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Ordförande har ordet
” Vi vill driva utvecklingen av en kompetent räddningstjänst som har fortsatt högt förtroende från allmänheten.”

Vi kan nu blicka tillbaka på kommunalförbundet
Räddningstjänsten Östra Götalands andra verksamhetsår 2011, ett ungt förbund. Efter ett i flera avseenden turbulent första år var förhoppningen för detta
år att få arbetsro och den nya organisationsstrukturen
på plats. Denna förhoppning har dock inte förverkligats på grund av ett antal orsaker. Delvis för att genomförandet av den nya stationsorganisationen inte
kunde göras enligt tänkt tidplan. Även de förslag till
ändringar i strukturen på verksamheten som direktionen övervägde och behandlade har skapat oro bland
delar av personalen. De rörde nedläggningen av Gistads deltidsbrandkår och sammanslagningen av de två
dykverksamheterna i Linköping och Norrköping. Vi
kan dock med viss tillfredsställelse konstatera att avslutningen på verksamhetsåret tog oss flera steg fram
mot de mål som var satta.
Förbundet och dess medlemmar har under en stor
del av året arbetat med att ta fram det första kommungemensamma handlingsprogrammet för ”Skydd
mot olyckor”. Arbetet gick mycket bra och har resulterat i fyra fokusområden: boende, trafik, skola
och fritid (vatten). Dessa fyra fokusområden kommer
med tydlighet att ge avtryck i prioriteringarna för förbundets verksamhet de kommande fyra åren. Målet
och förhoppningen är att det också blir en naturlig
del av de kommunala verksamheterna hos förbundets
medlemmar.
En ny direktion tillträdde 1 januari 2011 och består till
tre fjärdedelar av nya ledamöter. Det skedde inte utan
att den tappade kontinuitet i sitt arbete. Förutom att
ta nödvändiga beslut har direktionens år präglats av;
att sätta sig in i verksamheten, hitta rätt arbetsformer
och påbörja arbetet med att ta fram mål och strategi.
Det har också varit ett flertal möten för presidiet med
både förbundets medlemmar och de fackliga organisationerna. Strukturen för dialog mellan medlemmarna
och direktionen/förbundet har varit oklar men är nu

på rätt väg. Då de fackliga organisationerna inte har
närvarorätt vid direktionens sammanträden har de erbjudits att träffa presidiet, med hänsyn till den oro som
varit. Det skedde vid tre tillfällen och två tillsammans
med medlemmarna.
Direktionen ser fram emot det kommande arbetet
med att fastställa målen för förbundets verksamhet
med handlingsprogrammet som ledstjärna. Vi vill driva utvecklingen av en kompetent räddningstjänst som
har fortsatt högt förtroende från allmänheten.
Mårten Jansson
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Året som gått
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland har nu fullföljt sitt andra verksamhetsår och vi skriver nu vår
andra årsberättelse.

Även detta år har präglats av arbete för att skapa ett
förbund, gemensamt för oss alla som arbetar inom det.
Men också ett förbund som utgör den gemensamma
räddningstjänstorganisationen för Linköping och
Norrköping. Arbetet har kommit olika långt inom organisationens olika delar.
Under 2011 har förbundet fått en ny heltidsbrandstation, ytterligare en heltidsstation håller på att byggas och det sker teknikombyggnader för att kunna
starta upp en gemensam Räddningscentral (RC). I
december flyttade vi från den gamla brandstationen på
Brandmannagatan i Linköping till den nya räddningsstationen i Kallerstad. En station som är modern och
helt anpassad för vår verksamhet. Flytten åskådliggjordes genom att samtliga fordon åkte i kortege från den
gamla till den nya stationen. På Kvilllingeslätten utanför Norrköping byggs en ny räddningsstation som ska
ersätta den gamla station Norr. Inflyttning kommer att
ske i början av 2012 men mycket arbete har lagts under 2011 för att även den stationen ska vara anpassad
till vår verksamhet.
Vi har under året justerat vår övergripande organisation där bland annat förbundets två ställföreträdande
Räddningschefer fått tydligare roller. Efter det har
arbetet gått vidare med en förändrad chefsfördelning
inom stationsorganisationen. Rekrytering av dessa
chefer har påbörjats i slutet av 2011 och kommer att
slutföras under 2012.
För att starta en gemensam Räddningscentral har vi
lagt mycket tid och resurser på att utreda och uppdatera såväl teknik som arbetssätt. Mer om det på
annan plats.
Vi har under året arbetat med att ta fram ett handlingsprogram enligt Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO)
som är gemensamt för förbundet och de bägge kommunerna. Programmet har beslutats av förbundsdirektionen och kommer att beslutas av kommunernas
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fullmäktige under början av 2012. Med handlingsprogrammet som bas ska arbetet fortsätta med att skapa
mer detaljerade mål och uppdrag som ska finnas som
grund för vår framtida verksamhet. Hittills har vi levt
med de skillnader som fanns med från förbundsstarten
och de gamla handlingsprogrammen.
Under hösten 2011 beslutade medlemskommunerna
att dra tillbaka den sista delen i det effektiviseringskrav
på 1% som beslutades i samband med förbundets bildande. Det innebär att förbundet inte har några besparingskrav för 2012 utan de beslutade ekonomiska
effektiviseringskraven på totalt 3 % är genomförda.
Förbundet har under 2011 genererat ett ekonomiskt
överskott på 14 tkr.
Sammanfattningsvis har 2011 präglats av hårt arbete
som vi förhoppningsvis får en första års skörd av
under 2012.

Viktiga framtidsfrågor
Även för kommande år är den viktigaste uppgiften
att fortsätta förbundsbildningen. Det interna verksamhetsarbetet kräver nytänkande, både från gamla
kulturer men också för att möta framtida krav och utmaningar. Vi måste också möta externa förväntningar
som finns. Vi har ett uppdrag att vara en regional kraft
och för att bli det behöver verksamheten utvecklas.
Medlemskommunerna vill att fler kommuner ska
kunna ingå i räddningstjänstförbundet. Vi är inte beredda att idag öppna dörrarna för fler men vi måste
förbereda både oss och de intresserade kommunerna
för det.
Att utveckla och genomföra de mål som formulerats i
det gemensamma handlingsprogrammet är ett viktigt
arbete. Det rör sig om delvis nya mål och dessa behöver
brytas ner och förtydligas. När vi gör det ges också bra
möjligheter att ompröva och skapa nya och gemensamma scheman, arbetssätt och arbetsuppgifter. Detta
för att kunna utföra framtidens uppgifter på bästa sätt.

Under 2012 ska vi också ta fram och fastställa en styrmodell för förbundet. I den ingår att skapa tråden från
medlemskommunerna till medarbetarna och tillbaka.
Genom den skapas förutsättningar för tydlig styrning
och återkoppling om hur verksamhet genomförs.
När förbundet startade togs beslut om att arbetssättet
ska vara processorienterat. Nu när vi har varit igång
i två år ser vi också att det är en av flera nycklar till
att utveckla kvaliteten i vår verksamhet. Det är därför
viktigt att vi arbetar vidare med att etablera det processorienterade arbetssättet i förbundets alla delar.
Arbetet med de mjuka frågorna som värdegrund, jämställdhet, mångfald och ledarskap är också viktigt. Här
behöver arbetet fortsätta för att vi som förbund ska stå
starka i framtiden.

Håkan Dahm, Förbundsdirektör
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Måluppfyllelse och verksamhetsmått
Den uppmätta insatstiden har minskat med 1 minut från föregående år.

Räddningstjänstens verksamhet utgick under 2011
från de två handlingsprogram som gällt för Linköpings
kommun och Norrköpings kommun. Målen i dessa
två handlingsprogram har brutits ned till en gemensam
verksamhetsplan för 2011. Dessa mål har sedan varit
vägledande för de aktiviteter som genomförts.

tiseras i nya styrdokument i förbundet. Verksamhetsplanen för 2013 kommer att ha det nya handlingsprogrammet som underlag.

Arbetet med att bilda förbundet har varit intensivt under 2011. Ändå har de flesta målen i verksamhetsplanen uppnåtts. Tillsynsverksamheten har ökat i omfattning jämfört med föregående år. Det fokus på tillsyn i
flerbostadshus som verksamhetsplanen angav har inte
genomförts. Däremot har antal tillsynsbesök i andra
verksamheter och byggnader ökat.

I tabellen anges några nyckeltal för verksamheten.
Dessutom görs en jämförelse med tre andra förbund.
Dessa är Räddningstjänsten SYD, Mälardalens Brandoch Räddningsförbund och Södertörns Brandförsvarsförbund.

Antal skolelever som erhållit information har minskat
jämfört med tidigare år. Anledningen är att utbildningen av en årskull sjundeklassare och förskoleelever
sköts fram till vårterminen 2012.
Under 2011 arbetades det gemensamma handlingsprogrammet för Räddningstjänsten och Linköpings
och Norrköpings kommuner fram. Under våren 2012
kommer målen i detta program brytas ned och konkre-

Nyckeltal och jämförelser

Den uppmätta insatstiden har minskat med 1 minut
från föregående år. Antalet insatser och antal personer
som skadats vid de olyckor som räddningstjänsten larmats till har generellt minskat jämfört med föregående
år. Antal tillsynsbesök har ökat med 30% jämfört med
2010. Antal personer som utbildats och informerats
är lägre än 2010. Målet är att genomföra informationen till skolelever under våren 2012 istället för hösten
2011. I jämförelse med andra förbund är antal skadade
vid olyckor högre än i jämförbara förbund. Antalet tillsynsbesök är lägre jämfört med de andra förbunden.
Jämförelser (per 1000 invånare)

RTÖG 2010

RTÖG 2011

3379

3185

11,8

10,0- 12,3

8,5 min

8 min

8 min

6,5 - 9 min

699

623

2,3

1,9 - 2,8

8,5 min

7,5 min

7,5 min

6,0 - 8,0 min

562

513

1,8

1,2-1,5

Antal som utbildats av räddningstjänsten

7500

6000

22

22-37

Antal skolelever som informerats av
räddningstjänsten

8500

5000

19

9

152

208

0,8

1,6 - 2,4

Antal insatser i förbundets kommuner
Insatstid (medianvärde)
Antal akuta 1) insatser
Insatstider (medianvärde)
Personskador vid olyckor 2)

Antal tillsynsbesök enligt LBE och LSO

RTÖG

Tre andra förbund

1) Avser brand i byggnad, trafikolycka och drunkning.
2) Enligt Räddningsledarens bedömning på skadeplatsen
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Driftsekonomisk uppföljning
Finansieringen från medlemskommunerna motsvarade 517 kr per invånare under 2011.

Under 2011 har den verksamhetsmässiga organisationsstrukturen justerats med en delvis förändrad
ansvarsindelning som följd. För den ekonomiska
uppföljningen har vi dock valt att behålla samma
modell för hela verksamhetsåret, vilken förbundets
driftsbudget också varit uppbyggd ifrån. Under året
har ett arbete gjorts för att anpassa den ekonomiska
budget- och uppföljningsmodellen till den justerade
organisationen. Det har lett till att en ny modell antagits och används i och med ingången i verksamhetsåret 2012. I den under 2011 tillämpade modellen har
ansvaret fördelats enligt följande:

Övergripande förbund
Innefattar intäkter från medlemskommunerna och
kostnader för direktion och förbundsledning.

Stationsorganisationen
Innefattar hela den operativa verksamheten och omfattar samtliga heltids- och deltidsstationer.

Förebyggande organisationen
Ansvarar för all tillsyns-, tillstånds- och utbildningsverksamhet.

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

Stödorganisationen
Ansvarar för tekniskt och administrativt stöd och
övergripande personalfrågor.

Övergripande räddningstjänst
Innefattar verksamhet för samband och utlarmering.

I tabellen nedan framgår intäkts- och kostnadsutfall samt
budgetavvikelse inom respektive ansvarsområde.

Ansvarsområde

Intäkter
Budget

Utfall

Budget

Utfall

Budget

142 130

141 676

13 757

14 694

128 373

126 982

Stationsorganisationen

4 468

2 476

102 095

99 214

-97 627

-96 738

Förebyggande organisation

4 470

3 992

8 781

9 324

-4 311

-5 332

Strategiorganisationen

101

0

2 901

3 373

-2 800

-3 373

Stödorganisationen

479

0

26 239

24 528

-25 760

-24 528

9 189

5 600

7 050

2 611

2 139

2 989

160 837

153 744

160 823

153 744

14

0

Övergripande räddningstjänst
Totalt

* Intäkterna under denna rubrik innefattar finansiering från medlemskommuner med 140 971 tkr. Dessa motsvarar 517 kr per invånare i de
båda medlemskommunerna. För 2010 var motsvarande siffra 518 kr.

RTÖG ÅRSREDOVISNING 2011

Resultat

Utfall
Övergripande förbund *
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Kostnader

Förebyggande verksamhet
Förbundets förebyggande arbete delas huvudsakligen in i tre områden; myndighetsutövning, stöd till enskilda och
samverkan med kommunala verksamheter.

Myndighetsutövningen består av tillsyn och tillståndsgivning. Förbundet ska enligt förbundsordningen svara för att tillsyn sker över bestämmelserna i
lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor.
Tillsynsbesöken under 2011 har utgått från teman
och bedömningar utifrån den skriftliga redogörelsen.
Räddningstjänsten har medverkat vid tillsynsbesök
på de verksamheter som omfattas av sevesobestämmelserna, som arbetsmiljöverket ansvarar för. Förbundet har under året haft ett gemensamt arbetssätt över
hela sitt geografiska verksamhetsområde när det gäller
myndighetsutövningen. Detta har medfört ett mer
flexibelt arbete och möjligheten att kraftsamla resurser
under vissa perioder till speciellt utvalda åtgärder.
Överflyttningen av tillståndsgivningen och tillsynsverksamheten över explosiv vara från polisen har

fungerat bra. Rutiner för handläggning av dessa
ärenden har skapats och personalen har utbildats.
Tillsynen över explosiva varor har varit begränsad till
främst fyrverkerier under året.
För att få samma status på bensinstationerna inom
förbundet har tillsynsbesöken riktats mot regionsansvariga för varje företag. Tanken är att kraven ska
komma inifrån den egna organisationen och att säkerheten ska hålla en likartad nivå. Hur utfallet blir
av detta återstår att se.
Möten med skorstensfejarmästarna inom förbundet
har genomförts. Register för rengöring och brandskyddskontroll hanteras nu i samma system, SOT
2000. Genom detta system kan de som fått ”medgivande om att rengöra själva” på ett enkelt sätt sorteras
fram.

RTÖG ÅRSREDOVISNING 2011
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Extern utbildningsverksamhet
Under verksamhetsåret har många utbildningsinsatser genomförts till kommunens förvaltningar, landstinget,
företag, föreningar och enskilda personer. Sammanlagt har cirka 6000 personer erhållit någon form av brand- eller
sjukvårdsutbildning.

Stora utbildningsinsatser har också riktats mot skolans
värld, helt i linje med medlemskommunernas intentioner. Utbildning har skett till 6-åringar samt elever i årskurs 4, 6 och 7. Därutöver har vi även utbildat de 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 under 2011
har cirka 5000 barn och ungdomar fått grundläggande
kunskaper i att skydda sig mot olycka.

att bränder uppstår men även att kunna ingripa för
att minimera konsekvenserna efter en brand. Många
kommer också att ha sådana kunskaper att de kan
ingripa vid andra olyckstillbud.

Under året har också Ungdomsbrandkåren i Norrköping varit verksam. 32 flickor och pojkar har träffats
varannan vecka under läsåret. Ungdomsbrandkårsåret avslutades med ett tvådagars läger på utbildningscentrat i Norrköping.

På övningsanläggningarna i förbundet har det förekommit normala underhålls- och reparationsarbeten.
I dagsläget är förutsättningarna oklara för hur länge
övningsanläggningen i Linköping får vara kvar på sin
nuvarande plats, så där handlar det ändå om en hel
del ”konstgjord andning”. Kontakter har tagits med
Linköpings kommun för att se över förutsättningarna
för en ny övningsanläggning. Detta arbete kommer
att intensifieras under 2012.

De återkommande repetitionerna med inriktning på
brandskydd som eleverna får under skoltiden skall
förhoppningsvis innebära att de har de grundläggande kunskaper som behövs för att kunna förhindra

10

RTÖG ÅRSREDOVISNING 2011

Tillsammans med Brandskyddsföreningen i Östergötland har vi varit delaktiga vid olika kampanjer och
informationsmöten. Vi har också gemensamt anordnat kurser för föreståndare för brandfarlig vara och
kurser i egensotning.
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Operativ verksamhet
2011 har varit ett år av mycket planering och förberedande arbete.

Inom många områden har förbundets skiftpersonal utfört motsvarande verksamhet som innan
förbundsbildandet. Samtidigt har det förekommit
omfattande planeringsarbete, förberedande utbildningar samt om- och nybyggnadsbyggarbeten. Målet med detta arbete har varit att skapa effektivare
räddningsinsatser och därigenom skapa bättre service för allmänheten och ett tryggare samhälle.
En ny räddningsstation har vuxit upp och färdigställts i Kallerstad i Linköping. En modern station
som är helt anpassad för brand- och ambulansverksamhet. Samtidigt växer ytterligare en räddningsstation fram på Kvillingeslätten i Norrköping. Under
början av 2012 kommer flytten att gå från nuvarande station Norr till räddningsstation Kvillinge.
Struktur, förutsättningar och dokument för att kunna skapa ett gemensam operativt ledningssystem har
arbetats fram under 2011. Samtliga ledningsnivåer
och dess inbördes förhållanden har dokumenterats
och ligger till grund för de förändringar som krävs i
början av 2012.

12

RTÖG ÅRSREDOVISNING 2011

Som den enskilt största delen i det arbetet kommer
förbundet från den 1 februari 2012 att ha en gemensam räddningscentral, placerad på räddningsstation
Lambohov i Linköping. Den ska vara startpunkten och navet för bra och effektiva räddningsinsatser. I arbetet med att skapa räddningscentralen
har Räddningstjänsten Östra Götaland tillsammans
med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) genomfört en beslut- och ledningsstödsanalys samt efterföljande teknisk beskrivning. Dokumenten har sedan legat till grund för arbetssätt och
metoder i räddningscentralen. Lokalerna på Lambohov har uppdaterats med ny och modern teknik.
I detta arbete har prioriteten varit att stödja den
utryckande personalen samt att underlätta och förbättra samverkan med samverkande organisationer.
Som exempel kan nämnas övriga räddningstjänster
i länet, Linköpings och Norrköpings kommuners
krisorganisationer, polismyndigheten, sjukvården,
länsstyrelsen. Här kan vår räddningscentral spela en
mycket central roll vid större händelser med behov
av bakre samverkan. Nuvarande Sambands- Och

En helt ny och toppmodern räddningsstation har fått se dagens ljus.

Ledningscentral (SOL) i Norrköping kommer då
att upphöra, men lokalerna kan vid behov utgöra
del i en stab som utgår från räddningscentralen i
Lambohov.

För att skapa bättre överblick, ta till vara på och
sprida positiva erfarenheter kommer samordnare
också att utses. Den nya organisationen bemannas
under början av 2012.

För att skapa ett nytt och enhetligt sätt för utlarmning och ledning har ombyggnation skett på samtliga hel- och deltidsstationer. Som en följd av ovanstående har det skett en samordning av gällande
larmplaner samt arbetsrutiner för att stödja den utryckande personalen.

Till detta kommer en ny chefsstruktur som arbetats
fram och införs under början av 2012.

Det har lagts tid på att skapa nya och gemensamma
riktlinjer inom förbundet. Som några exempel kan
nämnas utmärkning av utryckningsfordon, samordning av materiel som slangdimensioner och rökskyddsutrustning.
Under året har det tagits fram en ny organisation
för verksamhetsansvar inom stationsorganisationen.
Den utgår från att det finns lokalt ansvariga inom
olika verksamhetsområden samt personer på våra
olika stationer som arbetar inom dessa områden.

RTÖG ÅRSREDOVISNING 2011
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Den gamla trotjänaren flyttas under festliga
förhållanden till sitt nya hem på Kallerstad
Räddningsstation i Linköping.
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Tekniskt stöd
2011 har varit ett händelserikt år.

Förbundet förfogar över en fordonspark bestående
av ca 170 enheter med tunga lastbilar, bandvagnar,
terrängbilar, båtar, motorsprutor, transportfordon,
personbilar mm. Dessa underhålls och repareras till
största delen av vår egen personal. För att bibehålla
hög kvalité och driftssäkerhet i verksamheten krävs,
förutom det löpande underhållet, kontinuerligt utbyte av fordon genom nyinvesteringar.

•

Medlemskommunerna tillhandahåller kostnadsfritt
de fastigheter/stationer som förbundet disponerar för
den huvudsakliga verksamheten. Det innebär också
att kommunerna ansvarar för drift och underhåll av
dessa. Förbundet äger dock all inredning i form av
möbler och annan utrustning som krävs för verksamheten och ansvarar dessutom för renhållning.

•

Förbundet äger några civilförsvarsförråd samt de
fastighetsanläggningar som finns på våra övningsfält.
Marken för övningsfälten hyrs av respektive kommun.
2011 har varit ett händelserikt år och till höger listas
de väsentligaste händelserna/åtgärderna.

•

•
•

•

•
•
•

Under december 2011 flyttade Räddningstjänsten från sina gamla lokaler på Brandmannagatan
i Linköping till den nya räddningsstationen på
Kallerstad. Invigningen av den nya räddningsstationen sker under januari 2012.
Den nya räddningsstationen som ska ersätta station Norr i Norrköping är under uppbyggnad
och kommer att tas i bruk under februari 2012
och byter då också namn till station Kvillinge.
Under november 2011 påbörjades byggnationen
av den nya deltidstationen i Östra Husby på
Vikbolandet. Denna kommer stå klar under
sommaren 2012.
Planering fortsätter i samråd med Linköpings
kommun för uppförande av en ny deltidstation
i Ulrika.
Satsningen på upprustning av våra övriga deltidstationer har fortsatt under 2011. Bland annat
har nya torkskåp köpts in, vilka ger förbättrade
möjligheter att ta hand om våra utryckningskläder. På stationen i Ljungsbro har en avskärmning av vagnhallen genomförts. På stationen i
Krokek har en mer omfattande uppfräschning
genomförts.
På våra heltidsstationer har vi investerat i nya
speciella diskmaskiner för att kunna sanera vår
utrustning efter insats. Detta som ett led i förbundets strävan att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön.
En ny räddningsbåt för stationering i Roxen
köptes in och provkördes under hösten. Räddningsbåten tas i drift under våren 2012.
En ny räddningsenhet (så kallad släckbil) köptes
in och kommer att tas i drift på station Centrum i Norrköping under februari 2012.
Under året slutfördes det strukturarbete som
beslutades i samband med förbundets bildande
och som syftat till att hela förbundet ska arbete
utifrån en gemensam IT-plattform. Det innebär
att Norrköpings kommuns IT-avdelning nu är
ensam IT-leverantör.
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Jämställdhets- och mångfaldsarbete
I Räddningstjänsten Östra Götaland är jämställdhets- och mångfaldsfrågor viktiga.

För att stärka arbetet med dessa frågor finns sedan flera
år en grupp utsedd. Denna grupp består av personer
med olika bakgrund och olika befattningar. Gruppens
huvudsakliga uppgift är att driva på arbetet och se till
att frågor om jämställdhet, mångfald och likvärdig
service integreras i den ordinarie verksamheten.
Under 2011 kunde vissa aktiviteter genomföras. En
var att tillsammans med andra räddningstjänster och
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap delta
i den årliga PRIDE-festivalen i Stockholm. Genom
att delta visade vi tydligt att även vi ställer oss bakom
det nationella arbete som krävs för att få en jämnare
könsfördelning i räddningstjänsten och öka toleransen mot personer med annan sexuell läggning.
Under 2011 genomfördes övningen Växthuset. Växthuset är en metod som Diskrimineringsombudsmannen arbetat fram som syftar till att öppna ögonen
för beteenden och attityder som kan verka diskrimi-
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nerande på arbetsplatsen. Under 2012 ska resultatet
av denna övning sammanställas och resultera i en åtgärdsplan för ytterligare öka förutsättningarna för en
mer tolerant och trivsammare arbetsplats.
Under 2011 ansökte vi, tillsammans med fem andra
räddningstjänster, medel hos Sveriges Kommuner
och Landsting i syfte att skapa hållbar jämställdhet.
Vi tilldelades ekonomiska medel för att säkerställa
att jämställdhetsperspektivet integreras i vårt processorienterade arbetssätt. Målet är att våra processer
ska säkerställa likvärdig service oavsett kön. Projektet
sträcker sig fram till 2013. Under 2012 kommer flera
utbildningsinsatser ske inom ramen för detta projekt.
Vi deltog också i de möten och konferenser som genomfördes under 2011. Dessa har huvudsakligen
syftat till att öka kunskapen hos medlemmarna i
jämställdhets- och mångfaldsgruppen och att utbyta
erfarenheter med andra räddninsgtjänster.

Personalstatistik
Antal anställda

Sjukfrånvaro

Vid utgången av 2011 (2010) fanns följande anställda vid
Räddningstjänsten Östra Götaland:

De anställdas totala sjukfrånvaro 2011 var 2,14 % (1,52%)

Män
Tillsvidareanställda

Kvinnor

190 (187)

varav i utryckande tjänst

Totalt

15 (15)

205 (202)

157 (156)

6 (4)

163 (160)

Deltidsbrandmän

121 (125)

6 (6)

127 (131)

Summa anställda

311 (312)

21 (21)

332 (333)

22 (22)

6 (3)

Därutöver frivilligt engagerade
vid våra brandvärn

28 (25)

Fördelning totalt

0-29 år

30-49 år

0,93 % (1,10%) 2,15 % (1,35%)

50- år
2,55 % (1,875)

Fördelningen män var totalt 2,13% (1,44%)
0-29 år

30-49 år

50- år

0,75 % (0,86%)

2,05 % (1,18%)

2,66 % (1,93%)

Fördelningen kvinnor var 2,26 % (2,48%)

Åldersfördelning anställda

0-29 år

30-49 år

50- år

2,57 % (3,11%)

3,17 % 3,45%)

0,55 % 0,90%)

70
60

Antal

50
40
30
20
10
0

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

Snittåldern bland förbundets anställda var ca 44 år
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Ekonomisk redovisning
RESULTATRÄKNING (tkr)

Not

2011

2010

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Verksamhetens externa intäkter

1

19 866

15 014

Verksamhetens kostnader

2

-154 719

-142 926

Avskrivningar

3

-5 811

-6 981

Summa verksamhetens
nettokostnader
Medlemsavgifter

4

Resultat före finansiella poster
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

5

-140 664

-134 893

140 971

139 820

307

4 927

6

0

-299

-582

Resultat före extraoridnära poster

14

4 345

Årets resultat

14

4 345

KASSAFLÖDESANALYS (tkr)

Tillförda medel

Not

2011

2010

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier

3

Summa materiella anläggningstillgångar

34 989
34 989

36 414
36 414

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank

29 045

14

4 345

5 811

6 981

Ökning/minskning avsättningar

8

3 947

8 132

9 772

19 458

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital
Ökning/minskning kortfristiga
fordringar

6

-3 827

-25 218

Ökning/minskning kortfristiga skulder

9

-1 561

49 011

4 384

43 251

-4 386

-43 395

-4 386

-43 395

Ökning/minskning av långfristiga
skulder

0

150

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

150

Kassaflöde från den löpande
verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar

4

6

29 049

25 224

Summa tillgångar

64 038

61 638

Eget kapital

Summa eget kapital

7

Avsättningar

8

Avsättningar för särskild avtalspension
Övriga avsättningar
Summa avsättningar

4 345

0

14

4 345

4 359

4 345

10 483

6 332

1 596

1 800

12 079

8 132

150

150

47 450

49 011

47 600

49 161

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
Summa eget kapital, avsättningar
och skulder
Ansvarsförbindelser och pensionsförpliktelser som inte upptagits
bland avsättningar och skulder
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Finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

-2

6

Likvida medel vid årets början

6

0

Likvida medel vid årets slut

4

6

-2

6

9

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad enligt kommunallagen, Lag om
kommunal redovisning och i enlighet med rekommendationer
från Rådet för kommunal redovisning.
Materiella anläggningstillgångar

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Årets resultat

3

25 218

Summa omsättningstillgångar

Balanserat resultat

2010
1/1 - 31/12

3

Förändring av likvida medel
6

2011
1/1 - 31/12

Justering för av- och nedskrivningar

Kassaflöde från investeringsverksamheten
BALANSRÄKNING (tkr)

Not

64 038
0

61 638
0

Fordon, inventarier och fastighetsanläggningar med minst 3
års ekonomisk livslängd och ett anskaffningsvärde på minst 1,5
prisbasbelopp (63 600 kr 2010) redovisas som materiella anläggningstillgångar. Anläggningstillgångarna har i balansräkningen
upptagits 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 anläggningstillgångar som vid överlåtelsen hade
ett bokfört värde som översteg 1,5 prisbasbelopp har tagits upp
som anläggningstillgångar i balansräkningen och medlemskommunernas avskrivningsplaner för dessa har i huvudsak fortsatt
att användas. I vissa fall har de förkortats 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 förbundets
pensionsadministratör SPP. För 2010 har dessa beräkningar gjorts
med ett antagande om genomsnittlig pensionsålder på 60 år.
Skuldökningen redovisas under verksamhetens kostnader.
Pensionsrätt som inarbetats före den 2010-01-01 för personal som
vid förbundsbildningen övergick till anställning i Räddningstjänsten
Östra Götaland redovisas och bekostas av medlemskommunerna.
Detta innebär att förbundets pensionsskuld redovisas helt och hållet
i balansräkningen.
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NOTER

2011

2010

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

NOTER

2011

2010

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

NOT 6 KORTFRISTIGA FORDRINGAR

NOT 1 VERKSAMHETENS EXTERNA INTÄKTER
Utbildning

3 181

2 739

Kundfordringar

13 515

13 821

Felaktiga automatlarm

5 283

5 263

Ingående moms skattefri verksamhet

1 691

1 007

Avtal, Räddningstjänst, IVPA
(I Väntan På Ambulans)

4 319

3 682

Momsfordran förvärvade inventarier

1 163

1 914

10 529

7 322

Övrig försäljning

1 000

1 483

Förutbetalda kostnader

1 147

856

Statligt investeringsbidrag

5 345

0

Upplupna intäkter

1 000

298

738

1 847

29 045

25 218

19 866

15 014

Övriga bidrag
Summa

Diverse kortfristiga fordringar

NOT 7 EGET KAPITAL

NOT 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER
Köpta tjänster

Ingående balans
9 625

5 857

Personalkostnader

118 987

113 584

Övriga kostnader

26 107

23 485

154 719

142 926

43 395

0

Summa

NOT 3 MASKINER OCH INVENTARIER
Ingående anskaffningsvärde
Investeringar under året
- Övertagna från ägarkommunerna
- Nyinvesteringar
Utrangerat under året

Summa

0

36 254

4 386

7 141

0

0

Utgående anskaffningsvärde

47 781

43 395

Ingående ackumulerade avskrivningar

-6 981

0

Årets avskrivningar

-5 811

-6 981

Utgående ackumulerade avskrivningar

-12 792

-6 981

Bokfört värde maskiner och inventarier

34 989

36 414

351

386

6 177

6 479

4 345

0

14

4 345

4 359

4 345

3 000

3 000

Särskild avtalspension

10 483

6 332

Kompetensutveckling

1 596

1 800

12 079

8 132

Årets resultat
Utgående balans
Varav:
Struktur- och konjunkturfond

NOT 8 AVSÄTTNINGAR

Summa

Avsättningar för särskild avtalspension sker utifrån underlag från
förbundets pensionsadministratör SPP. Beräkningar har skett enligt ”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 2010-0101. Skuld som härrör sig till perioden före 2010-01-01 belöper på
och redovisas av respektive kommun.

Specifikation per anläggningsslag
Byggnadsanläggningar
Inventarier

NOT 9 KORTFRISTIGA SKULDER
Utnyttjad checkräkningskredit

5 822

12 879

8 924

4 529

Fordon

28 461

29 549

Leverantörsskulder

Summa

34 989

36 414

Utgående moms

302

791

Personalens skatt och arbetsgivaravgifter

3 902

4 816

Upplupna semesterlöner

7 425

6 389

852

1 138

Upplupen kompledighetsskuld

NOT 4 MEDLEMSAVGIFTER
Linköpings kommun

74 457

73 485

Upplupna pensionskostnader

3 699

3 830

Norrköpings kommun

66 514

66 335

Upplupen särskild löneskatt

2 138

990

140 971

139 820

Övriga upplupna kostnader

1 601

843

Förutbetalda intäkter

12 785

12 806

Summa

47 450

49 011

Summa

NOT 5 FINANSIELLA KOSTNADER
Bankavgifter

21

21

Räntekostnader

278

561

Summa

299

582

Förbundet innehar en checkräkningskredit med en limit på
75 miljoner kronor hos Internbanken, Norrköpings kommun.
Inga panter eller ansvarsförbindelser är ställda för krediten.
Organisationsnummer: 222000-2758
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Förbundsdirektionen
Förbundsdirektionen för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland tillsammans med förbundsdirektören avlämnar
härmed denna årsredovisning.
2012-04-03

Mårten Jansson (S), Norrköping
Ordförande

Anna Steiner-Ekström (M), Linköping
Vice ordförande

Annette Sjöö (S), Norrköping
Ledamot

Bengt Walla (C), Linköping
Ledamot

Christer Frey (M), Norrköping
Ledamot

Kristina Edlund (S), Linköping
Ledamot

Håkan Dahm
Förbundsdirektör

Direktionens ersättare
Mari Hultgren (S)

Linköping

Mona Olsson (V)

Norrköping

Maria Lindquist (M)

Linköping

Eva Karlsson (MP)
Carl-Fredrik Ideström (FP)
Lars-Olof Johansson (C)

Norrköping
Linköping
Norrköping

Direktionen består av sex ledamöter och sex ersättare. Norrköpings och Linköpings kommun utser vardera tre
ledamöter och tre ersättare. Direktionen har under 2011 haft sju protokollförda sammanträden.

Bakre raden från vänster: Mårten Jansson, Anna Steiner Ekström, Bengt Walla, Christer Frey, Carl-Fredrik Ideström. Främre raden från vänster:
Eva Karlsson, Annette Sjöö, Maria Lindquist, Mari Hultgren. Av de ordinarie ledamöterna saknas på bilden Kristina Edlund.

22

RTÖG ÅRSREDOVISNING 2011

RTÖG ÅRSREDOVISNING 2011

23

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.

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland
Telefon 010-480 40 00
www.rtog.se

