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Tidigare Brandförsvaret i Norrköping 
och Räddningstjänsten i Linköping är 
var för sig två enheter som båda präg-
las av hög kompetens bland medarbe-
tarna, kvalité och effektivitet i verk-
samheten och som utgör en trygghet 
för kommuninvånarna.

Den synen låg också till grund för 
Kommunfullmäktige i Linköping och 
Norrköping när man under 2009 fat-
tade beslut om en större samverkan 
inom räddningstjänsten och då bil-
dade Kommunalförbundet Räddnings-
tjänsten Östra Götaland. Båda kommunerna stod inför 
ett flertal omfattande investeringar i verksamheten. 
Byggande av nya utryckningsstationer för både heltids- 
och deltidspersonal, ny materialanskaffning, inköp av 
nya räddningsfordon, gemensam ledningscentral  med 
flera viktiga framtidsfrågor.

Norrköping / Linköping utgör i dag en viktig del i ar-
bete för att utveckla regionsamverkan. Inom ett relativt 
begränsat geografiskt område och med ett pendlings-
avstånd på en dryg timma, bor och arbetar nära en 
halv miljon människor, verkar över 30 000 företag och 
där många industrier genererar betydande risker ur ett 
räddningstjänstperspektiv. Två europavägar och ett 
stort regionalt vägnät, stambana och regional järnväg, 
två stadsnära flygplatser och en omfattande hamnverk-
samhet, verksamheter som alla i sig utgör en riskbild. 
I samma region finns i dag 13 kommuner där olika 
räddningstjänster är verksamma.

Stora kostsamma investeringar i verksamhet, i fordon 
och material, ökade kompetenskrav för personal, speci-
alutrustning och spetskompetenser kommer att möta 
en allt mer krympande kommunal ekonomi. Samver-

kan på skadeplats är ett av räddningstjänstens bästa 
kvalitétsverktyg och det är min övertygelse att ledande 
beslutfattare i den kommunala verksamheten måste 
möta morgondagens krav på räddningstjänst med en 
ökad samverkan i regionen.

2010 är det första verksamhetsåret för Räddningstjäns-
ten Östra Götaland som nu kan summeras. Ett turbulent 
år där formaliafrågor och verksamhetskulturer blandats 
med direktionsmöten, introduktionsdagar och perso-
nalöverläggningar som lagt en grund för ett fortsatt bra 
arbete med att utveckla vår gemensamma räddnings-
tjänst. Vi har gjort vår hemläxa och med stor öppenhet 
ser vi fram mot en ökad samverkan inom Räddnings-
tjänsten Östra Götaland.

Den avgående direktionen vill framföra ett tack till 
all vår personal för ert lojala och engagerade arbete i 
verksamheten, till ledningsorganisationen och till våra 
huvudmän, samt önska den tillträdande direktionen 
framgång i sitt arbete.

Jan-Olov Johnson

Ordförande har ordet
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Välkommen till kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Östra Götaland:s första årsberättelse. Förbundet startade 
den 1 januari 2010 och består av tidigare Linköpings rädd-
ningstjänst och Norrköpings brandförsvar. Kommunerna 
har sedan 2007 arbetat med tanken att bilda ett gemensamt 
kommunalförbund för räddningstjänst. Tankarna omvandlas 
under våren 2009 i kommunernas kommunfullmäktige till 
ett principbeslut om att bilda ett kommunalförbund. De sista 
besluten togs vid kummunfullmäktige-möten i november 
2009 och innehöll bland annat förbundsdirektiv och  för-
bundsuppdrag.

Förbundets uppdrag innebär att vi ska verka för minimerade 
risker för olyckor och kriser. Det omfattar allt från den lilla 
händelsen till den stora krisen i samhället. Vi ska vara en aktiv 
part som tillsammans med andra skapar ett tryggare sam-
hälle.

Ett av huvuduppdragen handlar om arbetet för att minska 
antalet olyckor och följderna av dessa. Det ska ske genom att 
stärka den enskildes förmåga genom information och utbild-
ning som leder till ökad kunskap och kompetens.

Förbundet ska ha förmågan att bistå med snabba och effek-
tiva räddningsinsatser vid inträffade olyckor och kriser som 
enskilda inte kan hantera på egen hand. 
Det här är till största delen uppdrag som tidigare utfördes av 
de ihopslagna organisationerna, men det finns också nya och 
utvecklande delar i förbundsuppdraget.

Att bilda ett nytt förbund är en spännande resa som har på-
börjats under 2010 men som kommer att fortsätta under de 
närmaste åren. Både Linköpings räddningstjänst och Norrkö-
pings brandförsvar har genomfört sitt arbete med ett fokus 
på medborgaren. Skillnaden för de som exempelvis drabbats 
av olycka har varit minimal, hjälpen har varit snabb, effektiv, 
kompetent och genomförts med hög kvalité.

Året som gått
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Skillnaderna som funnits har berott på den miljö som 
vi arbetat i. Kommunerna har olika infrastrukturer (IT, 
telefon, verksamhetssystem mm) som vi har likriktat 
under året. Det finns även skillnader i hur det interna ar-
betet organiserats och vi kommer att arbeta vidare för 
att skapa en effektiv organisation i förbundet.

I september genomfördes två förbundsdagar för hel-
tidsanställd personal där politiker och förbundsledning 
informerade om förbundsarbetet. Informationen följ-
des av gemensamma aktiviteter där personal delades 
in i mindre grupper för olika aktiviteter. Dagarna var 
mycket uppskattade eftersom mycket information gavs 
och det blev också ett tillfälle till att träffa nya medar-
betare och kollegor i förbundet. Det här var ett av flera 
tillfällen när medarbetare från olika personalgrupper 
blandades för att genomföra olika aktiviteter. Dagarna 
följdes upp med att representanter från ledningsgrup-
pen besökte samtliga deltidsstationer för att ge mot-
svarande information.

Förbundet har under 2010 genererat ett ekonomiskt 
överskott på 4,3 miljoner. 

Viktiga framtidsfrågor
Den viktigaste uppgiften är att fortsätta förbundsbild-
ningen. Den interna organisationen måste bli tydlig och 
funktionell. Den kräver delvis förändringar i det dagliga 
arbetet, då gamla verksamhetskulturer måste justeras 
till nya och förbundsgemensamma.

Nytt gemensamt handlingsprogram tas fram där 
förbundet får ett gemensamt program istället för de 
kommunspecifika som finns idag. Genom det nya 
handlingsprogrammet skapas gemensamma mål och 
uppdrag från de bägge ägarkommunerna.

Räddningstjänstförbundet har från sitt bildade ett 
effektiviseringskrav från ägarkommunerna på 1% per 
år under tre år. Kravet har utökats genom budgettill-
delningen 2011 med ytterligare 1 procent. Från 2012 
och framåt måste verksamhet och budgettilldelning 
harmoniseras så att det finns en bra balans. 

Förbundsuppdraget som getts innehåller många 
utmaningar som kräver nytänkande för att uppnås. De 
kräver oftast även ekonomiska och personella resurser 
för genomförandet.

Framtagande av en gemensam värdegrund och ska-
pande av en gemensam ledarskapsfilosofi är några av 
de personalpolitiska arbeten som står högt på dagord-
ningen. Det här är några av de hörnstenar som behövs 
för förbundsbyggandet.

Håkan Dahm, Förbundsdirektör
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Måluppfyllelse och verksamhetsmått

1  Medianvärde. Tid från att larmet inkommer till räddningstjänsten till dess att första enhet är på plats.

Antal insatser i primärkommuner 3379

Insatstid1  alla insatser 8,5 minut

Antal akuta insatser (brand i byggnad, trafik och drunkning) 950

Insatstid akuta insatser 8,5 minut

Antal IVPA-insatser 98

Insatstid IVPA 9,5 minut

Antal döda och antal skadade vid olyckor som föranlett räddningsinsats enligt räddningsledarens bedömning 12 döda
550 skadade

Antal personer som fått brandskyddsutbildning genom räddningstjänsten ~7500

Antal ungdomar som fått säkerhetsinformation av räddningstjänsten ~ 10 000

Antal tillsynsbesök på objekt 152

Vid sidan av förbundsordningen så styr handlingspro-
grammen för skydd mot olyckor förbundets arbete. 
Under 2010 har förbundet haft två handlingsprogram 
att följa; ett för Norrköpings kommun och ett för Linkö-
pings kommun. Målsättningarna inom dessa har sedan 
brutits ned och sammanförts i en gemensam verksam-
hetsplan för hela förbundet. Målen i verksamhetspla-

nen har till största delen uppfyllts under 2010.
Under hösten 2010 startade arbetet med ett nytt och 
gemensamt handlingsprogram.  I detta arbete deltar 
såväl politiker som tjänstemän från Linköpings och 
Norrköpings kommun. Målet är att ett nytt och gemen-
samt handlingsprogram ska börja gälla från och med 
hösten 2011.
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Driftsredovisning

Förbundet har under sitt första verksamhetsår arbetat 
utifrån en budgetmodell som bygger på en processtyrd 
organisation. Driftsbudgeten har med denna organisa-
tion som bas fördelats på ett antal ansvarsområden.

Övergripande förbund
Innefattar intäkter från medlemskommunerna och kost-
nader för direktion och förbundsledning.

Stationsorganisationen
Innefattar hela den operativa verksamheten och omfat-
tar samtliga heltids- och deltidsstationer. Den positiva 
budgetavvikelsen beror till stor del på att förbundet 
under sitt första verksamhetsår har koncentrerat 
resurserna på själva organisationsuppbyggnaden och 
då har den tänkta verksamhetsutvecklingen blivit 
åsidosatt. Det har fått till följd dels att många planerade 
chefstjänster blev tillsatta först i slutet av året, dels att 
planerad kompetensutveckling ej genomförts enligt 
ursprunglig plan.

Förebyggande organisationen
Ansvarar för all tillsyns- och tillståndsverksam-
het.

Strategiorganisationen
Har till uppgift att utveckla, styra och leda processarbe-
tet utifrån ett förebyggande- och insatsperspektiv.

Stödorganisationen
Innefattar tekniskt stöd, administration, personalfrågor 
och information. Även här har det intensiva arbetet 
kring organisationsuppbyggnaden fått effekten att av-
satta resurser ej nyttjats i den omfattning som budget-
erats och därmed blivit skjutna på framtiden.

Övergripande räddningstjänst
Innefattar verksamhet för samband och utlarmering. 
Den positiva budgetavvikelsen beror huvudsakligen 
på att omfattningen av debiterbara felaktiga automat-
larmsutryckningar varit större än förväntat.

Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Tkr Procent

Övergripande förbund 141 678 139 820 8 617 5 689 133 061 134 131 -1 070 -0,8%

Stationsorganisationen 3 805 2 624 94 315 95 560 -90 510 -92 936 2 426 +2,6%

Förebyggande organisationen 3 726 3 628 8 134 7 878 -4 408 -4 250 -158 -3,7%

Strategiorganisationen 96 0 3 781 3 953 -3 685 -3 953 268 +6,8%

Stödorganisationen 301 273 33 263 35 311 -32 962 -35 038 2 076 +5,9%

Övergripande räddningstjänst 5 228 4 438 2 380 2 392 2 848 2 046 802 +39,2%

Totalt 154 834 150 783 150 490 150 783 4 344 0 4 344

Ansvarsområde           Intäkter                Kostnader    Resultat      Budgetavvikelse 
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Förbundets förebyggande arbete delas huvudsakligen 
in i tre områden; myndighetsutövning, stöd till enskilda 
och samverkan med kommunala verksamheter.
Myndighetsutövningen består av tillsyn och tillstånd. 
Förbundet ska enligt förbundsordningen svara för att 
tillsyn sker över bestämmelserna i lagen om brand-
farliga och explosiva varor och lagen om skydd mot 
olyckor. 

Tillsynsverksamheten har under året omfattat hante-
ring av inkommande skriftliga redogörelser. Tillsyns-
besök har skett i begränsad omfattning under 2010, 
bortsett från tillsyn över farliga verksamheter. En del av 
tillsyn över farliga verksamheter sker tillsammans med 
tillsyn över Sevesobestämmelserna som Länsstyrelsen 
och Arbetsmiljöverket genomför. Mycket arbete har 
fokuserats på att ta fram gemensamt arbetsätt för all 
myndighetsutövning i förbundet som är effektivt, rätts-
säkert och enkelt för den enskilde. Detta arbete slutför-
des under 2010, vilket innebär att all myndighetsutöv-
ning i förbundet nu sker likartat.

Förbundet svarar för all tillståndshantering enligt lagen 
om brandfarliga och explosiva varor. Alla tillstånd som 
kommit in har handlagts inom gällande tid. Under året 
anpassades tillståndsverksamheten till den nya lagen 

om brandfarliga och explosiva varor. Detta innebär att 
förbundet även är ansvarig för tillstånd och tillsyn av 
hantering av explosiva varor. 

Stöd till enskilda har genomförts genom olika infor-
mationskampanjer. Bland annat genomfördes under 
slutet av 2010 en omfattande informationskampanj om 
förbundet. Alla hushåll och företag fick en folder om 
förbundet i brevlådan. Foldern innehöll information om 
förbundet men också om säkerhet i hemmet. Utöver 
detta fanns reklamaffischer under flera veckor i tätor-
terna och radioreklam genomfördes. Under en helg 
i september hade brandstationerna i Linköping och 
Norrköping öppet för allmänheten.

Förebyggande verksamhet genomförs av flera aktö-
rer än räddningstjänsten. Ett av förbundets viktiga 
uppdrag är därför att stödja medlemskommunernas 
förebyggande arbete. Räddningstjänsten har under 
året på flera olika sätt medverkat och stött medlem-
skommunernas förebyggande arbete. Bland annat 
genomfördes gemensamma aktiviteter i samband med 
den internationella äldredagen den 1 oktober.  Förbun-
det stödjer också kommunerna i mycket annat förebyg-
gande arbete.

Förebyggande verksamhet 2010
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Verksamhetsåret har varit intensivt med många utbild-
ningsinsatser till kommunens förvaltningar, landsting, 
företag, föreningar och enskilda personer. Sammanlagt 
har cirka 7500 personer erhållit utbildning.

Stora utbildningsinsatser har också riktats mot sko-
lans värld, helt i linje med kommunernas intentioner. 
Förutom utbildning till grundskolan har förbundet även 
utbildat elever i gymnasieskolan som har miljö och 
säkerhet i sina program. De får en dags utbildning, en 
halv dag första hjälpen inklusive hjärt- lungräddning 
och en halv dag brandskyddsutbildning. Det innebär 
att cirka 7000 barn och ungdomar fått grundläggande 
kunskaper i att skydda sig mot olycka.
Under året har också Ungdomsbrandkåren i Norrkö-
ping varit verksam, 40 flickor och pojkar har träffats 
varannan vecka under läsåret. Ungdomsbrandkårsåret 
avslutades med ett tvådagars läger på utbildningscen-
trat i Norrköping. 

De återkommande repetitionerna med inriktning på 
brandskydd som eleverna får under skoltiden skall för-
hoppningsvis innebära att man har de grundläggande 
kunskaper som behövs för att kunna förhindra att brän-
der uppstår men även kunna ingripa för att minimera 
konsekvenserna efter en brand. Många kommer också 
att ha sådana kunskaper att man kan ingripa vid andra 
olyckstillbud.

Vi har tillsammans med Brandskyddsföreningen i 
Östergötland varit med på olika aktiviteter. Bland annat 
så anordnades en konferens på Louis De Geer i Norrkö-
ping under våren som vi kallade Riskgrupper i samhäl-
let. Konferensen vände sig till nyckelpersoner inom 
olika områden såsom social verksamhet, äldre omsorg, 
psykiatriverksamhet, säkerhetshandläggare, kommu-
nala fastighetsvärdar, privata fastighetsvärdar, politiker, 
räddningstjänst m.fl. Konferensen samlade cirka 120 
deltagare från hela länet.

En inbjudan har också gått till alla pensionärsföreningar 
i länet, där de erbjuds att gå en utbildning som har 
inriktningen skydda ditt hem mot brand och olycka. 
Deltagarantalet motsvarade inte förväntningarna men 
totalt i länet utbildades cirka 300 deltagare.

Övningsanläggningarna har fått ansiktslyftningar både 
i Linköping och Norrköping. 

Ombyggnad har även skett av handbrandsläckarplattan 
i Linköping och för att minska miljöpåverkan har an-
läggningen konverterats från flytande bränsle till gasol.

Övningsanläggningarna har också hyrts av andra kom-
muner för att bland annat öva rökdykning.
 I Norrköping arrangerades SM för räddningshundar i 
september.

Extern utbildningsverksamhet
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Externa aktiviteter
Under 2010 har vi haft en rad olika aktiviteter som 
riktar sig till allmänheten för att öka dess kunskap och 
förmåga att hantera eller undvika risker.

Våra heltidsstationer har haft öppet hus där allmänhe-
ten har haft möjlighet att se vår verksamhet och under 
lättsamma former lära sig att undvika olyckor och hur 
de ska agera om olyckan är framme. Räddningstjänsten 
har träffat kommunernas sexåringar och sjundeklas-
sare. I Norrköping har även fjärdeklassare fått besök av 
oss. Syftet att träffa sexåringar är att lära dom att agera 
rätt vid brand och att lära sig larma. För sjundeklas-
sarna är temat anlagd brand och vad konsekvenserna 
kan bli av att anlägga bränder. Sjundeklassarna har en 
praktisk del där man lär sig att hantera handbrandsläck-
are. Syftet med besöken i fjärde klass är att repetera de 
kunskaper de fick som sexåringar.

I Norrköpings kommun har samarbete med körskolor 
vid riskutbildningar skett under året och i flerbostads-
hus har tillsyner gjorts för att se över det byggnads-
tekniska brandskyddet men också för att sprida 
kunskap.

I båda kommunerna har Räddningstjänsten 
deltagit i kampanjen ”Don´t drink and dri-
ve” där syftet är att låta ungdomar fundera 
över konsekvenser att köra onykter eller att åka med 
någon som är onykter.

I stadsdelen Ryd i Linköping har studentboenden fått 
besök av skiftstyrkan där syftet har varit att sprida 
kunskap om hur de ska agera vid brandtillbud men 
också att försöka minska andelen onödiga automat-
larm.

Ett vanligt inslag är också studiebesök på våra stationer 
med allt ifrån dagisgrupper till pensionärsföreningar. 
Under två veckor på våren har ett särskilt program 
genomförts för praoelever.

Interna aktiviteter
Ordinarie övningsverksamhet har under året på-
gått som tidigare i Norrköpings Brandförsvar 
och Räddningstjänsten i Linköping. Några 
större utbildningssatsningar har genomförts 

under året där personalen i Norrköping har fått både 
teoretisk och praktisk utbildning i skogsbrandsläckning. 
Personalen i Linköping har i början av året fått utbild-
ning i att hantera den stora trafikolyckan där buss är 
inblandad och där det finns ett större antal skadade. 

Särskilda dykveckor har genomförts för våra dykare i 
Linköping och Norrköping. Under året har tre nya rädd-

Stationsorganisationen
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ningsdykare utbildats och gått i tjänst.

I förbundet har det även genomförts en preparandkurs, 
vilket är en förberedande kurs för att arbeta som deltid-
brandman och sedan läsa den formella kompetensutbild-
ningen Räddningsinsats.

Under året har en kravspecifi kation arbetats fram för att 
kunna investera i en ny båt som kommer att vara statione-
rad i Roxen till sommaren 2011.
Deltidsstationen i Ljungsbro har utrustats med en ny loss-
tagningsutrustning för trafi kolyckor och all personal har 
genomgått en särskild utbildning.

Under året anordnades en vecka för skiftlagen där samti-
digt ett skift åt gången från Linköping och Norrköping fi ck 
träff as. Det anordnades teambuildingaktiviteter med syfte 
att personalen skulle lära känna varandra.
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Arbetet under 2010 har varit inriktat på att skapa en 
gemensam räddningscentral för Räddningstjänsten 
Östra Götaland. I det arbetet ingår även att ta fram ett 
gemensamt operativt arbetssätt. Genom att förbättra 
stödet till den utryckande personalen effektiviseras 
räddningsinsatserna. Målet med det arbetet är att 
skapa bättre service för allmänheten och ett tryggare 
samhälle.
Den gemensamma räddningscentralen skall vara start-
punkten och navet för bra och effektiva insatser.

Förbundet har tillsammans med Myndigheten För Sam-
hällskydd och Beredskap (MSB) genomfört en beslut- 
och ledningsstödsanalys samt efterföljande teknisk 
beskrivning. Dokumenten har legat till grund för att ta 

fram arbetssätt och metoder i räddningscentralen samt 
att besluta om vilken teknik m.m. som ska installeras.

I arbetet med att skapa en gemensam räddningscentral 
har också prioriterats att underlätta och förbättra sam-
verkan med samverkande organisationer. Som exempel 
kan nämnas Linköpings och Norrköpings kommuner 
och i synnerhet deras krisledningsfunktioner, polismyn-
digheten i Östergötland, sjukvården, länsstyrlesen m.fl.
Nu pågår ett stort arbete att samordna larmplanerna 
från Norrköpings brandförsvar och Räddningstjänsten i 
Linköping till en gemensam larmplan.

Gemensam Räddningscentral
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Antal anställda 2010
Under 2010 var 333 personer anställda vid Räddnings-
tjänsten Östra Götaland. 202 personer var heltids-
anställda, varav 160 i utryckande tjänst och 131 var 
deltidsbrandmän. Därutöver fanns 25 personer frivilligt 
engagerade vid våra brandvärn. 

Personalomsättning 2010
Heltid: 
Totalt under året har 10 personer slutat sina anställ-
ningar, av dessa gick 7 i pension. 3 personer har slutat 
på egen begäran. Totalt har 9 personer nyanställts varav 
5 brandmän inom utryckningsverksamheten. 

Deltid: 
Inom utryckningsverksamheten deltid har 18 st nyan-
ställts och 10 st slutat sin anställning på egen begäran 
varav 2 var brandvärnsmän. En brandvärnsman har 
avlidit.

Sjukfrånvaro
De anställdas totala sjukfrånvaro 2010 var 1,52 % 
Fördelningen totalt 
  0 -  29 år 1,10 %
30 - 49 år 1,35 %
50 -      år 1,87 % 

Fördelningen män var totalt 1,44%
  0 -  29 år 0,86 %
30 - 49 år 1,18 %
50-       år 1,93 %

Fördelningen kvinnor var totalt 2,48 %
  0 -  29 år 3,11 %
30 - 49 år 3,45 %
50-       år 0,90 %

Fördelning mellan kön
Räddningstjänsten Östra Götalands anställdas fördel-
ning på kön 2010 var 25 kvinnor och 308 män. 

Åldersfördelning
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Våra medarbetare

Snittåldern bland förbundets anställda är ca 43,5  år.

I april 2010 antog förbundsdirektionen en jämställd-
hetsplan, med följande mål, som ska vara uppfyllda år 
2015:
En jämnare könsfördelning: Andelen kvinnor i verk-
samheten ska kontinuerligt ha ökat från och med 2010
En jämnare könsfördelning: Andel kvinnor i utryck-
ningstjänst är minst 15%.
Kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier: 
Ingen diskriminering eller trakassering förekommer 

oavsett sexuell, etnisk eller religiös tillhörighet. Dylika 
handlingar ska bemötas snabbt och kraftfullt
Arbete och föräldraskap: Ingen arbetssökande blir 
förbigången på grund av planerat föräldraskap och 
alla anställda upplever att det går att förena arbete 
och föräldraskap.
Lönebildning: Inga löneskillnader finns som beror på 
kön.

Jämställdhetsplan
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Teknik utgör en stödverksamhet som ansvarar för for-
don och verkstad, fastigheter och IT.

Förbundets fordonspark, som består av 170 olika enhe-
ter (tunga lastbilar, personbilar, bandvagnar, terrängbi-
lar, båtar, motorsprutor mm), underhålls och repareras 
till största delen av egen personal.

För att bibehålla en hög kvalité och driftsäkerhet på 
förbudets fordon och materiel krävs förutom löpande 
underhåll även nyinvesteringar. De största investering-
arna under 2010 gjordes genom inköp av ett speci-
alutrustat räddningsfordon med placering på station 
Centrum i Norrköping, ett tankfordon med placering 
vid brandvärnet i Kvarsebo samt genom en ny utlarme-
ringsutrustning på station Centrum i Norrköping. Dessa 
inköp tillsammans med övriga mindre investeringar 
innebar att äldre fordon och materiel ersattes.

Ägarkommunerna tillhandahåller kostnadsfritt de 
fastigheter/stationer, som förbundet disponerar för sin 
verksamhet. Det innebär också att kommunerna ansva-
rar för drift och underhåll av dessa. Den hanteringen 
är ett resultat av överenskommelserna i samband med 
förbundsbildningen. Förbundet är dock ägare till några 
civilförsvarsförråd samt några mindre fastighetsanlägg-
ningar i anslutning till de övningsfält som disponeras.

Förbundet lägger stort engagemang i utvecklingen av 
nya stationer, både under planeringsfasen och under 
byggnationen. Nedan listas aktuella projekt:

Under 2010 invigdes en nybyggd deltidsstation i •	
Bestorp. 
I Linköpings tätort har byggnationen av en ny •	
station i Kallerstad påbörjats och beräknas vara in-
flyttningsklar i slutet av 2011. Den ska ersätt station 
Centrum, vilken efter utflyttning kommer att rivas 
till förmån för annan byggnation.
Ritningar och underlag för ny station i den norra •	
delen av Norrköpings tätort har färdigställts. Pla-
nerad byggstart är våren 2011 och inflyttningen är 
beräknad till våren 2012. 
Det har också skett planeringsarbete för två nya •	
deltidsstationer, en i Östra Husby och en i Ulrika.

På deltidsstationerna har under 2010 anskaffning gjorts 
av skåp för förvaring av brandfarliga varor. Vidare har 
tvättmaskiner köpts in för att undvika transport med 
kläder mellan stationerna. På deltidsstationerna i Linkö-
pings kommun har nytt inpasseringssystem installerats.

Under året har omfattande arbete skett inom IT-om-
rådet. Gemensam IT-plattform har driftsatts för bland 
annat ekonomi, mail och telefoni. Anskaffning har 
också skett av gemensamt verksamhetssystem för de 
operativa och förebyggande verksamheterna.

Teknik
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Vid förbundets bildande 2010-01-01 övertogs befintliga 
anläggningstillgångar i form av fordon, inventarier och 
fastighetsanläggningar härrörande till Räddningstjäns-
ten i Linköping respektive Brandförsvaret i Norrköping 

till bokförda värden. I nedanstående redovisning har vi 
valt att exkludera dessa och endast redovisa de ny-
investeringar som gjorts under 2010 inom ramen för 
förbundets verksamhet.

Investeringsredovisning

Anläggning Värde (tkr)

Räddningsfordon, station Centrum Norrköping 3 825

Tankfordon, Brandvärn Kvarsebo 325

VW Caddy,  station Centrum Linköping 89

Räddningsutrustning till släckbil, Ljungsbro 411

Skärsläckare, station Lambohov Linköping 82

Toyota Hilux, Ulrika 252

6-hjuling Polaris 800, station Norr Norrköping 122

Andningsskydd 694

Utalarmeringsutrustning, station Centrum Norrköping 1 341

Totalt 7 141
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RESULTATRÄKNING (tkr)
Not Utfall 2010 Budget 2010

Verksamhetens intäkter 1

- Ägarbidrag 139 820 139 820

- Övriga intäkter 15 014 10 963

Summa verksamhetens intäkter 154 834 150 783

Verksamhetens kostnader

- Verksamhetens kostnader 2 -142 926 -141 600

- Avskrivningar 3,4 -6 981 -9 183

Summa verksamhetens nettokostnader -149 907 -150 783

- Finansiella intäkter 0 0

- Finansiella kostnader 3 -582 -

Resultat före extraordinära poster 4 345 0
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BALANSRÄKNING (tkr)
Not 2010-12-31

TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

- Maskiner och inventarier 4 36 414

Summa materiella anläggningstillgångar 36 414

Omsättningstillgångar

- Fordringar 5 25 218

- Kassa och bank 6

Summa omsättningstillgångar 25 224

Summa tillgångar 61 638

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

- Årets resultat -4 345

Summa eget kapital 6 -4 345

Avsättningar

- Avsättningar för pensioner 7 -6 332

- Övriga avsättningar 8 -1 800

Summa avsättningar -8 132

Skulder

- Långfristiga skulder -150

- Kortfristiga skulder 9 -49 011

Summa skulder -49 161

Summa eget kapital, avsättningar och skulder -61 638

Ansvarsförbindelser och pensionsförpliktelser som inte upptagits

bland avsättningar och skulder 0
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KASSAFLÖDESANALYS (tkr)
Not 2010-12-31

Tillförda medel

Resultat efter finansiella poster 4 345

Justering för av- och nedskrivningar 4 6 981

Ökning/minskning avsättningar 7,8 8 132

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 19 458

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -25 218

Ökning/minskning kortfristiga skulder 49 011

Kassaflöde från den löpande verksamheten 43 251

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 4 -43 395

Kassaflöde från investeringsverksamheten -43 395

Finansieringsverksamheten

Ökning/minskning av långfristiga skulder 150

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 150

Årets kassaflöde 6

Likvida medel vid årets början 0

Likvida medel vid årets slut 6

Förändring av likvida medel 6
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Årsredovisningen är upprättad enligt kommunallagen, 
Lag om kommunal redovisning och i enlighet med 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovis-
ning.  

Materiella anläggningstillgångar
Fordon, inventarier och fastighetsanläggningar med 
minst 3 års ekonomisk livslängd och ett anskaffnings-
värde på minst 1,5 prisbasbelopp (63 600 kr 2010) 
redovisas som materiella anläggningstillgångar.
Anläggningstillgångarna har i balansräkningen uppta-
gits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga 
avskrivningar. Avskrivningarna påbörjas månaden efter 
anskaffningen.
I samband med bildandet av kommunalförbundet 
2010-01-01 överläts befintliga anläggningstillgångar 
av medlemskommunerna till Räddningstjänsten Östra 
Götaland till bokfört värde. De av dessa anläggnings-
tillgångar som vid överlåtelsen hade ett bokfört värde 
som översteg 1,5 prisbasbelopp har tagits upp som 
anläggningstillgångar i balansräkningen och med-
lemskommunernas avskrivningsplaner för dessa har i 
huvudsak fortsatt att användas. I vissa fall har de förkor-
tats och anpassats till de av Räddningstjänsten Östra 
Götaland antagna avskrivningstiderna enligt följande:

Markanläggningar                             20 år
Fordon                                             8-15 år
Övrigt räddningstjänstmaterial     5-10 år
Inventarier                                       5-10 år
IT-utrustning                                        3 år

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell 
bedömning beräknas bli betalt. 

Avsättningar 
Under avsättningar redovisas pensionsskuldökningen 
för den del av utryckningspersonalen som har SAP-
avtal. Dessa har rätt att gå i pension från 58 års ålder. 
Denna pensionsrätt inarbetas löpande av personalen 
och kostnadsförs enligt beräkningar gjorda av förbun-
dets pensionsadministratör SPP. För 2010 har dessa 
beräkningar gjorts med ett antagande om genomsnitt-
lig pensionsålder på 60 år.
Skuldökningen redovisas under verksamhetens kostna-
der.
Pensionsrätt som inarbetats före den 2010-01-01 för 
personal som vid förbundsbildningen övergick till an-
ställning i Räddningstjänsten Östra Götaland redovisas 
och bekostas av medlemskommunerna. Detta innebär 
att förbundets pensionsskuld redovisas helt och hållet i 
balansräkningen.

Redovisningsprinciper
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NOTER (tkr)

NOT 1  VERKSAMHETENS INTÄKTER

ÄGARBIDRAG Utfall 2010 Budget 2010

Linköpings kommun 73 485 73 485

Norrköpings kommun 66 335 66 335

Summa 139 820 139 820

ÖVRIGA INTÄKTER Utfall 2010 Budget 2010

Utbildning 2 739 2 825

Automatlarm 5 263 4 438

Avtal, Räddningstjänst, IVPA (I Väntan På Ambulans) 3 682 3 024

Övrig försäljning 1 483 676

Övriga bidrag 1 847 0

Summa 15 014 10 963

NOT 2  VERKSAMHETENS KOSTNADER

I budgeten har kostnader för köpta tjänster och övriga kostnader beräknats tillsammans och redovisas under övriga kostnader.

Utfall 2010 Budget 2010

Köpta tjänster 5 857 -

Personalkostnader 113 584 113 674

Övriga kostnader 23 485 27 926

Summa 142 926 141 600

NOT 3 FINANSIELLA KOSTNADER

I budgeten har avskrivningar och räntor beräknats tillsammans och redovisas under avskrivningar.

Utfall 2010 Budget 2010

Bankavgifter 21 0

Räntekostnader 561 -

Summa 582 0
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NOT 4 MASKINER OCH INVENTARIER

Utfall 2010

Ingående anskaffningsvärde 0

Investeringar under året

 - Övertagna från ägarkommunerna 36 254

 - Nyinvesteringar 7 141

Utrangerat under året 0

Utgående anskaffningsvärde 43 395

Ingående ackumulerade avskrivningar 0

Årets avskrivningar -6 981

Utgående ackumulerade avskrivningar -6 981

Bokfört värde maskiner och inventarier -6 981

Specifikation per anläggningsslag Utfall 2010

Byggnadsanläggningar 386

Inventarier 6 479

Fordon 29 549

Bokfört värde 36 414
    

NOT 5 FORDRINGAR

Utfall 2010

Kundfordringar 13 821

Ingående moms skattefri verksamhet 1 007

Momsfordran förvärvade inventarier 1 914

Diverse kortfristiga fordringar 7 322

Förutbetalda kostnader 856

Upplupna intäkter 298

Totalt fordringar 25 218

NOT 6 EGET KAPITAL

Utfall 2010

Ingående balans 0

Årets resultat 4 345

Utgående balans 4 345

Varav:

Struktur- och konjunkturfond 3 000

NOTER (tkr)
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NOT 7 AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER

Avsättningar sker utifrån underlag från förbundets pensionsadministratör SPP. Beräkningar har skett utifrån ”Riktlinjer för 
beräkning av pensionsskuld - RIPS 07” utarbetat av Sveriges kommuner och landsting. Vid beräkning av särskild avtalspension har 
en genomsnittlig pensionsålder på 60 år använts. De personer som kan få särskild avtalspension i förbundet har dock rätt att ta ut 
pensionen från 58 års ålder. Avsättningarna motsvarar upplupen skuld sedan förbundets bildande 2010-01-01. Skuld som härrör 
sig till perioden före 2010-01-01 belöper på och redovisas av respektive kommun.

NOT 8 ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

Utfall 2010

Kompetensutveckling 1 800

Totalt övriga avsättningar 1 800

NOT 9 KORTFRISTIGA SKULDER

Förbundet innehar en checkräkningskredit med en limit på 75 miljoner kronor hos Internbanken, Norrköpings kommun. Inga 
panter eller ansvarsförbindelser är ställda för krediten.

Utfall 2010

Utnyttjad checkräkningskredit 12 879

Leverantörsskulder 4 529

Utgående moms 791

Personalens skatt och arbetsgivaravgifter 4 816

Upplupna semesterlöner 6 389

Upplupen kompledighetsskuld 1 138

Upplupen avgiftsbestämd ålderspension 3 830

Upplupen särskild löneskatt 990

Övriga upplupna kostnader 843

Förutbetalda intäkter 12 806

Totalt skulder 49 011

NOTER (tkr)
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Direktionen består av 6 ledamöter och 6 ersättare. 
Norrköpings kommun och Linköpings kommun utser 
vardera 3 ledamöter och 3 ersättare. Direktionen har 
under 2010 haft 7 protokollförda sammanträden och 2 
utbildningsdagar.

Direktionens ordinarie ledamöter 2010
Jan-Olov Johnson (S), Norrköping, ordförande  
Anna Steiner Ekström (M), Linköping, vice ordförande 
Eva-Britt Karlsson, (S), Norrköping   
Curt Andersson (C), Norrköping     
Roger Berzell (S), Linköping   
Muharrem Demirok (C), Linköping 

Direktionens ersättare 2010
Charlotta Andersson (V), Norrköping  
Martin Andrén (MP), Norrköping    
Christer Frey (M), Norrköping     
Lars Malmbjörk (KD), Linköping    
Mari Hultgren (S), Linköping    
Rebecka Gabrielsson (Fp), Linköping

Mårten Jansson (S), Norrköping, ordförande
Anna Steiner Ekström (M), Linköping, vice ordf 
Christer Frey (M), Norrköping
Per Svensson (C), Linköping
Annette Sjöö (S), Norrköping
Kristina Edlund (S), Linköping

Direktionens ersättare 2011 
Mari Hultgren (S), Linköping 
Mona Olsson (V), Norrköping
Maria Lindquist (M), Linköping
Eva Karlsson (MP), Norrköping
Carl-Fredrik Ideström (FP), Linköping 
Lars-Olof Johansson (C), Norrköping

Förbundsdirektionen vid kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionens ordinarie ledamöter 2011

Mårten Jansson (S), Norrköping 
ordförande i direktionen

Anna Steiner Ekström (M), Linköping 
vice ordförande i direktionen

Håkan Dahm 
Förbundsdirektör

Räddningstjänsten Östra Götaland
2011-03-17
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Revisionsberättelsen
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Vår verksamhetsidé 
Vi är en aktiv och pådrivande kraft i regionen, som 

tillsammans med andra skapar ett säkrare samhälle - 
dygnet runt, året runt. 

 
Vi ökar människors förutsättningar att förhindra och 

agera vid olyckor och kriser i samhället. 
 

Vi står ständigt beredda att rädda människor, 
egendom och miljö vid olyckor och kriser i samhället.


