plats dit allmänheten har tillträde. 

Länsstyrelsen ska enligt lagen bedöma om intresset att övervaka väger tyngre än den 
enskildes intresse av att inte bli övervakad. Vi behöver därför vissa uppgifter från er, 
bland annat hur ni planerar att använda kameran, vilka platser ni ska fotografera och hur 
ni ska hantera bilderna. 

Ni ska lämna in ansökan hos länsstyrelsen i det län där övervakningen ska ske. Er 
ansökan kan gälla för flera län. I så fall ska ni ansöka i det län där övervakningen 
huvudsakligen ska ske. 

Att ansöka kostar 3 700 kr. Avgiften ska betalas till bankgiro 810.8 - 6217. Uppge att 
betalningen avser kameraövervakning samt vem betalningen avser. En ansökan kan 
omfatta flera drönare och även fotografering vid flera ( eller ett obestämt antal) tillfällen. 

1. Sökande 

Namn på myndighet, person eller företag Organ isations- eller personnummer 

Räddsam Kronoberg 769634-7934 
Utdelningsadress 

Box 1232 
Postnummer Ort 

531 12 Växjö 
Telefonnummer E-postadress 

0372-789170 raddningstjansten@ljungby.se 
Jag/vi godtar att länsstyrelsen delger, meddelar och kommunicerar information och handlingar via 

ovanstående e-postadress. 

[j] Ja • Nej 

1 a. Kontaktperson (vid frågor om er ansökan) 

Namn 

Christian Oxelborn 
Direktnummer / mobiltelefon E-postadress 

0763-916181 christian.oxelborn@ljungby.se 

1 
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• --- ANSÖKAN 

Länsstyrelserna 

Vem har hand om bilderna? 
I vissa fall är det inte samma myndighet eller företag som tar bilder med en kamera 
som sedan hanterar själva bilderna (går igenom materialet, raderar det, lagrar det och 
så vidare). Om någon annan myndighet, person eller företag har hand om bilderna för 
tillståndshavarens räkning ska detta anges här. Annars kan ni lämna fälten tomma. 

2. Vem har hand om bilderna för tillståndshavarens räkning 

Namn på person eller företag Organisations- e ller personnummer 

Räddningstjänsten Ljungby 212000-0670 
Besöksadress 

Bredemadsvägen 2 
Postnummer Ort 

341 34 Ljungby 
Telefonnummer E-postadress 

0372-789170 raddningstjansten@ljungby.se 

Var ska ni fotografera? 
En ansökan kan omfatta ett visst eller flera områden (till exempel en fastighet), eller ett 
större opreciserat område (till exempel inom en eller flera kommuner eller ett eller flera 
län). 

Om övervakningen ska ske inom en viss fastighet eller ett annat specifikt område bör 
en kaita över området bifogas. 

Notera att er ansökan i de flesta fall kommer att skickas på remiss till kommunen där 
övervakningen ska ske. Om ni ansöker om ett stort geografiskt område kan detta 
påverka handläggningstiden eftersom ett stÖITe antal kommuner kommer att behöva 
tillfrågas. 

3. Vilket område ska fotograferas? 

Att inom Räddsam Kronobergs verksamhetsområde kunna fotografera och 
filma insatser i medlemskommunernas områden. Dessa områden är 
Ljungby, Älmhult, Markaryd, Växjö, Alvesta, Lessebo, Uppvidinge och 
Tingsryds kommun. 

Karta bifogas? 

0Ja [j] Nej 
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~ --- ANSÖKAN 

Länsstyrelserna 

Vad är ändamålet med övervakningen? 
En viktig fråga som länsstyrelsen tittar på är ändamålet med övervakningen (varför ska 
ni fotografera med drönaren?). Om övervakningen behövs för att förebygga, avslöja eller 
utreda brott, förhindra olyckor eller andra därmed jämförliga ändamål är detta något som 
gör att det är lättare att få tillstånd. Även andra ändamål kan dock vara godtagbara om 
integritetsintrånget är helt försumbart. 

Tänk på att bilder som tas för ett visst ändamål inte får användas för något annat 
(oförenligt) ändamål. Exempel på olika ändamål kan vara: 

• marknadsföring, 
• underlätta inspektioner, 
• förbättra och förenkla räddningsinsatser, 
• dokumentation av mark/byggnader med mera. 

4. Vad är ändamålet med övervakningen? 

Besktiv syftet/ändamålet med att använda drönaren 

Förbättra och förenkla räddningsinsatser. Att vid insatser kunna göra 
överflygning med drönare för att kunna skapa oss en bra översikt av ett 
område som vid skogsbränder, utsläpp och ev eftersök där vi kan 
understödja polisen. 

Hur ska drönaren användas? 
Här beskriver ni hur ni planerar att använda drönaren. Vad ska ni fotografera? 

Beskriv även omfattningen av övervakningen. Behöver ni fotografera dygnet runt eller 
bara vissa tider? Kommer ni att fotografera året runt eller bara en viss händelse? Hur lång 
tid är drönaren i luften vid varje flygning? 

En ansökan kan omfatta fotografering vid flera ( eller ett obestämt antal) tillfällen. 

5. Hur ska drönaren användas? 

Besktiv hur ni planerar att använda drönaren 

Drönaren kommer att användas för att göra överflygning över 
brandplatser, skogsbränder, skadeplatser där man kan behöva hålla sig 
på avstånd i ett inledningsskede. 
Fotograferingen kommer inte att ske dygnet runt, men kan när som helst 
på dygnet kunna behöva användas. Drönaren kommer att flyga ca 
25min per gång och därefter kan den landa för att byta batteri. 
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~ --- --- ANSÖKAN 

Länsstyrelserna 

Vilken utrustning ska användas? 
Ange modell av drönare och vilken kamerautmstning som finns monterad/kan 
monteras på den. Ange även hur många drönare som ska användas. 

6. Vilken utrustning ska användas? 

Drönaren är obemannad farkost (UAS) kategori 1 B och är av modellen 
Parrot Bebop pro thermal. Den har en inbyggd RGB kamera Full HO 
1080p samt även en Flir Värmekamera av modell Flir One pro. Vår avsikt 
är att bara ha en styck drönare. 

Teknik som främjar skyddet av den enskildes personliga 
integritet 
När länsstyrelsen bedömer vilket integritetsintrång övervakning innebär tar vi särskild 
hänsyn till om teknik som främjar skyddet av den enskildes personliga integritet 
används (till exempel mjukvara som automatiskt avidentifierar personer). 

7. Används teknik som främjar skyddet av den enskildes personliga integritet? 

D Ja [j] Nej 

Om ja, beskriv på vilket sätt 

Hur ska bilderna användas? 
Här beskriver ni hur bilderna ska användas. Kommer personer ur allmänheten att 
kunna identifieras? Har ni behov av att spara bilder på människor? Hur kommer ni att 
använda bilderna? 

8. Hur ska bilderna/materialet användas? 

Beskriv hur ni planerar att använda bilderna från drönaren 

Drönaren är inte avsedd att användas för att fotografera människor. 
Skulle det komma med människor på korten så är inte avsikten att sprida 
dessa bilder vidare. Utan dem kommer endast användas inom 
räddningstjänstens organisation. Finns det kort som inte kommer 
användas så kommer dessa att slängas. 
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ANSÖKAN 

Länsstyrelserna 

Ska bilderna sparas? 
Inspelat material får högst bevaras i två månader om inte länsstyrelsen beslutar annat. 
Inga andra än de personer som behövs för att bedriva övervakningen får ha tillgång till 
det inspelade materialet och det ska behandlas så att missbruk motverkas. 

9. Ska bilderna sparas? 

[j] Ja D Nej 

Om ja, förklara varför 

Bilderna kan behövas för utredningar och kommer då att sparas. 

Ska ljud avlyssnas/spelas in? 
Ett tillstånd för kameraövervakning omfattar nmmalt inte rätt att ta upp eller spela in 
ljudmaterial. Om ni behöver göra det behöver ni motivera detta särskilt. Tänk på att 
även en separat mikrofon som används tillsammans med en kamera kräver tillstånd. 

10. Ska ni avlyssna/ta upp ljud? 

0 Ja i]Nej 

Om ja, förklara varför. 

10 a. Om ni ska avlyssna/ta upp ljud, ska ljudmaterialet sparas? 

I O Ja i]Nej 

Hur upplyser ni allmänheten om övervakningen? 
Enligt lagen krävs att den som bed1iver kameraövervakning upplyser allmänheten om 
detta genom skyltning eller på något annat verksamt sätt. 

Länsstyrelsen har möjlighet att ge medge undantag från denna upplysningsplikt om 
det finns synnerliga skäl. Att ansöka om undantag från upplysningsplikten kostar 
1 350 kr i ansökningsavgift. 

11. Hur upplyser ni allmänheten om övervakningen? 

Beskriv hur ni planerar att upplysa allmänheten om övervakningen 

Vid en räddningsinsats kan det vara svårt att informera om att vi kommer 
att flyga. Dock så kommer de som finns inom området att informeras. Vid 
planerad flygning så kan vi informera via sociala medier och via 
Räddsam Kronobergs medlemskommuners hemsidor. 
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Länsstyrelserna 

Övriga upplysningar som länsstyrelsen bör känna till 
Här kan ni ange andra uppgifter som ni tycker att länsstyrelsen behöver känna till om 
er ansökan, er verksamhet m.m. Görs ansökan av en privatperson eller ett företag ska 
ni exempelvis ange på vilket vis ändamålet med er övervakning bestäms av en 
myndighet och vilken myndighet det är under denna punkt för att det ska gå att utreda 
varför ni behöver ha tillstånd till kameraövervakning. 

12. Övriga upplysningar 

011 och datum 

AJ~bj I ~Oif tl1 

Skicka ansökan till lkronoberg@lansstyrelsen.se, eller med vanlig post till 
Länsstyrelsen i Krn,rmbergs län, Koogsgatan 8, 351 86 Växjö. 

Tänk på att ... 
det krävs ytterligare tillstånd för att ni ska få flyga med er drönare. Till exempel krävs 
tillstånd från 
• flygplatser (vid varje tillfälle) för att få flyga inom en flygplats kontrollzon, 
• Transportstyrelsen om du flyger på uppdrag eller tjänar pengar på din flygning, och 
• Lantmäteriet resp. Sjöfartsverket enligt lagen om skydd för geografisk information. 

Läs mer om vad som krävs för att få flyga med drönare på t.ex. www.lfv.se och 
www .transportstyrelsen.se/dronare. 
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