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Räddningstjänstens mest omfattande insats 2009 
är skogsbränderna i Ekedal-Gasjömader.
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pernilla hansson
41 år

marie-louise davidsson
65 år

– Nej, det är jag inte. Jag är inte den oroliga typen. 

Vad har du gjort för att minska riskerna?
– Vi har dragit ny el och har en central jordfelsbrytare och när vi 
installerade kaminen drog vi ett nytt rör genom skorstenen. Vi har 
också en brandvarnare, fast just nu så ligger den i en garderob.
 Jag har precis målat taket och inte fått upp den igen efter det. 
Men nu ska jag genast sätta upp den!

Har du varit med om någon brandolycka?
– Inte någon riktig olycka, men det har varit nära. Jag har en fritös 
som jag brukar ställa på spisen så satt den ska stå under fläkten. 
En gång skulle jag samtidigt koka något på spisen och efter ett tag 
började det lukta och jag upptäckte att jag hade satt på fel platta. 
Plasten i botten på fritösen hade börjat smälta. Det gick bra den 
gången, men det var lite otäckt. 

– Inte så att jag går och tänker på det, men jag är ju medveten om 
hur farligt det kan vara. Jag påpekar för mina barn att de måste ha 
brandvarnare. 

Vad har du gjort för att minska riskerna?
– Vi har haft två brandvarnare, men nu har vi bara på den ena 
våningen. Batteriet tog slut där uppe och då blev det så att vi tog ner 
den för att slippa pipet. Nu vet jag inte riktigt var vi har lagt den, men 
vi borde så klart få upp en ny.

Har du varit med om någon brandolycka?
– Inget större. Det enda jag kan komma ihåg var när vi före jul 
upptäckte att mossan brann i adventsljusstaken. Men vi var 
observanta och upptäckte det i tid som tur var.

kevin sjöberg
18 år

– Eftersom jag är noga med att det inte ska finnas någon risk så är 
jag inte orolig. Innan jag går hemifrån så kollar jag alltid att allt är 
avstängt i lägenheten.

Vad har du gjort för att minska riskerna?
 – Jag har precis flyttat till en egen lägenhet så jag har inte hunnit 
tänka så mycket på det ännu.

Har du varit med om någon brandolycka?
– När jag var ungefär 13 år så var jag i ett gammalt ödehus tillsam-
mans med några kompisar. Vi lekte en lek och sköt iväg tändstickor 
genom luften. Innan vi gick därifrån kollade vi att det inte brann 
någonstans, men när vi kom ut upptäckte vi att det hade tagit eld  
i ena väggen. Vi fick springa med vattenhinkar och lyckades till slut  
att släcka elden. Det var inte kul och jag lärde mig en läxa.

Är du rädd för att det ska   börja brinna hos dig?



 – Inte så mycket. Vi har småbarn och vi håller så klart ett vakande öga 
över dem. Det är väl särskilt i jultider när man har mycket ljus tända 
som man får tänka lite extra på det. 

Vad har du gjort för att minska riskerna?
– Vi har brandvarnare, en på varje våning och även två brandsläckare. 
En i huset och en i garaget.

Har du varit med om någon brandolycka?
– När jag gjorde militärtjänst i Iran så var det en soldat som skulle 
koka te på sitt gasolkök. Han skulle byta gasoltuben och gjorde av 
misstag ett hål i den så att det blev en gasläcka. Gasen tog eld och 
det blev en rejäl eldsvåda. Vi satt på golvet och jag fick tag i en filt 
som jag rullade in mig i och kastade mig ut. Jag klarade mig, men 
killen som orsakade branden blev ordentligt brännskadad. Så jag vet 
hur farligt det kan vara med eld. 

ali bahrami
49 år

tina carlsson
52 år

– Nej, det är jag faktiskt inte.

Vad har du gjort för att minska riskerna?
– Vi har en brandvarnare på andra våningen. Jag har gått en brandut-
bildning med jobbet och då fick man rådet att skaffa en brandsläckare, 
men det har vi inte gjort ännu. Men det borde vi nog. Vi har stryk-
järnet kopplat till taklampan nere i källaren så att man inte ska riskera 
att glömma det på.

Har du varit med om någon brandolycka?
– En söndagsmorgon när vi åt frukost kom det plötsligt eldslågor ur 
brödrosten. Min man hade sinnesnärvaro nog att dra ut sladden och 
då slocknade det. Men det kunde ju ha blivit en eldsvåda av det.

Är du rädd för att det ska   börja brinna hos dig?

– Nej. Vi brukar inte ha så mycket ljus tända.

Vet du vad man gör om brandlarmet går?
– Man kryper på golvet och försöker hitta till dörren. Röken är giftig 
och man kan dö om man andas i den. När det är en liten brand kan 
man ta vatten och hälla på och försöka släcka den.
Om det skulle brinna i skolan så har vi lärt oss att först ska fröken 
kolla lite vad det är och sedan berättar hon för oss vad vi ska göra. När 
vi springer ut ska vi samlas på framsidan och ställa upp på led. Fröken 
ska gå ut sist och kolla så ingen blir kvar.

Har du gått Bamses Brandskola?
– Ja, jag kommer ihåg två saker: Först fick vi sitta i en brandbil. Sedan 
fick vi spruta på en kon med brandslangen. Det var kul!

my carlsson
8 år
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När Jörgen Waldén, räddningschef och Berith Swalander, ord-
förande i direktionen för Värends Räddningstjänstförbund 
summerar 2009 är det några händelser som känns extra 
viktiga.

– Det första jag tänker på är beslutet att dra ner deltids-
styrkorna i Moheda och Ingelstad, säger Berith. Det är tråkiga 
beslut, men som vi var tvungna att ta. När de stora industri-
erna lägger ner i samhällena får vi svårt att rekrytera.

    
Rekrytering viktig framtidsfråga

Just rekryteringen av nya brandmän är en fråga som direk-
tionen och ledningen har diskuterat mycket under året. 

– Det är viktigt att vi får in fler kvinnor och fler personer 
med utländsk bakgrund i räddningstjänsten, säger Berith. 

– Det finns en bild hos många kvinnor som inte riktigt 
stämmer att man måste vara på ett visst sätt, menar Jörgen. 
Visst, kroppen är ett arbetsredskap i det här yrket, men man 
behöver inte vara någon supermänniska. 

Under 2010 hoppas Värends Räddningstjänst att kunna 
starta ett projekt för att kunna bredda rekryteringsbasen och 
förändra bilden av räddningstjänsten.

– Vi ska bland annat ha riktade insatser, till exempel tjej-
kvällar. Det gäller att få tjejerna över tröskeln och avdramati-
sera det hela, tror Jörgen Waldén.

Snabbare på plats
En stor förändring för räddningstjänsten som slagit ige-

nom under 2009 är IVPA, i väntan på ambulans, som är ett 
samarbete med landstinget. Det innebär att räddningstjäns-
ten kan rycka ut vid hjärtstopp och olycksfall. 

– Vi kommer ofta fram snabbare än ambulansen, berättar    
Jörgen. Till Lammhult är det till exempel en halvtimmes kör-
tid från Växjö, men deltidsstyrkan kan vara framme på någon 
minut. Det kommer att rädda liv! 

Samarbete är viktigt
När stormen Gudrun rasade visade det sig att det behöv-

des mer samordning av olika insatser vid en krissituation i 
länet. Polisen, räddningstjänsten, kommunerna, landstinget 
och länsstyrelsen samarbetar nu i Krissamverkan Kronoberg.

– Vi är starkare tillsammans, menar Jörgen. Det är jättevik-
tigt att vi har bra inarbetade rutiner som kuggar in varandra 
och att vi kan hjälpas åt när det behövs.

   Inom Krissamverkan Kronoberg har Värends Räddnings-
tjänst bland annat tagit initiativ till ett projekt för att bättre 
kunna hantera självmordsförsök. 

– Det är inte så lätt om man inte har utbildning, menar  
Jörgen Waldén. Man ska kunna gå in i ett hem och vara med-
människa. Våga gå fram till personen och säga ”Hej, jag heter 
Jörgen. Hur är läget? Vad är det som har hänt?” 

Förebyggande arbete
En annan fråga som varit i fokus under 2009 är det före-

byggande arbetet där Värends Räddningstjänst har jobbat 
lite extra för att nå vissa grupper där risken för bränder och 
olyckor är större än vanligt. Det gäller till exempel vissa bo-
stadsområden och grupper som äldre och ungdomar. Under 
sommaren inträffade till exempel flera tragiska dödsbränder i 
Sverige inom invandrartäta bostadsområden.

– Det finns många människor som inte kan svenska både i 
Växjö och Alvesta, säger Berith. Tillsammans med de kommu-
nala bostadsbolagen tog vi fram en broschyr som heter ”Rö-
ken dödar” på flera olika språk. Den har delats ut i samverkan 
med invandrarföreningarna för att informera om hur man 
ska göra om det bryter ut en brand.

Under 2009 har räddningstjänsten också inlett samarbete 
med körskolorna.

– Vi pratar om riskerna i trafiken, om hur farligt det är att 
skicka SMS när man kör, om hastighet och påverkan av alko-
hol och droger. Det ska bli spännande att se effekten av det 
här, tycker Jörgen Waldén.

Nya bilar
Direktionen har fattat beslut om att Värends Räddnings-

tjänsts fordon inte ska vara äldre än tjugo år 2019 och inves-
teringarna har startat under 2009. Det blir delvis en ny typ av 
bilar med modern släckteknik.

– Det är ett långsiktigt och dyrt arbete, menar Berith Swa-
lander. Men vi har väldigt många gamla bilar, så det behövs 
verkligen. 

Växjö växer
En stor framtidsfråga är hur räddningstjänsten påverkas av 

Växjöregionens expansion. Det handlar om att bibehålla en 
rimlig servicenivå när man bygger nya bostäder och shop-
pingcenter. 

– Det finns inget enkelt svar på den frågan egentligen, 
säger Jörgen. Men det är en dialog vi har med kommunerna. 
Det är en viktig samhällsfråga att det finns rimligt skydd och 
kapacitet att agera när det händer någonting.

Visionen är ett tryggt och 
olycksfritt samhälle. För alla.

Berith Swalander
Ordförande

Jörgen Waldén
Räddningschef



Brandskydd är inget man 
gör en gång om året

Samarbete ger resultat

– Vi har ett bra samarbete med Värends 
Räddningstjänst, berättar Anders Rendell 
som är produktionsteknisk chef och ansva-
rig för brandskyddet. De gör tillsyn hos oss, 
men jag ser dem inte som en myndighet. 
Det handlar mer om att vi har en dialog. Vi 
har ju samma mål – att det inte ska hända 
någonting här!

Under en tillsyn går man tillsammans 
igenom den dokumentation som finns och 
sedan gör räddningstjänsten en besiktning 
av lokalerna och ser efter att  företaget 
följer de lagar och krav som finns.

– De kommer med synpunkter på vad vi 
ska åtgärda och vi får det också skriftligt 
i ett protokoll. Jag tycker att det fungerar 
jättebra. Vi går här varje dag och det är lätt 
att man inte ser saker, menar Anders.

Men brandskydd är inte någonting som 
man kontrollerar en gång om året och 
sedan är det bra med det. På ett företag 
av Getinges storlek händer det hela tiden 
saker som kan påverka säkerheten och 
Anders Rendell har regelbunden kontakt 
med räddningstjänsten. 

– Om det är något jag funderar över så 
ringer jag min kontaktperson Anders 
Brodell, berättar Anders Rendell. Det är 
bättre att fråga innan man gör någonting 
så att det blir rätt från början. Det är aldrig 
svårt att få hjälp med något. 

Getinge har också tagit hjälp av rädd-
ningstjänsten när det gäller utbildning.

– Vi har tillstånd för så kallade heta   
arbeten och vi är också några stycken som 
har tillstånd att hantera brandfarlig vara. 
De utbildningarna har vi gått hos rädd-
ningstjänsten, berättar Anders Rendell.

För att öka säkerheten har Getinge satt 
in sprinkler i hela huset. 

– I samband med det gjorde alla brand-
män besök här så att de vet hur lokalerna 
ser ut om det skulle bli en utryckning. 

Anders är nöjd och känner sig trygg med 
samarbetet med Värends Räddningstjänst.

– Den dagen det händer, det som inte får 
hända, så finns det goda förutsättningar 
att det går bra. 

getinge disinfection i växjö tillverkar diskmaskiner och bäckenspolare i 
rostfritt stål till sjukvården. för de i närregionen är företaget känt som 
växjö rostfritt, men sedan 1989 är det en del av getingekoncernen. med 240 
anställda, varav större delen i produktionen, och stora materiella värden 
är brandskyddet självklart viktigt. nyligen har man höjt säkerheten genom 
att sätta in sprinkler i hela fastigheten.
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Snabbare utryckningar räddar liv! 
Blixtnedslag startade en av årets största räddningsinsatser

6

Svåra bränder
Två tragiska dödsbränder inträffade under året i Vislanda 
respektive Torne. Förutom dem så är räddningstjänstens 
mest omfattande insats i år skogsbränderna i Ekedal-
Gasjömader. De pågick den 3-5 juli och det var antagligen 
ett blixtnedslag som startade det hela. För att släcka brän-
derna fick vi ta hjälp av de omkringliggande räddnings-
tjänsterna både i Kronoberg och i Jönköpings län. 

I väntan på ambulans (IVPA)
I väntan på ambulans innebär att vi kan rycka ut före am-
bulansen vid misstanke om hjärtstopp eller olycksfall. Det 
kan rädda liv, eftersom vi ofta kan vara snabbare på plats. 
Den verksamheten är nu fullt utbyggd på alla stationer. 

Första insatsperson (FIP)
Första insatsperson innebär att den styrkeledare som   har 
jouren har tillgång till en utryckningsbil och kan åka di-
rekt till olycksplatsen vid ett larm. Vi startade med detta i 
maj och tio styrkeledare från Ingelstad och Alvesta har nu 
fått utbildning och kan fungera som FIP.  Även våra högre 
befäl och chefer har gått utbildningen.

Lätt räddningsenhet i Moheda & Ingelstad 
Vi har minskat räddningsstyrkorna i Moheda och Ingel-
stad i beredskap till tre personer. Under 2010 ska vi också 
byta ut nuvarande fordon mot mindre bilar som har en 
ny typ av släcksystem och enklare utrustning för övrigt 
räddningstjänstarbete. 

Samverkan inför större händelser
Vid en större olycka eller katastrof blir många aktörer     
berörda. I Krissamverkan Kronoberg samverkar vi med 
bland annat länsstyrelsen, polisen och kommunerna 
genom att bland annat ta fram rutiner för att kunna 
samordna insatserna. Målet är att få en gemensam bild 
över läget med korta kommunikationsvägar och kunna ge 
bättre och snabbare hjälp till dem som är drabbade. 

Självmordshot
Vi har tagit initiativet till ett länsgemensamt projekt 
för hur vi ska agera vid hot om självmord. Projektidén är  
hämtad från Jönköpings län och vi genomför den tillsam-
mans med SOS Alarm, sjukvården och polisen.

Olycks- och brandutredningar
Vi har gjort flera olycksutredningar under året, bland  
annat av två dödsolyckor i trafiken. 

När det gäller brandutredningar har vi bland annat 
utrett två dödsbränder. De brandutredningar vi har gjort 
visar på flera risker för brand: 
•  Eftersatt underhåll av pelletsbrännares sprinkler.
•  Risker med att lämna tvättmaskiner igång utan tillsyn.
•  En brand i en nästan nyinköpt vattenkokare orsakade 
stora skador i en villa. På initiativ av försäkringsbolaget 
skickades vattenkokaren till Kriminaltekniska laboratoriet 
i Linköping. De konstaterade att det var ett fabrikationsfel 
på den och kontaktade tillverkaren om detta. 

Vi samlar upp alla erfarenheter och de ligger sedan till 
grund för att förebygga olyckor och göra våra insatser 
bättre.   

utryckningar & olyckor

linda kazmierczak, beredskapsdirektör länsstyrelsen 
På vilket sätt tycker du att Värends Räddningstjänst bidrar till krisberedskapen i länet?
– En framgångsrik krisberedskap bygger på samverkan. Och inte bara på att vi kan samverka när krisen väl inträffar utan också i det 
förebyggande arbetet. Och där tycker jag att Värends Räddningstjänst verkligen har visat framfötterna. De är aktiva både i styrgruppen 
och i olika arbetsgrupper i Krissamverkan Kronoberg. De är engagerade och förstår verkligen betydelsen av samverkan. 
Ett av våra gemensamma projekt som handlar om bättre samverkan kring självmord har de till exempel tagit initiativ till. Vi utbildar 
just nu ca 200 personer för att få en gemensam kunskapsbas och idén till detta kom från räddningstjänsten.



Missförstånd kunde slutat illa

Traktorn backade 
över elevens ben

Undervisningen var alltså inställd för vissa 
elever, men samtidigt pågick vanliga lek-
tioner för andra klasser. På den så kallade 
körgården hade några elever traktorun-
dervisning och övade på att backa med 
släp.

– Det är ett inhängnat område och vi 
har tydliga regler för vad som gäller där, 
berättar Mikael.

Eleverna som skulle göra julbocken be-
hövde hämta granris. En elev bad om att 
få låna vagnen från körgården för att köra 
iväg efter riset 

– Det blev ett missförstånd mellan 
honom och en av lärarna, berättar Mikael. 
Eleven sprang in för att hämta släpet trots 
att det pågick undervisning.  Samtidigt 
skulle en annan elev backa med traktorn. 
Och då var olyckan framme. Traktorn 
backade över pojkens ben och han kläm-
des fast under traktorhjulet.

Flickan som körde traktorn blev      
chockad. Till slut lyckades läraren köra 
fram traktorn så att killen kunde tas loss.  

– När jag kom ner till olycksplatsen efter 
bara några minuter var räddningstjänsten 
redan på plats, berättar Rissvik. 

Deltidsstyrkan i Ingelstad jobbar med så 
kallad ”Första insatsperson” - FIP. Styrkele-

daren har tillgång till en utrycknings- 
bil och åker direkt till olycksplatsen utan 
att passera stationen. Det innebär att 
räddningstjänsten kan vara flera viktiga 
minuter tidigare på plats. Den här dagen 
var det Håkan Karlsson som hade jouren 
när larmet kom från naturbruksgymnasiet.

– När jag kom dit stod det en person 
och vinkade in mig. Den skadade eleven 
satt i närheten. Han hade fått hjälp och 
väntade på ambulans. 

Håkans jobb blir då att försöka få över-
blick över vad som har hänt. Det gäller att 
se till att de som är inblandade i olyckan 
får vara ifred och att det inte springer folk 
i vägen för ambulans och annat. 

– Räddningstjänsten gjorde ett bra jobb 
och styrde upp situationen, minns Mikael 
Rissvik.

Den här gången gick det bra. Mycket 
tack vare att pojken hade stövlar med 
stålhätta. 

– Det här är en skola med både maski-
ner och djur och det innebär självklart 
vissa risker. Så ett bra och nära samarbete 
med räddningstjänsten är väldigt viktigt 
för oss, avslutar rektor Mikael Rissvik.

det var ingen vanlig dag på naturbruksgymnasiet i ingelstad den här 
dagen i december.
– vi brukar ha lite jultrevligheter för eleverna, berättar mikael rissvik 
som är rektor. då bryter vi undervisningen och förbereder för julen. 
bland annat så gör eleverna en stor julbock i granris som vi sätter upp 
vid infarten.
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Bilar
Under 2009 har vi investerat i en tankbil med dubbelhytt och en 
lastväxlarbil med vattentank och skum. Vi har också beställt två 
släckbilar som ska levereras 2010.

Radiosystemet Rakel
Vi har gjort investeringar för att införa det nya radiosystemet 
Rakel. I samband med EU:s ministermöte i Växjö i september       
testade vi systemet för första gången. 

Digitalt utalarmeringssystem
Vi har installerat ett nytt digitalt utalarmeringssystem för alla 
brandstationer. På sikt innebär det att vi i många fall kan korta 
larmtiderna med ett par minuter.

Lokaler
Under året har vi gjort förbättringar på övningsplatsen Nothem-
met, bland annat har vi köpt in två bussar som ska användas vid ett 
bussräddningsprojekt 2010. Vi har kompletterat låssystemen på alla 
deltidsstationer och även monterat in kodat nyckelskåp för nycklar 
och bensinkort för att öka säkerheten.

Datorer
Vi har förnyat större delen av datorparken och förberett för att byta 
IT-stödsystem 2010. 

Bättre säkerhet och ökad kommunikation 
Investering i bilar med modern utrustning
 

Hälsoprojekt
2009 har gått i hälsans tecken på Värends Räddningstjänst. 
Förutom de vanliga friskvårdsaktiviteter som fysisk träning, årliga 
läkarundersökningar och konditionstester har vi gjort en del extra 
insatser:
•  Alla stationer har fått löpband.
•  I samarbete med Tappa.se erbjöds alla medarbetare som frisk-
vårdsaktivitet att delta i en tävling i att gå en sträcka som mot-
svarar Malmö–Prag med hjälp av stegräknare. Anslutningen var 
stor – av 250 medarbetare deltog 196 och större delen var framme 
i Prag långt före utsatt sista datum. Till exempel fanns det en i 
personalen som jobbar heltid på stationen i Växjö och bor i Alvesta 
som gick hem från jobbet vid något tillfälle. Kollegor utlyste också 
inofficiella tävlingar mellan olika stationer.

•  Nio personer ur heltidsstyrkan gick en tvådagarsutbildning till 
hälsoinspiratörer på Folkhögskolan i Grimslöv tillsammans med 
Växjö kommun.
•  Under året har vi jobbat fram en ny handlingsplan för fys & hälsa 
som kommer att börja gälla 2010.

Kompetensutveckling 
Varje år övar deltidsbrandmännen minst 52 timmar och heltids-
brandmannen 160 timmar. Men vi har också genomfört annan 
utbildning under året, både i vår egen och i Räddningsverkets regi. 
Det är bland annat utbildning i halkkörning av tunga fordon, stabs-
chefsutbildning och rökdykarledarutbildning. Vi har också övat 
tillsammans med Sjöräddningssällskapet vid flera tillfällen.

Hälsans år för personalen
Nästan 200 medarbetare gick till Prag

medarbetare

teknik & utrustning
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Man måste vara intresserad 
av människor

9

Samtalet gjorde att Åsa blev nyfiken på rädd-
ningstjänsten. Och när hon flyttade till Moheda 
och fick höra att det fanns en deltidsstyrka där 
dröjde det inte länge förrän hon lyfte luren och 
ringde upp .

– Jag sa: ”Hej, får man komma och hälsa på?” 
Och det fick jag ju gärna. Det visade sig också 
att de sökte folk just då, så det passade ju bra, 
skrattar Åsa.

Nu är Åsa är deltidsbrandman i Moheda. Hon 
är i dagsläget den enda kvinnan inom Värends 
Räddningstjänst. 

– Många tjejer tror nog att de fysiska test-
erna för att bli antagen är värre än vad de 
är. Det är klart, man klarar det inte om man 
bara tittar på tv på sin fritid. Men det är inga 
extrema krav och mycket handlar om teknik, 
menar Åsa. 

Behöver man någon speciell inställning för 
att jobba inom räddningstjänsten?

– Ja, man måste vara intresserad av män-
niskor! Det spelar ingen roll om du är tjej eller 
kille. Men du måste ha empati. Mina kollegor är 
vanliga människor som är så ofantligt ödmjuka. 
Vi lär oss att hantera extrema situationer, men 
man klarar det inte själv. Det bygger på sam-
arbete. Man måste lita på andra och se andra 
människor. 

Just nu är Åsa föräldraledig, men hon längtar 
tillbaka till jobbet i räddningsstyrkan.

– Jag gör nytta där och för mig är det en 
gemenskap som jag aldrig skulle ha fått på 
något annat sätt. 

när åsa westström var knappt tjugo åkte hon tåg från jämtland ner till stock-
holm. mittemot henne satt en kvinna i trettioårsåldern och de började prata.

– hon berättade att hon var deltidsbrandman. när hon beskrev sitt jobb Fick 
jag en helt ny bild av yrket. innan hade jag nog en ganska diffus stereotyp bild 
att det handlar om en muskulös man som räddar människor ur brinnande 
infernon med sin råstyrka. men så ser ju inte verkligheten ut. brandman är som 
vilket yrke som helst.

Kvinnan på tåget ändrade Åsas 
bild av en brandman



Bostadsbränder blev en väckarklocka
Startskott för informationskampanj
Informationskampanj
Under sommaren inträffade två tragiska bostadsbränder i Sverige 
där sammanlagt tolv människor dog. Bränderna blev en väckar-
klocka och startskottet för en informationskampanj där räddnings-
tjänsten tillsammans med de allmännyttiga bostadsbolagen och 
Hyresgästföreningen informerade om vad man ska göra om det 
börjar brinna. Invandrarföreningarna hjälpte till att dela ut infor-
mationsblad på sju olika språk så att rätt information kom i rätt 
brevlåda.

Utbildning i brandskydd
Antalet kurser har ökat med 25 procent jämfört med 2008 och 
5 600 personer har lärt sig mer om brand och brandskydd under 
året. De största grupperna är personal inom vård, skola och omsorg. 

Hitta risker
Under året har vi startat arbetet med att finkamma vårt distrikt 
för att hitta områden som har hög risk för anlagd brand och 
skadegörelse. 

Mopedprojekt
Tillsammans med NTF, polisen och ambulansen har vi genomfört 
ett projekt riktat till elever i åk 9 och deras föräldrar för att minska 
olovlig mopedkörning. Skol- och barnomsorgsförvaltningen vid 
Växjö kommun och Länsförsäkringar har också varit med.

Körkortsutbildning
Alla trafikskolor i Växjö och Alvesta har erbjudits att vi kan vara med 
och informera om trafikolyckor vid deras handledarutbildning eller 
under utbildningsmomentet som kallas riskettan. 

Fyrverkerier
Vi samarbetar med polisen både med att informera om fyrverkerier 
och när det gäller tillstånd. 

Gymnasiesamarbete
Precis som tidigare har vi samverkat med räddnings- skydds- och 
säkerhetsutbildningen på gymnasieskolan Teknikum. 

Tillstånd
Vårt samarbete med byggnadsnämnderna när det gäller tillstånds-
ärenden för brandfarliga varor har ökat under året.

Remisser och tillsyn
Vi har besvarat fler remisser till andra myndigheter än tidigare, en 
ökning med ca 25 procent. Däremot har vi inte fullt upp nått målen 
när det gäller tillsyner enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen 
om brandfarliga och explosiva varor.

det förebyggande arbetet

petra nilsson, bilskollärare på davidsons trafikskola 
Hur har räddningstjänsten medverkat i körkortsutbildningen?
– De har varit med på vår riskutbildning Riskettan som numera är obligatorisk för alla 
som tar körkort. Den handlar om attityder och tyngdpunkten ligger på riskbeteenden, 
alkohol, droger och trötthet. Vi har också diskuterat att räddningstjänsten ska vara 
med när vi har handledarutbildning.
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Veolia utbildar all personal
Nu blir bussfärden 
ännu säkrare

Veolia Transport är ett av de bussbolag    
som jobbar på uppdrag av Länstrafiken    
Kronoberg med länets busslinjer, både 
stads bussar och fjärrtrafik.

– All fast personal har gått utbildningen 
under hösten, berättar Anders Söderlund, 
platschef på Veolia Transport i Växjö. Det är 
bussförare, men även personal inom verk-
stad och administration har varit med. Och 
det tror jag är bra.

Utbildningen hölls på räddningstjäns-
tens övningsanläggning Nothemmet och 
den har innehållit både teori och praktiska 
övningar med brandsläckare.

– Det är viktigt att våra förare vet vad de 
kan göra om det händer en olycka, menar 
Anders. Det handlar i första hand om att  
larma och kunna utrymma bussen snabbt 
och säkert, men också veta hur man kan 
göra en första insats med brandsläck-
are innan räddningstjänsten kommer till  
olycksplatsen. När man har övat så är det 
mycket lättare att göra rätt. 

Det viktigaste är att kunna förhindra att 
en brand uppstår. Det är viktigt att bussarna 
får regelbunden service, men förarna kan 
också göra en del för att minska riskerna.

Veolia Transport har några brandinci-
denter varje år. Lyckligtvis har det inte varit 
några större olyckor och de brandtillbud 
man har haft har varit i bussar som inte har 
varit i trafik.

Veolias personal är väldigt positiva till 
utbildningen.

– Jag tror att många har fått sig en tanke-
ställare vad de kan göra och vilka risker som 
finns. Både i jobbet, men också hemma. När 
jag gick utbildningen var vi sjutton stycken 
i gruppen och två hade inte brandvarnare 
hemma. Det har höjt medvetenheten om 
riskerna med brand helt enkelt.

Anders är väldigt nöjd med samarbetet 
med räddningstjänsten.

– De har varit kanonbra! Vi har fått ett 
väldigt proffsigt bemötande och det märks 
att de vet vad de pratar om. De har verkligen 
levt upp till förväntningarna.

nu kan länets busspassagerare känna sig säkrare. under 2009 har alla fast 
anställda bussförare och all personal inom verkstad och administration hos 
veolia transport gått en utbildning hos räddningstjänsten inom brand och 
säkerhet. 
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Balansräkning 2009 (Tkr)  Not 2009  2008

TILLGÅNGAR    
Anläggningstillgångar  21 380 15 311,1
 - mark, byggnader och tekniska anläggningar 6 1 415 1 557,6
 - maskiner och inventarier 7 19 965 13 753,5
    
Omsättningstillgångar  10 117 14 732,1
Kortfristiga fordringar 8 3 923 2 828,6
Koncernkonto 9 6 194 11 903,5
    
SUMMA TILLGÅNGAR  31 497 30 043,3
    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
    
Eget kapital 10 5 408 4 284,4
Eget kapital vid årets ingång  4 284 2 928,5
Årets resultat  1 124 1 355,9
    
Avsättningar 11 10 977 8 499,4
 - varav pensioner  10 977 8 499,4
    
Skulder  15 112 17 259,5
Långfristiga skulder 12 4 195 5 820,0
    
Kortfristiga skulder 13 10 917 11 439,5
 - Leverantörsskulder  2 838 3 211,0
 - Övriga kortfristiga skulder  8 079 8 228,5
    
SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  31 497 30 043,3
   

Resultaträkning 2009 (Tkr)  Not 2009  2008 

Verksamhetens intäkter 1 6 009 6 227,1 
Verksamhetens kostnader 2 -64 731 -61 464,7 
Avskrivningar enligt plan 3 -2 305 -2 283,3 
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER/INTÄKTER  -61 027 -57 520,9 
     
Finansiella intäkter 4 288 1 086,3 
Finansiella kostnader 5 -828 -684,4 

RESULTAT FÖRE KOMMUNBIDRAG  -61 567 -57 119,0 
Nedskrivningar av anläggningstillgångar     
Bidrag Alvesta kommun  13 501 12 691,9 
Bidrag Växjö kommun  49 190 45 783,0 

ÅRETS RESULTAT  1 124 1 355,9 
     

   

Berith Swalander, ordförande  Hagart Valtersson, vice ordförande

Carl-Gunnar Hagberg Rose-Marie Holmqvist  

Per-Anders Nordahl Svante Kjellén         
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Noter Resultaträkning 2009 (Tkr)  2009  2008 

Not 1.  Verksamhetens intäkter   
Försäljningsmedel (material, varor) 39 34,8
Taxor, avgifter, ersättningar 1 859 1 835,3
Bidrag 938 649,7
Försäljning av verksamhet/entreprenader (tjänster) 3 132 3 579,0
Övriga intäkter 41 128,1
 6 009 6 227,1
   
Not 2.  Verksamhetens kostnader   
Entreprenader, köp av verksamhet, 
konsulter (tjänster) -1 495 -916,0
Lönekostnader inkl. sociala avgifter -43 416 -42 387,3
Årets inbetalning av pensioner -4 242 -3 053,3
Okomp.övertid, ej uttagna semesterdagar -136 -44,0
Hyror -6 219 -5 853,0
Leasing, operationell -364 -265,9
Material -2 157 -2 126,1
Övriga kostnader -6 702 -6 819,1
 -64 731 -61 464,7
   
Not 3.  Avskrivningar   
Byggnader 143 135,1
Maskiner och inventarier 2 162 2 148,2
 2 305 2 283,3
   
Not 4.  Finansiella intäkter   
Räntor koncernkontot 287 1 085,8
Övriga ränteintäkter 1 0,5
 288 1 086,3
Not 5.  Finansiella kostnader   
Räntor lån m.m.  -285 -680,0
Övriga finansiella kostnader -543 -4,4
 -828,0 -684,4

Noter Balansräkning 2009 (Tkr)  2009  2008

Not 6.  Mark, byggnader mm   
Anskaffningsvärde 1 964 1 963,9
Ackumulerad avskrivning -406 -271,2
Årets avskrivning  -143 -135,1
Bokfört värde vid årets slut 1 415 1 557,6
   

Not 7.  Maskiner och inventarier   
Anskaffningsvärde 40 884 32 365,1
Ackumulerad avskrivning -18 612 -16 463,4
Årets avskrivning  -2 307 -2 148,2
Bokfört värde vid årets slut 19 965 13 753,5
Specifikation:   
Maskiner och inventarier 20 110 13 681,1
Pågående investering -145 72,4
 19 965 13 753,5
Not 8.  Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar 1 315 550,9
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 495 1 973,9
Övriga kortfristiga fordringar 114 303,8
 3 923 2 828,6
Not 9.  Kassa och bank   
Koncernkonto 6 194 11 903,5
 6 194 11 903,5
Not 10.  Eget kapital
(övriga förändr se spec. nedan)   
Eget kapital vid årets början 4 284 2 928,5
Årets resultat 1 124 1 355,9
Eget kapital vid årets slut 5 408 4 284,4
   
Not 11.  Avsättningar   
Pensionsskuld  10 977 8 499,4
 10 977 8 499,4
Not 12  Långfristiga skulder   
Lån medlemskommunerna 4 195 5 820,0
 4 195 5 820,0
Not 13.  Kortfristiga skulder   
Nästa års amortering på långfr. 
lån medlemskommunerna 1 625 1 625,0
Leverantörsskulder 2 838 3 211,0
Upplupna löner 1 048 1 210,8
Sociala avgifter 424 502,7
Semesterlöneskuld, okompenserad 
övertid inkl soc.avg. 2 660 2 486,1
Förutbetalda intäkter 54 279,0
Upplupna kostnader 434 273,5
Övriga kortfristiga skulder 1 834 1 851,4
 10 917 11 439,5

Noter Balansräkning 2009 (Tkr)         2009    2008
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Finansieringsanalys 2009 (Tkr)  2009  2008 

Årets Resultat 1 124,2 1 355,9
Justering för ej likviditetspåverkande poster    
Av- och nedskrivningar 2 305,2 2 283,3
Avsättningar 2 477,7 1 381,8
Förändring av rörelsekapital    
Förändring kortfristga fordringar (- ökn/+ minsk) -1 094,9 351,4
Förändring kortfritiga skulder     (- minsk/+ ökn) -523,0 -4 927,5
MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 4 289,2 444,9
    
Nettoinvesteringar -8 374,0 -2 225,0
MEDEL FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -8 374,0 -2 225,0
    
Amortering av skuld -1 625,0 -1 625,0
MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN -1 625,0 -1 625,0
    
ÅRETS KASSAFLÖDE -5 709,8 -3 405,1
Likvida medel vid årets början 11 903,6 15 308,7
    
Likvida medel vid årets slut 6 193,8 11 903,6

Revisionsberättelse

Redovisningsprinciper
Allmänt
Den kommunala redovisningslagen stadgar bl. a. att bokföring och redovisning ska ske 
enligt god redovisningssed. Innebörden i detta bestäms och utvecklas genom nya och 
förändrade rekommendationer och lagar eller genom att ny praxis uppstår.
Förutom att redovisningen ska vara rättvisande finns övriga vägledande principer såsom 
försiktighets- och öppenhetsprincipen. 
Värends Räddningstjänstförbund tillämpar i allt väsentligt den kommunala redovis-
ningslagen, rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting samt Rådets 
rekommendationer.
 
Periodisering
I allt väsentligt har samtliga kostnader och intäkter hänförliga till redovisningsåret 
bokförts som sådana, d v s periodiserats. 
Semesterlöneskulden, dvs. skulden till personalen för sparade semesterdagar, 
okompenserad övertid samt arbetsgivaravgift redovisas som kortfristig skuld.

Pensionsskuld
Pensionsskulden är den beräknade framtida skuld som Värends Räddningstjänstförbund 
har till arbetstagare och pensionstagare. Den samlade pensionsskulden, inklusive löne-
skatt återfinns under raderna avsättningar för pensioner och kortfristiga skulder. Under 
avsättningar redovisas den särskilda avtalspensionen. Som kortfristig skuld finns de 
pensioner som tjänats in av de anställda under 2009, men som betalas ut under 2010. 
Från 1998 betalas årligen hela intjänandet av avtalspension ut för individuell placering.

Värdering
Anläggningstillgångar har upptagits till anskaffningsvärde efter avdrag för planen-
liga avskrivningar. Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter en bedömning av 
tillgångens nyttjandeperiod, viss vägledning finns i SKL:s förslag till avskrivningstider. 
Avskrivning påbörjas när anläggningarna tas i bruk. Den ekonomiska livslängden för 
en anläggningstillgång ska uppgå till minst tre år och anskaffningsvärdet till minst ett 
basbelopp.
 Omsättningstillgångar har tagits upp till lägsta värdets princip, d v s det lägsta av 
anskaffningsvärdet eller det verkliga värdet.
Kundfordringar äldre än ett år har skrivits ned med 100 %. Kravåtgärder fullföljs även 
beträffande nedskrivna kundfordringar. 
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Nyckeltal
Antal insatser, typ/år  2009  2008  2007
Brand i byggnad  135  138  124 
Brand ej i byggnad  170  141  141 
Trafikolycka  181  178  149 
Förmodad brand  53  36  72 
Utsläpp av farligt ämne  14  25  24  
Drunkning-/tillbud  11  5  2 
Nödställt djur  6  4  7 
Stormskada  2  3  1  
Hjälp till ambulans  9  10  2 
Hiss ej nödläge  11  12  7 
Översvämning & vattenskador  6  12  9 
Annan olycka  12  17  7 
Nödstalld person  14  17  12 
Övriga uppdrag  38  35  33 
Automatlarm, ej brand /gas  439  445  510 
Totalt  1101  1080  1100 

 
Behandlade ärenden och genomförda kurser  2009  2008  2007 
Tillsyner LSO och LBE  229  169  228 
Tillsyn, skriftliga redogörelser  56  48  32 
Remisser  76  62  78 
Allmänna yttranden  16  26  25 
Byggsamråd  31  33  34 
Biträde vid byggtillsyn  15  21  16 
Tillståndsärenden, brandf. vara  83  78  63 
Remisser, detaljplaner  31  29  27 
Sotningsmedgivanden  42  33  53 

Antal utbildade personer     2009  2008  2007
Brandskyddsutbildning                                                          3306  4091   4330
Brandutb, Hem & fritid  615  301 876
Heta arbeten  213  363   383
Förare av farligt gods  179  253   357
Brandinformation  48  250   217
Bamses brandskola  926   831   794 

5287 personer har genomgått utbildning/information

Brandskyddskontroller, 
Växjö och Alvesta sotningsdistrikt      2009  2008
Antal brandskyddskontroller Alvesta 963  410 
Antal brandskyddskontroller Växjö 2650  986

Personalstatistik         
                             2009   2008
                            Kvinnor  Män  Totalt Totalt Diff
Mättdatum 2009-11-01     
Antal tillsvidareanställda 4  53  57 58 -1
Omräknade heltider 3,3  53,0  56 57 -1
Genomsnitt sysselsättningsgrad 82,5%  100,0%  99% 99% 0
Medelålder 57,5  42,2  43,3 43,8 -0,5
Medellön  26 164  25 234  25 299 24 418 881
Vikarier med månadslön 0  0  0 0 0
Deltidsbrandmän 1  149  150 153 -3
Räddningsvärnsmän 0  29  29 27 2
Personalomsättning 0,0%  3,7%  3,4% 3,4% 0,0%
     
Mättdatum 08-11-01 - 09-10-31     
Sjukdagar/snittanställd 0,8  4,6  4,3 2,6 1,7
Ej sjukfrånvaro antal anställda 2  20  22 35 -13,0
Föräldraledighet 0,0  353,5  353,5 237,85 115,7
Vikarier med timlön 0,0  1,3  1,3 1,9 -0,6
Övertid, timmar 0  1 721  1721 1369 352
     
     

”Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro 
i procent av arbetstiden (kalenderår)”   
Total sjukfrånvarotid      1,26 0,84 0,42
Långtidssjukfrånvaro (>60 dgr) 
i procent av sjukfrånvaron     8,65 0 8,65
Kvinnor     1,03 0 1,03
Män     1,27 0,89 0,38
-29 år     0,64 0 0,64
30-49 år     1,29 1,09 0,2
50- år     1,35 0,57 0,78
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Postadress Värends Räddningstjänst, Box 1232, SE-35112 Växjö 
Besök/leveransadress Fagrabäcksvägen 7 (infart från G:a Norrvägen)

Telefon 0470-76 65 00 Telefax 0470-127 17
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Kvalitetsutveckling

Mål- & ledningssystem utvecklas

Kvalitetssäkring av insatsförmågan

Uppföljning av sotningsdistrikten 
förbättras

Nytt verksamhetssystem införs

Utredning – direktionens ram

Stärka medborgarens förmåga att 
minska  och förhindra olyckor

Regelbunden tillsyn, ca 220 objekt

Tillsyn farlig verksamhet genomförs

Aktivt uppsökande av riskgrupper
Samverkan med kommunernas 
social- och omsorgsverksamheter

Aktivt uppsökande av riskgrupper
Mot anlagd brand på skolor påbörjas
Gratis brandskyddsinformation erbjuds 
i Ingelstad och Moheda
Händelsebaserade åtgärder efter brand 
i skolmiljöer

Bamses brandskola för alla 6-åringar

Brandskyddsutbildningar genomförs, 
prioriteringar: omsorgs- och vård-
personal

Effektivt och flexibelt resursutnyttjande 
före, under och efter olyckor

I väntan på ambulansverksamhet, IVPA 
införs, klart 2010

Beredskapen mot kemikalieolyckor 
förbättras

Rutiner för utlamning av räddnings-
styrkorna ses över

Rökdykningsförmågan i Alvesta 
förbättras, IR-utrustning införs

Försöksprojektet med första insats-
person FIP, i Alvesta och Ingelstad

Räddningsstyrka i Ingelstad minskas, 
ny utrustning och nya rutiner införs

Beslut om räddningsstyrkan i Mohedas 
förmåga och bemanning fattas

Minska larmhanteringstiden vid ut
larmning

Digitala larmutrustningar införs på 
samtliga stationer
Kvalitetsarbetet med SOS Alam i 
samverkan i GHK-län fortsätter

Ledning via radiosystemet RAKEL

Stab- och ledningsförmåga förbättras 

En attraktiv arbetsplats med 
kompetenta medarbetare som trivs

En ny brandingenjörstjänst införs

Kombinationstjänst, utryckningstjänst 
och instruktör införs

Erfarenhetsåterföreningen efter genom-
förda insatser förbättras

Nätverk för olycksutredningar bildas 
i Kronoberg
Förbättrade rutiner införs

Förbättrad lönepolitik genom arbets-
värdering av förbundets befattningar

En bättre arbetsplats med tydlighet, 
delegerat ansvar med ordning och reda. 
Ledarskaps- och arbetsledarutbildningar 
genomförs.

Säkra bilförare
Utbildning i halkörning fortsätter vid 
minst en deltidsstation
Trafiksäkerhetspolicy fastställs

Jämställdhetsplan 2009
Jämställdhetspolicy fastställs 
under året

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Policy samt delegation av arbetsmiljö-
uppgifter fastställs

Hälsans år - fortsättning

En välskött ekonomi

Förbundets egna kapital uppgår till lägst 
5% av medlemsbidragens storlek

Förbundets investeringstakt ökar, år 2019 
är inga fordon äldre än 20 år

Plan för intern kontroll fastställs och följs 
upp varje år inom rame för budget- och 
bokslutsprocessen. För 2009 gäller:

Dokumentation och rutiner avseende 
stöldbegärliga inventarier genomförs
Policyn för bisysslor följs upp under 
hösten
Förbundets förskringsskydd redovisas 
till direktionen, vid behov genomförs 
granskning av sakkunnig

Delegationsordning samt attestreg-
lementet revideras minst en gång per 
mandatperiod. Genomförs 2009.
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