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Ordföranden om året som gick
2012 var ett bra år för Värends Räddningstjänst, såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. 
Många av de mål som ställdes upp har uppnåtts. Glädjande är att vi under året har sluppit 
större trafikolyckor eller utryckning för stora skogsbränder.

Dåvarande räddningschef beslöt under våren att lämna sin befattning. Ny förbundschef, 
Jörgen Gertsson, tillträdde den 1 oktober och som ny räddningschef har Joakim Karlsson 
utsetts.

Arbetet med information och utbildning har haft fortsatt hög prioritet. Särskilt fokus har 
lagts på ungdomar och skolbränder. Såväl Alvesta som Växjö har varit förskonade från om-
fattande skolbränder, men tillbud har inte saknats.
Under våren genomfördes en mycket uppskattad utbildning i räddningsinsats för nya brand-
män på vår övningsplats Nothemmet.

Arbetet med mångfaldsfrågor har fortsatt under året och här finns fortfarande en hel del 
att arbeta med.

Under hösten invigdes den länge emotsedda renoveringen av vagnhallen. Byggande av ny 
tvätthall pågår och inom kort startar tillbyggnaden av kontorsdelen.

Vår webbplats har ytterligare utvecklats och blivit ännu mer informativ för användare och 
besökare.

Resultatet för 2012 är positivt och vi ser med tillförsikt framåt med utgångspunkt från vår 
vision: Ett tryggt och olycksfritt samhälle för alla. 

Årsredovisning 2012
Produktion: Susanna Henningsson
Foto: Bläck & Co, Susanna Henningsson
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Under 2012 har förbundet arbetat vidare med visionen som ledstjärna; Ett tryggt och olycksfritt samhälle – för alla.

Jag har haft förmånen att vara i förbundet under årets tre sista månader som förbundschef. Under årets första kvartal slutade 
tidigare räddningschef och ställföreträdande räddningschef Joakim Karlsson tog över i avvaktan på rekrytering av ny chef. Rekryte-
ringen fastställdes i början av juli och därefter hade jag tre månaders uppsägning från min tjänst som omsorgschef vid Omsorgsför-
valtningen i Växjö kommun.

Utvecklingsarbete i samverkan
Samverkan med länets räddningstjänster har fortsatt inom olika områden; kommunikationssystem Rakel, kemikalieberedskap, 
suicidprevention samt stab och ledning. Inom det förebyggande arbetet har förbundet genomfört bland annat regelbunden tillsyn, 
utfärdat tillstånd och besvarat remisser.

Insatsstatistiken för 2012 visar på en liten minskning jämfört med 2011. Brand i byggnad och Brand ej i byggnad har minskat med 
totalt 59 insatser, medan Insats vid trafikolycka har ökat med 39 insatser. Ökning har även skett inom IVPA (I Väntan På Ambulans) 
med tio insatser. Siffran för Insats vid automatlarm är snarlik tidigare års siffror, 513 st.

Den interna organisationen
Under årets sista månader har arbetet med att teckna ett nytt samverkansavtal med de fackliga organisationerna påbörjats. Ett 
avtal som till stor del bygger på information, tillit och tilltro och har en stark utgångspunkt i arbetsmiljöfrågor. Den lågkonjunktur vi 
befinner oss i påverkar organisationen på flera sätt. Varsel och nedläggningar medför personalbrist i deltidsorganisationen. Särskilt 
kännbart har detta varit i Ingelstad och Moheda. En arbetsgrupp och projektanställd har arbetat aktivt med frågorna och vi hoppas 
och tror att vi på ett bra sätt kommer att kunna möta förändringar i vår omvärld.

Ekonomi
Till budget 2012 beslutade direktionen att avsätta en miljon kr för olika åtgärder. Denna miljon har inte använts och återförs till 
förbundets kapital. Överskottet beror till största del på att olika verksamheter och projekt inte har genomförts som planerat samt 
att vakanta tjänster inte har återbesatts. Totalt innebär årets resultat ett överskott om 1,45 mkr. Vid årets slut har förbundet ett eget 
kapital om 6,2 mkr.

Jörgen Gertsson
Förbundschef

Karl Landin och Malin Runbert är deltidsbrandmän i Alvesta respektive Växjö.  
Under 2012 blev de våra ansikten utåt i det nya rekryteringskonceptet.

        2012 – Året i sammandrag

Joakim Karlsson
Räddningschef
Stf Förbundschef



allmännyttan, Vöfab, Siemens, Triator Swesafe och Värends 
Räddningstjänst haft två sammanträden.

Kartmaterial
Under året har ett helt nytt kartsystem introducerats och 
driftsatts. All personal har fått utbildning i det nya referenssyste-
met Sweref 99.

Arbetsgruppen Säkerhet vid stora publikarrangemang 
Länsstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp med representanter för 
polisen, ambulanssjukvården, landstinget och räddningstjänsten 
för att åstadkomma struktur i arbetet med samverkan och led-
ning vid större publika arrangemang. Tony Hultgren har deltagit 
i en tredagarsutbildning i MSB-myndighetens regi. 

Den 3 november testades samverkan för första gången i 
samband med flera samtidiga arrangeman inom Arenastaden då 
Öster mötte Hammarby i fotboll, Växjö Lakers mötte Solna AIK i 
ishockey. Samtidigt pågick en internationell innebandyturnering 
i Fort Knox arena och en internationell hundutställning i Tipshal-
len. Inga allvarliga tillbud inträffade.

Fokus för arbetsgruppens arbete är fotbolls-EM för damer 
som äger rum på Myresjöhus Arena i juni 2013.

Övrigt
Arbetsformer för befälsutveckling på alla nivåer har tagits fram 
gemensamt med företrädare för operativa enheten och IT-stöd 
för bil 1010 har driftsatts under året.

Brand- och olycksinformation

Bamses Brandskola
Bamses brandskola har genomförts för nästan 1 100 sexåringar 
och det omkring 25 år gamla konceptet kommer att moderni-
seras under 2013. Förberedande kontakter har tagits under sen-
hösten med Egmonts förlag som ger ut serietidningen Bamse 
och ett fördjupat samarbete har inletts. Under 2013 har särskilda 
medel avsatts för att utveckla Bamses Brandskola.

Trafikskolor
Under året har Värends Räddningstjänst besökt trafikskolor för 
att förmedla kunskap om trafikolyckor till mer än 2 700 körkorts-

Skyddsenheten utökades med två verksamheter och lika många 
medarbetare från och med mars månad då funktionerna som 
främst verkar i skedet före olyckan samordnades i skydds- 
enheten. 

Funktionsansvaret för insatsstöd och automatiska brandlarm 
med Tony Hultgren vid rodret tillfördes liksom funktionsan-
svaret för brand- och olycksinformation där Krister Holgersson 
ansvarar. 

Bemanningen inom enheten har under året haltat betydligt. 
Av de båda brandingenjörstjänsterna i stabsenheten som till-
sammans skulle tillföra 60 % av en tjänst har under året bidragit 
med ca 10 %. Rekrytering av en heltidstjänst som brandingenjör 
till enheten har inte burit frukt. En halvtidstjänst som tillsynsför-
rättare har under del av året varit obesatt. En halvtidstjänst inom 
funktionsansvaret insatsstöd, automatiska brandlarm har på 
grund av långtidssjukskrivning och vakanser inom andra enheter 
inte fullt ut ersatts. En underbemanning om 1,5 brandingen-
jörstjänster och nästan en brandinspektör har därför saknats på 
enheten. 

I förhållande till beslutad tillsynsplan kan konstateras att den i 
stort sett följts. Avvikelser från planen finns beträffande 

• Tematillsyn LSO där arbete med att arbeta upp kon-
taktvägar för att komma åt det klientel som är överrepresente-
rade vid bostadsbränder ännu inte inletts.

• Tillsyn av nöjesställen har bara skett vid ett tillfälle mot 
det i planen angivna två. 

Insatsstöd och automatiska  
brandlarm
Automatiska brandlarm
494 automatiska brandlarm är anslutna till SOS Alarm AB. Under 
2012 har 23 nya larmanläggningar anslutits. Antalet larm från 
automatiska brandlarmanläggningar uppgår till 520 och av dem 
har 260 debiterats som onödiga larm.

Arbete med att föra in samtliga anläggningar i vårt adminis-
trativa system både vad gäller verksamhet och insatskort för 
att få ut information via Daedalos Mobil till insatsstyrkorna har 
inletts under året.

I syfte att minska antalet onödiga larm har samverkans-
gruppen som består av företrädare för omsorgsförvaltningen, 

aspiranter. Vid Trafikverkets tillsyn av två trafikskolor i Växjö när-
varade Krister Holgersson. Det framkom att Värends Räddnings-
tjänsts verksamhet gentemot trafikskolorna är unikt i landet och 
att vi bör informera MSB-myndigheten om hur vi arbetar för att 
minska trafikolyckorna med unga körkortsinnehavare. 

Övriga utbildningar
Funktionen har genomfört utbildningar för följande grupper: 

•	 Chaufförer som kör farligt gods (ADR-utbildning)  
8 kurser med 119 deltagare

•	 Utbildning av polisstudenter    
6 kurser med 144 deltagare

•	 Brandkunskap för alla      
2 kurser med 48 deltagare

•	 Svenska för invandrare, brandskyddsinfo   
3 kurser med 29 deltagare

PRAO-verksamhet
Under året har ett tiotal PRAO-elever från kommunernas grund-
skolor tagits emot under två veckor.

Områdesbrandmän
Under året har i enlighet med verksamhetsplanen ett arbete 

mot anlagda bränder i skolor inletts. Den går ut på att varje 
högstadieskola ska ha en namngiven brandman knuten till sig 
som kan bidra till att minska risken för anlagda bränder och vara 
en kontaktperson mellan räddningstjänsten och skolan. Avsikten 
är att bygga sådana relationer med elever och skolpersonal att 
man tidigt kan fånga upp tendenser till ökad skadegörelse som 
på sikt kan sluta med en anlagd brand.

Sedan tidigare finns det i kommunen ett nätverk där alla till-
bud till skadegörelse behandlas, Värends Räddningstjänst är en 
del av detta nätverk sedan starten.

Övrigt
Värends Räddningstjänst har medverkat med information eller 
uppvisningar vid ett trettiotal olika evenemang, bland dessa kan 
nämnas: Villamässan i Tipshallen, Kulturnatten, Flygets dag, 
uppvisningar med Sjöräddningssällskapet, Alvesta Marknad, 
Mohedadagen.

Funktionsansvaret brand- och olycksinformation ska enligt 

verksamhetsplanen utvecklas genom mer arbete inom skolmil-
jöer och ungdomar, områden med språkproblematik och/eller 
risk för anlagda bränder. 

Movitz Nordström och brandman Mikael Oscarsson.  
Bamses Brandskola utbildar årligen 1100 sexåringar.

        Skyddsenheten



Skorstensfejarmästaren har överlämnat statistik över utförda förrättningar, brandskyddskontroll och rengöring, för 2012 för Växjö 
och Alvesta sotningsdistrikt. För året är utfallet för brandskyddskontroller 113 respektive 146 % för Växjö och Alvesta. För rengöring 
är det 107 respektive 118 %.

Det finns 31 872 eldningsanordningar som ska genomgå brandskyddskontroll och 31 838 eldningsanordningar som ska rengöras. 
Antalet planerade brandskyddskontroller för året uppgår till 6 220, antalet genomförda är 6 913 och planerade antalet rengöringar 
är 12 730 och genomförda 17 442.

Årsstatistiken finns i bilaga liksom prisutvecklingen för rengöring och brandskyddskontroll 2001-2012 enligt sotningsindex som 
baseras till 20 % på konsumentprisindex och till 80 % på utfallet för respektive års löneförhandlingar.

Extern utbildning

Omfattningen på årets verksamhet är 99 kurser i vår regi med 1 
880 deltagare vilket innebär ett snitt på 19 deltagare per kurs. 
Utbudet varierar från specialkurser för yrkesutövare som sysslar 
med tillfälliga heta arbeten, föreståndare för hantering av brand-
farliga varor, vanliga kurser för anställda inom vård och skola till 
informationstillfällen som ett led i SFI-undervisningen. Nothem-
mets utbildnings- och övningsanläggning hyrs även ut till olika 
utbildare med anknytning till räddningstjänst och förebyggande 
arbete mot brand. 

Under året har märkts en ökad konkurrens och ett flertal 
offerter på utbildning har inte tagits hem. Inom förbundets 
geografiska yta finns numera flera företag som bedriver brand-
skyddsutbildning.

Tillsyn och övrig verksamhet

Tillsynsverksamheten
Under 2012 har det genomförts 205 tillsyner fördelade på Lagen 
om skydd mot olyckor 131 och Lagen om brandfarliga och 
explosiva varor 74. Under maj månad genomfördes tillsyn på 
dansrestauranger och andra nöjesställen, vilket resulterade i ett 
föreläggande om låsta utrymningsvägar. Ärendet gav lindrigt 
sagt eko i pressen, men resulterade i att åtminstone en verksam-
het avsevärt förbättrade sitt brandskydd.

I slutet av december gjordes särskild tillsyn mot 18 butiker 
som har tillstånd att sälja fyrverkerier. Till årets tillsyn hade ett 
intyg tagits fram som i 15 av fallen tilldelades handlarna för att 
de uppfyllde räddningstjänstens och polisens rekommendatio-
ner. Förfaringssättet var gemensamt för hela länet.

Tillstånd till hantering av brandfarliga/explosiva varor
Värends Räddningstjänst är sedan 2010 både tillstånds- och till-
synsmyndighet beträffande lagen om brandfarliga och explosiva 
varor i båda medlemskommunerna. Under året har 49 tillstånd 
till hantering av brandfarliga varor och 17 tillstånd till hantering 
av explosiva varor meddelats.

Remisser
Polismyndigheten har efterfrågat räddningstjänstens synpunkter 
vid 74 ärenden angående ordningslagstiftningen och i ett fall 

när det gäller tillstånd enligt hotell- och pensionatslagen.
När den senaste alkohollagstiftningen trädde i kraft ställdes 

krav på att verksamheter med tillstånd till utskänkning ska 
uppfylla gällande brandskyddsbestämmelser. De båda kommu-
nernas tillståndshandläggare av utskänkningstillstånd har vid 50 
tillfällen remitterat utskänkningsärenden till Värends Räddnings-
tjänst för yttrande i brandskyddsfrågan.

Räddningstjänsten har biträtt stadsbyggnadskontoret avse-
ende frågor om byggnadstekniskt brandskydd i dryga fyrtiota-
let ärenden och besvarat remisser angående detaljplaner i 22 
ärenden.

Antalet remisser har ökat jämfört med 2011 med mer än  
30 %, en förklaring till ökningen kan vara en större benägenhet 
att registrera ärendena i det administrativa systemet.

Sotningsärenden
Under året har 26 ärenden om medgivande av egen sotning 
behandlats. I några fall har avslag på ansökan gjorts beroende 
på att sökanden inte kunnat visa att anläggningen genomgått 
lagstadgad brandskyddskontroll eller att anläggningen uppvisar 
brandtekniska brister. Att anläggningen är säker ur brandskydds-
synpunkt är en förutsättning för medgivande om egen sotning.

I en handfull fall har räddningstjänsten tjänat som ”klagomur” 
för missnöjda kunder till kommunernas sotningsentreprenör. I 
de flesta fallen har ärendena kunnat återförvisas till kommuner-
nas entreprenör.

I övrigt se separat redovisning från Smålandssotaren (Växjö 
och Alvesta Sotningsdistrikt).

Anders Brodell
Chef Skyddsenheten

Fristuppfyllnaden  

    Växjö  Alvesta

Brandskyddskontroll 2 år  89 %  126 %

Brandskyddskontroll 4 år  44 %  57 %

Brandskyddskontroll 8 år  123 %  102 %

Rengöring 3 ggr/år  75 %  74 %

Rengöring 2 ggr/år  102 %  91 %

Rengöring 1 år   97 %  84 %

Rengöring 2 år   134 %  137 %

Rengöring 4 år   221 %  172 %

Egenrengöring   326 st  163 st

        Skyddsenheten    Smålandssotaren AB 



Året började med ny organisation och med det nya prövningar. 
Organisationen formades med alla operativa enheter under ett 
paraply. Mest personaladministration finns för närvarande på 
heltidssidan. Deltidsstyrkorna har en annan anställning i grun-
den och är därför inte lika personalintensiva. 

Personalen på heltid har till stor del administrerats av Insatsle-
darfunktioner (IL) och till viss del av styrkeledare (SL) i respektive 
arbetslag. Ansvaret för personalen har Operativa chefen (OPC).
Organisationen blev tyvärr inte färdig eftersom tanken inte 
fullföljdes. Detta resulterar i att vi behöver se över den operativa 
sidans funktioner under 2013.

Personal
Vi har under året brottats med personalbrist på våra deltidssta-
tioner och främst då stationerna i Ingelstad och Moheda. 

I maj månad startades en arbetsgrupp, för att se över situa-
tionen samt behoven på orterna. Vi deltog även på en nystartad 
konferens som behandlar frågorna kring rekrytering av deltids-
personal. 

Arbetet resulterade i att vi tillsatte en projektanställning, som 
genomförde en rad insatser i Ingelstad och Moheda. Resultatet 
på de båda orterna är när detta skrivs inte klart, men det har 
gett oss mycket information om de aktuella orterna och hur vi 
skall arbeta med vår övriga personalrekrytering i framtiden.

En produkt av arbetet är en gemensam personalhandbok, 
intervjuguide samt checklista för den nyanställde. Vi kommer att 
utbilda lokala personalrekryterare under 2013 för att kunna ta 
ansvar för den första delen i rekryteringen som handlar om att 
få tag på personal till styrkan.

Utbildning
En av de största händelserna för vår del var vårens Räddningsin-
satsutbildning som vi fick förmånen att bedriva tillsammans med 
Niscayah. Våra instruktörer, som var fyra till antalet, genom-
förde utbildningen med material som till en del skapats från vår 
preparandutbildning. Utbildningen fick mycket goda vitsord och 
betyg, tredje bästa som uppnåtts vid utbildningen. Vi har en 
ambition att fortsätta utbilda personal om vi får frågan på nytt.

Utbildning på lokal nivå upplevs mycket positivt av dem som 
bor nära utbildningsplatsen då man inte behöver övernatta iväg 
från familjen.

Underhåll
Vi har under flera år haft svårigheter 
med vårt låga vagnhallstak så det är 
med glädje jag kan konstatera att 
vi har fått taket lyft till en mycket 
bättre höjd. 

Byggnadsarbetena påbörjades i 
maj månad och vi kunde flytta in i 
den renoverade vagnhallen i okto-
ber månad, helt enligt tidsplanen. 
Mycket glädjande! Under oktober 
påbörjades även renovering av 
verkstad och nybyggnad av tvätt-
hall, även det har varit ett  
stort önskemål senaste åren.

Övningsverksamhet
Övningsverksamheten har fungerat på ett mycket bra sätt och vi 
har fortsatt kombinera heldagar med varm och kall rökdykning, 
samt uppdatering i IVPA (I Väntan På Ambulans) och insatser för 
deltidspersonalen.

För heltidslagen har vi förutom det ordinarie övningspro-
grammet genomfört heldagsövningar under en vecka på våren 
och en vecka på hösten. Övningarna har varit realistiska och 
uppskattade av personalen. Vid några tillfällen har vi samarbetat 
med SSRS (Sjöräddningssällskapet) och Trafikverket.

Arbetsmiljö
På arbetsmiljösidan har vi haft en allvarlig händelse under öv-
ning där en person halkade och axeln gick ur led. I övrigt har vi 
under året haft ett antal incidenter vid övningar, där det vid de 
flesta tillfällena handlat om ryggproblem efter lyft.

Under årets sista månad inträffade en olycka med en brandbil 
inblandad, händelsen var att en brandbil körde på en personbil 
bakifrån. Olyckan inträffade under framkörning till en annan 
olycka och på platsen rådde blixthalka.

Vid olyckan voltade personbilen och blev liggande på taket, 
i bilen fanns en person som klarade sig undan skador, men fick 
givetvis en obehaglig upplevelse. Resultatet av olyckan blev 
materiella skador men som tur var inga personskador på privat-
bilisten eller vår egen personal.

Conny Peterson
Operativ Chef

        Operativa enheten

Insatsledare Hans Fransson deltar i heldagsövning.



Redovisningsprinciper

Allmänt
Den kommunala redovisningslagen stadgar bland annat 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 öppen-
hetsprincipen. Värends Räddningstjänstförbund tillämpar i allt väsentligt den kommunala redovisningslagen och rekommen-
dationer från Sveriges kommuner och landsting samt från Rådet för Kommunal Redovisning.

Periodisering
I all väsentligt har kostnader och intäkter hänförliga till redovisningsåret bokförts som sådana, det vill säga periodiserats. 
Semesterlöneskulden, det vill säga skulden till personalen för sparade semesterdagar, okompenserad övertid samt arbetsgi-
varavgift redovisas som kortfristig skuld.

Pensionsskuld
Pensionsskulden är den beräknade framtida skuld som Värends Räddningstjänstförbund har till arbetstagare och pensions-
tagare. Den samlade pensionsskulden, inklusive löneskatt 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 2012, men som betalas ut under 2013. Från 1998 betalas årligen hela intjänandet av avtalspension ut 
för individuell placering.

Värdering
Anläggningstillgångar har upptagits till anskaffningsvärde efter avdrag för planenliga avskrivningar. Avskrivningar av anlägg-
ningstillgångar görs efter en bedömning av tillgångens nyttjandeperiod, viss vägledning finns i SKL:s förslag till avskrivnings-
tider. Avskrivning börjar när anläggningarna tas i bruk. 

Den ekonomiska livslängden för en anläggningstillgång ska uppgå till minst tre år och anskaffningsvärdet till minst ett bas-
belopp. Omsättningstillgångar har tagits upp till lägsta värdets princip, det vill säga det lägsta av anskaffningsvärdet eller det 
verkliga värdet. Kundfodringar äldre än ett år har skrivits ned med 100 %. Kravåtgärder fullföljs även beträffande nedskrivna 
kundfodringar.

Mycket tid och kraft har lagts på såväl intern som extern kommunikation under 2012. För att stärka relation och dialog gentemot 
både målgrupper och medarbetare har arbetet med webbplats och sociala medier varit intensivt. 

Vrtj.se har helt omarbetats till en betydligt mer funktionell och lättnavigerad webbplats och Värends Räddningstjänst finns nu 
också på sociala medier i och med att en Facebook-sida lanserades under hösten. 

Under 2013 kommer arbetet att fördjupas genom att tydligare riktlinjer för intern kommunikations tas fram och intranät och fil-
struktur arbetas om.

Den grafiska profilen har också omarbetats och en grafisk manual som ingående beskriver hur vi ska hantera vårt varumärke och 
hur vi vill profilera oss har tagits fram.

För att förbättra dokumentationen kring våra insatser har nya riktlinjer för insatsrapportering tagits fram. Under 2013 kommer 
dessa att införas i hela förbundet tillsammans med utbildningsinsatser kring vad och hur vi ska dokumentera en räddningsinsats.

Ett arbete med att se över och revidera våra rutiner för stabs- och ledningsarbete har påbörjats och målsättningen är att nya rikt-
linjer och arbetssätt ska kunna börja gälla under slutet av 2013.

Samtliga hel- och deltidsstationer har under året byggt ut så att de kan larmas ut via RAKEL-systemet. Detta kommer att ersätta 
det analoga länsbasnätet som metod för reservutalarmering om ordinarie larmväg fallerar.

Utöver detta har det lagts ner mycket arbete inom enheten mot våra samverkansparter, framförallt inom Krissamverkan Kronoberg 
och dess olika arbetsgrupper men också mycket riktat mot SOS Alarm och deras kvalitetsarbete.

Anders Lundblad
Tf Stabschef

”För att stärka relation och 
dialog gentemot både mål-
grupper och medarbetare 
har arbetet med webbplats 
och sociala medier varit 
intensivt.” 

        Stabsenheten                   Bokslut 2012



Mätdatum 121101
Antal tillsvid.anst.
Omräkn. heltider
Genomsnittlig  
sysselsättn.grad
Medelålder
Medellön 
Vik. m. månadslön
Deltidsbrandmän
Räddn.värnsmän
Personalomsättn.

Mätdatum 111101-121031
Sjukdagar/snittanst.
Ej sjukfr. antal anst.
Föräldraledighet
Vikarier med timlön
Övertid, timmar
”Obl. redovisn. av sjukfrånv. i  
procent av arbetstiden (kal.år)”  
Total sjukfrånvarotid   
Långtidssjukfrånvaro (>60 dgr) i  
procent av sjukfrånvaron  
Kvinnor  
Män  
K + M -29 år  
K + M 30-49 år  
K + M 50- år  

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar enligt plan

VERKSAMHETENS  
NETTOKOSTNADER/INTÄKTER

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

RESULTAT FÖRE KOMMUNBIDRAG
Nedskrivningar av anläggningstillgångar
Bidrag Alvesta kommun
Bidrag Växjö kommun

ÅRETS RESULTAT

Resultaträkning (Tkr) 2012

6 708
-66 861
-3 553

-63 706

353
-310

-63 663

13 771
51 336

1 443

2011

5 890
-69 365
-3 421

-66 896

392
-1 442

-67 946

13 960
51 753

-2 232

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
- mark, byggnader, tekniska anläggn.
- maskiner och inventarier

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Koncernkonto

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital vid årets ingång
Årets resultat

Avsättningar
- varav pensioner

Skulder
Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
- Leverantörsskulder
- Övriga kortfristiga skulder
- Koncernkonto

SUMMA EGET KAPITAL,  
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Balansräkning (Tkr) 2012

28 184

1 646
26 539

8 162
2 756
5 406

36 346

6 191
4 748
1 443

17 017
17 017

13 138
2 000

11 138
3 122
8 015

0

36 346

2011

29 408

1 323
28 085

5 655
5 655

0

35 063

4 748
6 980

-2 232

14 770
14 770

15 546
2 285

13 261
4 141
6 749

2 371,5

35 063

Not 1.  Verksamhetens intäkter
Försäljningsmedel (material, varor)
Taxor, avgifter, ersättningar
Bidrag
Försäljn. av verks./entrepr. (tjänster)
Övriga intäkter

Not 2.  Verksamhetens kostnader
Entreprenader, köp av verksamhet,  
konsulter (tjänster)
Lönekostnader inkl. sociala avgifter
Årets inbetalning av pensioner
Okomp.övertid, ej uttagna sem.dagar
Hyror
Leasing, operationell
Material
Övriga kostnader

Not 3.  Avskrivningar
Byggnader
Maskiner och inventarier

Not 4.  Finansiella intäkter
Räntor koncernkontot
Övriga ränteintäkter

Not 5.  Finansiella kostnader
Räntor lån m.m. 
Ränta pensionskostnad
Övriga finansiella kostnader

Noter Resultaträkning, (Tkr) 2012

28
2 485

735
3 304

155
6 708

-619
-44 911
-4 611

-217
-6 268

-299
-2 578
-7 359

-66 861

154
3 399
3 553

353
0

353

-100
-205

-5
-310

2011

28
2 207

573
2 769

314
5 890

-1 215
-44 510
-5 442

-8
-6 044

-344
-3 011
-8 792

-69 365

143
3 278
3 421

391
2

392

-141
-1 297

-5
-1 442

Not 6.  Mark, byggnader m.m.
Anskaffningsvärde
Ackumulerad avskrivning
Årets avskrivning 
Bokfört värde vid årets slut

Not 7.  Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde
Ackumulerad avskrivning
Årets avskrivning 
Bokfört värde vid årets slut
Specifikation: Anskaffningsvärde
mark och byggnader
Pågående investering

Noter Balansräkning, (Tkr) 2012

2 634
-835
-154

1 646

54 698
-24 760
-3 399

26 539

2011

2 157
-692
-143

1 323

54 711
-23 348
-3 278

28 085

1 964
193

Not 8.  Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter
Övriga kortfristiga fordringar

Not 9.  Kassa och bank
Koncernkonto

Not 10.  Eget kapital  
(övriga förändr se spec. nedan)
Eget kapital vid årets början
Årets resultat
Eget kapital vid årets slut

Not 11.  Avsättningar
Pensionsskuld 

Not 12  Långfristiga skulder
Lån medlemskommunerna

Not 13.  Kortfristiga skulder
Nästa års amortering på långfr. lån  
medlemskommunerna
Leverantörsskulder
Upplupna löner
Sociala avgifter
Semesterlöneskuld, okompenserad  
övertid inkl soc. avg.
Förutbetalda intäkter
Upplupna kostnader
Övriga kortfristiga skulder
Koncernkonto

Noter balansräkning (Tkr) 2012

484

2 173
100

2 756

5 406
5 406

4 748
1 443
6 191

17 017
17 017

2 000
2 000

285
3 122
1 188

455

3 065
1 367

145
1 510

0
11 138

2011

700

4 790
165

5 655

0
0

6 980
-2 232
4 748

14 770
14 770

2 285
2 285

285
4 141
1 113

432

2 776
218
422

1 502
2 372

13 261

Årets Resultat
Just. för ej likviditetspåverkande poster
Av- och nedskrivningar
Avsättningar
Förändring av rörelsekapital
Förändr. kortfr. fordr. (- ökn/+ minsk)
Förändr. kortfrist. skuld. (- minsk/+ ökn)
MEDEL FRÅN LÖPANDE VERKSAMHET

Nettoinvesteringar
MEDEL FRÅN INVEST.VERKSAMHET

Amortering av skuld
MEDEL FR. FINANS.VERKSAMHET

ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

Finansieringsanalys (Tkr) 2012

1 443,5

3 553,2
2 247,9

2 898,8
248,5

10 391,7

-2 329,2
-2 329,2

-285,0
-285,0

7 777,6
-2 371,5
5 406,1

2011

-2 232,4

3 420,7
4 069,5

-2 996,2
-2 071,7

190,0

-4 241,9
-4 241,9

-285,0
-285,0

-4 336,9
1 965,4

-2 371,5

Personalnyckeltal 2012
Totalt

59
58

99%
44,6

27 635
1

148
30

1,7%

2011
Totalt

58
57

99%
44,1

26 898
1

154
29

3,4%

6,5
22

417
1,6

1702

1,97

12,69
1,16
2,03
0,56
1,63
2,92

Diff
1
1

0
0,5

737
0

-6
1

-1,7%

1,0
3,0

342,0
2,9

-240

-0,28

22,76
-0,41
-0,28
-0,51

0,5
-1,8

Män
55
55

100,0%
43,9

22 630
1

144
29

0,0%

Kvinnor
4
3

83%
55,5

26 904
0
4
1

20,0%

7,5
25

759
4,5

1462

1,69

35,45
0,75
1,75
0,05
2,13
1,12

7,9
22

757,0
4,5

1 450

2,2
3

2,0
0,0
12

Berith Swalander, Ordförande

Anders Lindoff

Malin Adell Kind Lars-Olof Franzén

Siv Wittengård

1
2
3

4
5

6
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8
9
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Brand i byggnad   
Brand ej i byggnad  
Trafikolycka   
Utsläpp av farligt ämne  
Drunkning-/tillbud  
Nödställd person 
Nödställt djur   
Stormskada   
Översvämning av vattendrag 
Annan vattenskada  
Annan olycka
Automatlarm, ej brand/gas 
Förmodad brand   
Falsklarm brand  
Förmodad räddning  
Falsklarm räddning  
I väntan på ambulans + sjukvård 
Trygghetslarm   
Hjälp till ambulans  
Hjälp till polis   
Felindikering från automatlarm 
Hiss ej nödläge   
Inbrottslarm   
Annat uppdrag  

Totalt   

Insatsstatistik (Typ/år) 2012

138
129
228
19
3

24
10
0
0
4

18
513
54
6

10
0

38
1

12
3
1

15
3

46

1 276

2011

150
176
189
26
6

21
4
1
0
8

26
535
56
3

13
3

28
0
8
4
1

14
0

37

1 310

2010

138
154
196
24
10
22
7
0
5
6

18
502
61
3
8
2

31
0
9
2
0

17
0

38

1 254

Tillsyner LSO och LBE
Tillsyn, skriftliga redogörelser
Tillstånd explosiv vara
Remisser mm
Allmänna yttranden
Bygg- och planärenden
Tillstånd, Brandfarlig vara
Sotningsärenden

Antal utbildade personer
Brandskyddsutbildning
Brandutb, Hem & fritid
Brandutb, SFI
Heta arbeten
Trafiksäkerhetsinfo. körskolor
Förare av farligt gods 
Bamses brandskola
Summa

Antal aktiviteter
Brandinformation
Summa

Ärenden, utbildning, info 2012

205
19
17

167
27
74
49
29

1 137
102
29

243
2 761

119
1 083
5 474

37
37

2011

180
52
21

102
18 
43
77
42

1 219
320
482
479

3 159
124
848

6 845

2010

140
48
0

83
20
71
38
23

2 717
351
389
273

3 633
109
907

8 886

Brandskyddskontroller 
Entreprenör Smålandssotarna

Växjö sotningsdistrikt 
Alvesta sotningsdistrikt 

2012

4 588    
2 325    

2011

2 830
1 716

2010

5 979
1 062

        Verksamhetsstatistik



         Mål och aktiviteter

Revidering av handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor. Nytt handlingsprogram antas i juni 2013.

Ny strategisk plan med en tydligare styrmodell i anslutning till förbundets handlings-
program enligt lag om skydd mot olyckor.

Arbete med ledningssystem baserat på 
balanserad styrning pågår.

Räddningsstyrkornas grundläggande förmågor (primärt brand, trafikolycka, vattenliv-
räddning) dokumenteras och kvalitetssäkras.

Förmågor fastställda men kräver fortsatt 
arbete avseende kvalitetssäkring.

Kemikalieberedskapen förbättras genom förnyelse av viss utrustning samt kompetens-
utveckling inom området. Pågår och beräknas klart under 2013.

Integration av Daedalos mot kommunens ekonomisystem. Processen påbörjad.

Integration av Daedalos mot kommunens personalsystem. Processen påbörjad.

Förbundet går in i Växjö kommuns telefonväxel. Pausat p.g.a. Växjö kommun, återupptas 
våren 2013.

Om- och tillbyggnad av brandstationen i Växjö. Pågår, beräknas klart första halvåret 2013.

Förbättring av förbundets operativa lednings- och stabsrutiner, bl.a. funktionen ”inre 
befäl” i samverkan med räddningstjänster inom SOS-centralens område. Försöksverksamhet planeras under 2013.

Kvalitetsutveckling

Stärka medborgarens förmåga att minska och förhindra olyckor

Tillsyn

Regelbunden tillsyn på prioriterade objekt genomförs (LSO 2 kap 3§ objekt). Utfall ca 80%.

Översyn av förbundets principer för tillsyn.

Tillsyn på objekt med farlig verksamhet (enl LSO 2 kap 4§). AGA	Gas	&	Växjö	flygplats.

Fortsatt arbete med mål att minska risken för brand i samverkan med kommunernas 
social- och omsorgsverksamheter. Försök pågår.

Tydligare arbete mot bostadsbränder i samklang med MSB:s nationella projekt.

Genomfört
Delvis genomfört
Ej genomfört

Uppdatering av webbplatsen vrtj.se, samt lansering av Facebooksida som ytterligare 
kommunikationskanal för förbundet.

Uppdatering av Bamsekonceptet inklusive ny film. Planering påbörjad, genomförs under 2013.

Räddningsstyrkorna genomför, inom beredskapstid, förebyggande olycksinformation 
med prioritering mot skolmiljö, ungdomar, områden med språkproblematik och/eller 
särskild risk för anlagd brand.

Arbetet fortsätter.

Räddningsstyrkorna genomför, inom beredskapstid, olycksinformation till blivande 
körkortsinnehavare.

Kostnadsfri brandskyddsinformation erbjuds och genomförs riktat till privatpersoner 
boende i Ingelstad samt Moheda. Vissa informationsåtgärder genomförda.

Händelsebaserat förebyggande arbete inriktas till skolmiljöer samt bostadsbränder. Fortsatt arbete inom området.
Alla 6-åringar inom förbundet erbjuds Bamses brandskola genom att samarbetet med 
skolan fortsätter.

Intäktsfinansierad extern utbildning genomförs med hög ambition – inriktning i första 
hand mot omsorgs- och vårdpersonal.

Utbildning och olycksinformation

Förbundet deltar aktivt i länsprojektet kring Kemikalieberedskapen. Specialutrustning 
ses över och koncentreras till Växjö, kompetensutveckling och övningar inom området 
sker under året.

Beslut om lastbärare och viss utrustning 
återstår.

Utvecklingsarbetet med lättare räddningsfordon på stationerna i Ingelstad och  
Moheda slutförs. Vissa tekniska problem kvarstår.

Fortsatt utbyggnad av FIP, klart samtliga stationer senast maj 2013. Fördröjt, klart första halvåret 2014.
Genomförande av utbildning i räddningsinsats inom ramen för MSB:s utbildnings-
system.

En kurs genomförd 2012 med mycket gott 
resultat.

IVPA-uppdrag fortsätter på samtliga stationer i förbundet. 

Översyn och anpassning av förbundets larmplaner samt rutiner för styrkeuppbyggnad 
genomförs.

Översyn och åtgärder vidtagna. Avvaktar 
SOS system för ”kravställd styrka” för fort-
satt utveckling.

Byte av skadeplatsradio genomförs. Avvaktar p.g.a. tekniska frågor.

Effektivt och flexibelt resursutnyttjande före, under och efter olyckor

En attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare som trivssamt god hantering av miljön

Nytt samverkansavtal i anslutning till FAS05. Beräknas klart i början av 2013.

Mångfald, särskilda satsningar inom området. Revidering av tester för rekrytering påbörjat.

Föreläsning Hälsoprofil & hälsoundersökningar av Kommunhälsan. Genomfört för deltidsorganisationen.

Sim- och vattenlivräddningskompetensen säkerställs. Pågår, avslutat under året.

Uppföljning av handlingsplan Fys & hälsa. Revidering genomförd.

Förbättrad lönepolitik genom att tydliga lönekriterier införs. Delvis för tjänstemän.

Fördjupad insatsutvärdering och erfarenhetsåterföring. Pågående process.

Utbildning i halkkörning för minst en deltidsstation genomförs.

Trafiksäkerhetspolicy fastställs.

Rutiner för kamratstöd & avlastande samtal efter svåra olyckor revideras. Förbundet 
deltar i länsgemensamt arbete kring krisstöd för allmänheten. Delvis reviderad. Länsarbetet ej slutfört.

Ny tvätthall på brandstationen Växjö samt energibesparande åtgärder i samband med 
om- och tillbyggnation. Beräknas klart första kvartalet 2013.

Avloppsanslutning från övningsplats Nothemmet till reningsverket Sundet.
Policy och fördelning av arbetsmiljöuppgifter beslutas. Processen pågår.
En säker arbetsmiljö före, under och efter insats med särskild fokus på rök- och sot-
partiklar.

Viktiga åtgärder vidtagna, men arbetet 
fortsätter.

Rutiner vid insats samt att tvätt och service av nedsmutsad/sotig utrustning ska kunna 
ske under trygga förhållanden.

Ny grovtvätt klar i Växjö, men arbetet 
fortsätter.

Periodiskt underhåll genomförs av utbildningslokaler på övningsplats Nothemmet. En 
förstudie avseende tvätt- och personalutrymmet genomförs. Förstudie kvarstår.

En välskött ekonomi - mål för god ekonomisk hushållning

Förbundets eget kapital uppgår till lägst 5 % av medlemsbidragens storlek.

Det negativa utfallet 2011 skall vändas till positivt resultat för 2012.

Förbundets investeringstakt ökar, år 2019 är inga fordon äldre än 20 år. I stort enligt plan, kräver ökade investe-
ringar.

Plan för intern kontroll fastställs och följs upp varje år inom ramen för budget- och 
bokslutsprocessen.

Dokumentation och rutiner avseende stöldbegärliga inventarier slutförs och redovi-
sas. Arbete påbörjat.

Delegationsordning samt attestreglemente revideras.



Värends Räddningstjänst är ett kommunalförbund som sedan 2002 ansvarar för 
räddningstjänsten för drygt 100 000 invånare i Växjö kommun och Alvesta kommun. 

Vår organisation består av ca 60 heltidsanställda, 150 deltidsanställda och  
30 räddningsvärnsmän fördelade på 11 platser.

Vår ledning med gemensamma funktioner är samlad till brandstationen i Växjö.  
Förbundet leds genom en politisk direktion som utgörs av sex ledamöter från de 

båda medlemskommunerna. Direktionen beslutar om mål  
och inriktning av verksamheten.

Värends Räddningstjänst, Box 1232, 351 12 Växjö Besöksadress: Fagrabäcksvägen 7 (infart Norrtullsgatan)
Organisationsnummer: 222000-1396 Telefon: 0470-76 65 00 Fax: 0470-127 17 E-post: raddningstjansten@vaxjo.se www.vrtj.se


