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VISIONEN
Vår vision: Ett tryggt och olycksfritt 
samhälle - för alla

Vi ska nå vår vision genom att vara 
aktiva i samhället, ha ett engagerat 
ledar- och medarbetarskap samt ha 
beredskap för framtiden.

DEN POLITISKA STYRNINGEN
Räddningstjänsten styrs av en politisk 
direktion som består av sex ledamöter 
och sex ersättare. Tre ledamöter och 
tre ersättare är utsedda från respek-
tive kommuns kommunfullmäktige. 
Ordföranden kommer alltid från Växjö 
kommun.  

Direktionen beslutar om budget, mål 
och inriktning av verksamheten samt 
principiella myndighetsärenden. Under 
direktionen är förbundschefen ansva-
rig som verkställande tjänsteman.

ORGANISATIONEN
Sammanlagt arbetar runt 250 personer 
hos oss. Det inkluderar såväl brand-
män på heltid och deltid, brandingen-
jörer, administrativ personal och övriga 
specialistfunktioner.

VÄRENDS RÄDDNINGSTJÄNST I KORTHET
Värends Räddningstjänst är ett kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänsten för drygt 100 000 
invånare i Alvesta kommun och Växjö kommun. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skydda och 
rädda människor, egendom och miljö. Varje dag, året runt, har vi beredskap för att rycka ut när det oväntade 
händer. Vi arbetar också för att minska sannolikheten för att bränder och andra olyckor inträffar. 

Väg 30

Väg 23

Väg 27

Väg 25

Väg 23

Väg 126

Väg 122

Väg 25

Lammhult
Deltidsstation

Moheda
Deltidsstation

Rottne
Deltidsstation

Braås
Deltidsstation

Alvesta
Deltidsstation

Vislanda
Deltidsstation

Grimslöv 
Räddningsvärn

Odenslanda
Räddningsvärn Ingelstad

Deltidsstation

Västra Torsås 
Frivilligt räddningsvärn

Heltidsstation
Deltidsstation

Växjö

Organisationen utgörs av fyra enhe-
ter; förbundsledning, förbundskans-
li, operativ enhet och skyddsenhet.

FÖRBUNDSLEDNINGEN
Förbundsledningen utgörs av en för-
bundschef och en räddningschef.

FÖRBUNDSKANSLIET
Förbundskansliet tillhandahåller 
administrativ service och tjänster till 
ledning, verksamhetsansvariga, med-
arbetare, medborgare och politiker.  

SKYDDSENHETEN
Skyddsenheten ansvarar för det 
förebyggande arbetet inom Värends 
räddningstjänst. 

I enhetens arbete ingår bland an-
nat att informera och utbilda kring 
brand- och trafiksäkerhet, genomföra 
tillsyner, besluta om tillstånd till han-
tering av brandfarliga och explosiva 
varor och hantera remisser.

OPERATIVA ENHETEN
Operativa enheten är den utryck-
ande delen av organisationen och 
den utgörs av en heltidsstation, åtta 
deltidskårer, två räddningsvärn och 
ett frivilligt räddningsvärn. 

Arbetet inom enheten består bland 
annat av räddningsinsatser vid 
olyckor och förberedelse genom 
utbildning och övning.

Organisationen bestod 2015 av cirka 60 
heltidsanställda, 160 deltidsanställda 
och 30 räddningsvärnsmän fördelade 
på följande 11 platser. 

Ledning och gemensamma funktioner 
är samlade till brandstationen i Växjö.



2

FÖRBUNDSDIREKTIONEN 2015
VÄXJÖ KOMMUN
Sigvard Jakopson (M), ordförande
Sven Johansson (C), ledamot
Anders Lindoff (S), ledamot
Anna Zelvin (KD), ersättare
Tobias Adersjö (MP), ersättare
Ann-Christin Eriksson, (V), ersättare

ALVESTA KOMMUN
Torbjörn Svensson (S), vice ordförande
Hagart Valtersson (C), ledamot
Anders Johnsson (M), ledamot
Peter Johansson (S), ersättare
Helene Andersson (C), ersättare
Anders Malmqvist (M), ersättare

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Tyvärr kan jag också konstatera att 
vår personal i utryckningstjänst un-
der året har utsatts för orättvist och 
omotiverat fysiskt våld, till exempel 
stenkastning, när de har varit utlar-
made på hjälpinsatser. Detta tycker 
jag är mycket tråkigt.

Vad gäller ekonomin har budget 
hållits, med en positiv avvikelse på 
knappt 400 tusen kronor. Delar av 
förbundets eget kapital har som 
budgeterat använts för att finansie-

ra vissa engångsinsatser, så kallade 
strategiska satsningar.

Under året har det i likhet med tidi-
gare år funnits behov av att rekry-
tera personal till flera av förbundets 
deltidsstationer. 

Utmaningarna inför framtiden är 
både många och stora; vi behöver 
fortsätta arbeta för en ökad mång-
fald i personalgruppen, satsningen 
på första instatsperson (FIP) på 
samtliga deltidsstationer ska fullföl-

jas, våra mål med en föryngrad fordons-
park ska uppfyllas och ekonomin ska 
fortsätta vara i balans. 

Sammanfattningsvis är jag nöjd med 
året som gått och jag ser fram emot ett 
fortsatt spännande arbete.

Sigvard Jakopson 
Ordförande i förbundsdirektionen

Efter ett första år som ordförande för Värends Räddningstjänstförbund kan jag konstatera att verksamheten 
för 2015 fungerat väl. De utmaningar vi har ställts inför har vi löst på ett förtjänstfullt sätt. 

Förbundsdirektionen. Bakre raden från vänster: Ann-Christin Eriksson, Anders Johnsson, Torbjörn Svensson, Sigvard Jakopson, Anders Lindoff 
Främre raden från vänster: Anna Zelvin, Sven Johansson, Hagart Valtersson
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HÄNDELSER UNDER ÅRET

Vid en garagebrand på Hovshaga 
i Växjö förstördes en stor del av 
byggnaden och ett antal bilar. Tack 
vare räddningstjänstens arbete 
räddades intilliggande byggnader 
som branden var på väg att sprida 
sig till. 

Räddningstjänsten är en viktig del i 
de drygt 3 500 restvärderäddnings-
uppdrag som utförs i Sverige varje 
år. Tack vare snabba och organise-
rade insatser sparar samhället ma-
teriella, personella och ekonomiska 
resurser.

NEDLÄGGNING AV  
FÖRBUNDETS BRANDVÄRN  
I ODENSLANDA
Under många år har diskussion 
förts om de lokaler som förbundets 
brandvärn i Odenslanda har för-
fogat över. Lokalerna har inte varit 
ändamålsenliga vad gäller varken 
utrymme eller framförallt arbets-
miljö. 

Under hösten 2014 beslutade den 
dåvarande direktionen att brandvär-
net i Odenslanda skulle avvecklas i 
samband med att hyreskontraktet 
på stationsbyggnaden löpte ut den 
sista december 2015. Detta efter 
dialog om vilka framtida inves-
teringar som skulle krävas för att 
uppfylla bland annat gällande ar-
betsmiljökrav. Man öppnade också 
upp för möjligheten att stötta en 
omvandling till frivilligt brandvärn, 
om intresse fanns.

Vid årsskiftet 2015/2016 löpte 
hyreskontraktet ut och nedlägg-
ningsbeslutet genomfördes. Över-
läggningar om att bilda frivilligt 
brandvärn hade då tyvärr inte nått 
någon framgång. 

FLYKTINGKRIS I VÄRLDEN
Under 2015 rapporterades det om 
att rekordmånga människor befann 
sig på flykt runt om i världen och i 
slutet av året låg antalet asylsökande 
i Sverige på rekordhöga nivåer. 

Situationen i världen och Sverige 
påverkade även vårt arbete. Under 
hösten ställde förbundet lokaler till 
förfogande som akutboende för ny-
anlända flyktingar. Flyktingströmmen 
till Växjö blev dock aldrig så stor att 
våra lokaler behövde användas. 

Tillsyner genomfördes i lokaler som 
användes eller skulle användas som 
asylboenden, ankomstboenden 
och boenden för ensamkommande 
flyktingbarn. Tillsynerna visade att 
boenden för ensamkommande 
flyktingbarn över lag hade ett bra 
brandskydd både organisatoriskt och 
tekniskt. 

Vi gav även brandskyddsinformation 
till asylsökande i samband med hem-
besök på asylboenden och studiebe-
sök på brandstationen. 

EN NY DIREKTION 
Vid årsskiftet 2014/2015 tillträdde en 
ny förbundsdirektion. Av totalt tolv 
ledamöter och ersättare var tio helt 
nya i sin roll vad gäller Värends Rädd-
ningstjänst. För att snabbt komma 
in i verksamheten genomfördes ett 
introduktions- och planeringsinternat 
i januari. 

Vid första sammanträdet fastställdes 
den verksamhetsplan och budget för 
2015 som den föregående dirketio-
nen hade antagit vid sitt sista sam-
manträde i november 2014. Totalt 
har direktionen sammanträtt åtta 
gånger under 2015.

STORA VÄRDEN RÄDDADE 
VID INSATSER
Vårt uppdrag består av att ge skydd 
mot olyckor gällande människors 
liv, hälsa, egendom och miljö. När vi 
sammanfattar utryckningsåret 2015 
sticker några händelser ut lite extra. 
Bland annat ett antal insatser under 
vilka vi lyckades räddade stora vär-
den från att förstöras i bränder. 

Vid en brand på ett stort sågverk 
i Moheda räddade våra styrkor 
tillsammans med ett inbyggt sprink-
lersystem mycket stora värden för 
företaget.

När en brand utbröt på en toalett 
på en affärsgalleria i Växjö centrum 
löste sprinklersystemet ut och släckte 
branden. Vår styrka gjorde då ett 
stort arbete med att ta hand om det 
vatten som sprinklern sprutat ut och 
som hotade att orsaka mycket stora 
skador. Restvärdeledaren1 bedömde 
att styrkans jobb var direkt avgöran-
de för att reducera skadorna.

ODENSLANDA BRANDVÄRN 
EN ÅTERBLICK

Brandvärnet i Odenslanda 
startade i anslutning till Starks 
borstfabrik 1952. Under många 
år var fabriken den naturliga re-
kryteringsbasen till brandvärnet. 

I takt med tiden har såväl 
företagsstruktur som samhälls-
struktur förändrats. Våren 2015 
flyttades den sista delen av 
tillverkningen på fabriken till 
Bjärnum. 

Under alla år har det vid brand-
värnet i Odenslanda funnits en 
duktig och lojal personalstab som 
genomfört såväl övningar och 
utryckningar på ett förtjänstfullt 
sätt. Många medarbetare vittnar 
om värnets viktiga insatser vid 
bland annat skogsbränder och 
efterarbeten. 

Odenslanda har varit en viktig 
del i den kommunala räddnings-
tjänsten och förbundets verksam-
het i totalt 63 år. Det är natur-
ligtvis med sorg i hjärtat som vi 
tackar för den tid som varit.

1 Försäkringsbranschens Restvärderäddning har avtal med Sveriges samtliga räddnings-
tjänster och cirka 80 restvärdeledare finns tillgängliga över hela landet. På olycksplatsen 
är de försäkringsbolagens representant och ska organisera restvärderäddningsarbetet. 

Sprinklerhuvud. Tillsammans med 
inbyggda sprinklersystem har våra 
styrkor under året räddat stora 
värden.
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PROJEKT OCH  
UTVECKLINGSARBETEN
SATSNING PÅ DYNAMISK 
RESURSHANTERING
Efter beslut från länets räddningsche-
fer påbörjades under 2015 arbetet 
med att införa dynamisk resurshante-
ring (DRH). 

Övergången till DRH innebär en änd-
ring av våra larmplaner. I praktiken 
flyttas fokus från utlarmning baserad 
på områdesgränser (s.k. insatszo-
ner) till att mer fokus läggs på rätt 
förmåga i form av fordon, utrustning 
och kompetens för varje aktuellt 
uppdrag.

Det innebär också en gemensam 
larmplan för hela länet. Att närmaste 
styrka eller specialenhet larmas 
oavsett geografisk, kommunal- eller 
förbundstillhörighet.

Under året låg fokus på planering 
och förberedelser inför implemente-
ringsfasen. Nya larmplaner togs fram 
i samarbete med SOS-alarm. Det nya 
sättet att arbeta beräknas vara igång 
i april 2016. 

FIP TILL FLER AV  
FÖRBUNDETS STATIONER
Under året infördes resursen Första 
insatsperson (FIP) på ytterligare tre 
av förbundets deltidsstationer; Braås, 
Lammhult och Vislanda. Resursen 
finns sedan 2009 på förbundets sta-
tioner i Alvesta och Ingelstad. Under 
2016 ska FIP införas på förbundets 
två kvarvarande stationer. 

FIP innebär att en deltidsanställd 
styrkeledare har beredskap och 

En av förbundets  
nya FIP-bilar.

tillgång till ett mindre utryckningsfor-
don hela dygnet. FIP kan köra direkt 
till olycksplatsen utan att åka via sin 
brandstation och kan därför vara på 
plats snabbare och vidta de första 
viktiga åtgärderna.

GEMENSAMMA  
SÖKRUTINER VID  
VATTENLIVRÄDDNING
Under våren arbetade en arbetsgrupp 
bestående av representanter från vår 
organisation och Sjöräddningssäll-
skapet (SSRS) Kronoberg fram nya, 
gemensamma sökrutiner för insatser 
med vattenlivräddning.

Det mycket väl genomförda arbetet 
presenterades för organisationens hel-
tidsbefäl i samband med en av årets 
befälsdagar. Information och utbild-
ning till övriga delar av organisationen 
har sedan dess pågått och beräknas 
vara färdigt under våren 2016.

Våra ambassadörer.  
Från vänster: Kririll Kobets, Ashraq Al 
Jaddan Nasser, Margarita Theodosiadou 
och Johan Palmqvist.  

AMBASSADÖRER  
FÖR BRANDSKYDD  
OCH SÄKERHET
Att minska risken för bränder och 
andra olyckor är en av räddnings-
tjänstens viktigaste uppgifter. Vi ar-
betar aktivt med att ge information 
och utbildning till allmänhet, skolor, 
företag och föreningar. Vi vill kunna 
nå alla som bor och verkar inom 
Värends Räddningstjänst område.

Därför startade vi tillsammans med 
Växjö kommun, förvaltningen för 
arbete och välfärd ett projekt för 
att förebygga bränder och andra 
olyckor. 

Unga, vid tillfället arbetssökande, 
personer med varierade erfarenhe-
ter rekryterades och utbildades för 
att fungera som ambassadörer för 
räddningstjänstens olycksförebyg-
gande informations- och utbild-
ningsverksamhet. 

Ambitionen är att möta invånarna 
där de finns; på skolor, i bostads-
områden, under pågående fritids-
aktiviteter och så vidare.

Efter den genomförda utbildningen 
arbetar nu våra fyra ambassadö-
rer med information inom olika 
verksamheter. Det kan gälla studie-
besök, uppsökande verksamhet, 
samverkan med polis, bostadsföre-
tag och föreningar och deltagande 
vid mässor och andra tillställningar 
där det finns möjlighet att träffa 
medborgare.
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FRÅN TILLSYNS- 
MEDDELANDE TILL  
TJÄNSTEANTECKNING
Under året lämnade vi vårt arbetssätt 
att efter genomförd tillsyn skriva ett  
tillsynsmeddelande. Istället arbetar vi 
nu med tjänsteanteckningar följt av 
föreläggande om de brister som ska 
åtgärdas, vilket är ett mer rättssäkert 
förfarande. Ett föreläggande kräver 
djupare utredning av tillsynsförätta-
ren och kan också överklagas. 

Det har krävts viss omställning av 
tillsynsarbetet där efterarbetet från 
varje tillsyn krävt mer tid.

UPP I RÖK
Tillsammans med utbildningsförvalt-
ningen på Växjö kommun startades 
under hösten projekt ”Upp i rök” på 
två av grundskolorna inom Växjö 
kommun.

Bränder och annan vandalisering i 
skolor är ett stort samhällsproblem 
som varje år kostar samhället hund-
ratals miljoner kronor. Upp i rök är en 
utbildning som riktar sig till ung-
domar i högstadiet och behandlar 
konsekvenser av skolbränder samt 
ungdomarnas eget beteende och 
handlande.

Projektet redovisades i Brottsföre-
byggande rådet (BRÅ)2 i december 
2015 och då beslutades att kommu-
nens alla sjundeklassare ska genom-
gå utbildningskonceptet under 2016.

TILLSYNER MED TEMA
Under 2015 började vi genomföra 
tematillsyner. Med tematillsyn menas 
att ett större antal verksamheter 
inom samma verksamhetsområde 
tillsynas under en sammanhängande 
tidsperiod. Tidigare har vi arbetat 
med tillsynsplanering baserad på 
tidsfrister. Vi har då genomfört tillsy-
ner på olika verksamheter med olika 
tidsintervall.

Genom att göra tematillsyner kan 
man kvalitetssäkra tillsynerna, göra 
mer enhetliga bedömningar, utveckla 
kompetensen hos tillsynsförrättarna 
och samla in bra underlag för kom-
mande aktiviteter.

2015 ÅRS TEMATILLSYNER

Enligt tillsynsplanen för året genom-
fördes tillsyner främst på verksamhe-
ter tillhörande följande teman:

• Vård- och omsorgsanläggningar 
med fler än tre personer som  
har hjälpbehov vid utrymning 
(påbörjades 2014)

• Bensinstationer
• Hotell (även pensionat,  

vandrarhem och liknande

2 I Växjö finns BRÅ - brottsförebyggande 
rådet som arbetar för att förebygga brott 
genom att få olika parter inom samhället 
att samarbeta.

RESULTAT

Vård- och omsorgsanläggningar
Tillsynerna gav upphov till fler brister 
än förväntat. Vid föregående tillsyns-
omgång hade det sett genomgående 
bra ut på boendena. 

Framförallt uppmärksammades nu 
brister i det systematiska brand-
skyddsarbetet. 

Det byggnadstekniska brandskyd-
det skiljde sig också mycket mellan 
de olika boendena beroende dels på 
byggår och dels på de olika fastig-
hetsägarnas ambitioner. 

Bensinstationer
29 tillsyner genomfördes på bensin-
stationer och de resulterade i sju fö-
relägganden. Den vanligaste bristen 
som ledde till föreläggande var att 
flamskydd saknades på gasåterfö-
ringen vid centralpåfyllningen (enligt 
MSBFS 2014:5). 

Kontakt har tagits med MSB (Myn-
digheten för samhällsskydd och 
beredskap) för att utreda i vilka fall 
det är krav på sådana flamskydd. 

Efter många kontakter och motstri-
diga uppgifter beslutade vi att ställa 

Brandman Henrik Jonasson 
deltar vid en övning på 
förbundets utbildnings- 
och övningsanläggning 
Nothemmet. 

En utrymningsplan visar 
utrymningsvägar och ger 

instruktioner fölr hur man ska 
agera vid brand eller annan fara.
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kravet i föreläggande och samtidigt 
uppmana motparterna att överklaga 
beslutet för att få saken prövad. Ty-
värr har inget föreläggande överkla-
gats.

Hotell
28 tillsyner genomfördes på hotell, 
pensionat, vandrarhem och liknande 
verksamheter. Tillsynerna resulterade 
i sju förelägganden varav ett har 
överklagats. Överklagandet är i skri-
vande stund ännu inte avgjort. 

De vanligaste påträffade bristerna var 
att självstängare saknades, att auto-
matiskt brand- och utrymningslarm 
inte var tillräckligt omfattande och 
att utrymningsvägar inte var anord-
nade på ett säkert sätt.

YTTRE LEDNINGSRESURS
Strax innan sommaren 2015 togs ett 
nytt ledningsfordon i drift i förbun-
det. Fordonet har utrymme och 
teknisk utrustning för att möjliggöra 
kvalitativ insatsledning på skadeplats. 

En arbetsgrupp från organisationen 
hade inför investeringen i den nya 

resursen inventerat organisationens 
behov, analyserat och lämnat förslag 
till arbetsmetoder.

Under senare delen av året har 
resursen larmats ut vid insatser och 
uppfattningen är att den fungerat på 
ett bra sätt. Resursen är även tänkt 
att vid behov kunna användas i hela 
Kronobergs län.

RÄDDSAM KRONOBERG
Att samverka är inte nytt för rädd-
ningstjänsterna i Kronobergs län, 
men med tiden har ett behov av en 
mer långsiktig, strukturerad sam-
verkan inom hela uppdragsområdet 
vuxit fram. 

Samtalen om en mer formaliserad 
samverkansorganisation, ett ”Rädd-
sam Kronoberg”, startades i au-
gusti 2014. Under 2015 startade ett 
treårsprojekt för att bygga upp och 
driftsätta organisationen. Projektet 
finansieras med bidrag från MSB.

Inriktningen under 2015 var att hitta 
formerna för samverkan mellan 
Räddsam Kronoberg, räddningstjäns-
terna och de förtroendevalda poli-

tiska företrädarna. Vid slutet av året 
bestod projektorganisationen av en 
övergripande projektledare och tre 
delprojektledare.

Målet är att Räddsam Kronoberg ska 
vara formaliserat som en ekonomisk 
förening och implementerat fullt 
ut år 2017. Organisationen ska då 
övergå till en förvaltningsorganisa-
tion och processledare rekryteras.

SMÅLANDSSOTAREN AB
Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga 
bränder i bostäder. En stor del av alla bränder i bo-
städer är relaterade till eldstäder och skorstenar. Vid 
sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att 
minska risken för brand. Sotningsverksamheten är 
numera uppdelad i två separata uppdrag - sotning 
och brandskyddskontroll.

Kommunen skall enligt lagen om skydd mot olyckor 
(SFS 2003:778) ansvara för att sotning (rengöring) 
och brandskyddskontroller av eldningsanläggningar 
genomförs. Kommunen får dock medge att en 
fastighetsägare själv utför eller låter någon annan 
utföra sotning på den egna fastigheten som man 
bor i (en- och tvåbostdshus) – om det kan ske på ett 
från brandskyddssynpunkt säkert sätt.

Alvesta och Växjö kommuner har delegerat ansvaret 
för sotning och brandskyddskontroll till Värends 
Räddningstjänst som i sin tur har tecknat avtal med 
en leverantör som utför arbetet åt kommunerna, 
Smålandssotaren AB.

Leverantören har överlämnat statistik över årets 
utförda rengöringar och brandskyddskontroller. 

Inom förbundets område fanns 30 743 förbrän-
ningsanläggningar som omfattades av kravet på 
brandskyddskontroll. 94 procent av de sotningar 
som skulle genomföras blev genomförda. Av de 
objekt som besöktes bedömdes nästan 1100 stycken 
ha brister. Endast ett föreläggande meddelades un-
der året. Inget förbud meddelades.

GENOMFÖRDA  
BRANDSKYDDSKONTROLLER  

Nedan visas antalet genomförda brandskyddskontroller 
för perioden samt antalet befintliga anläggningar/objekt 
fördelade per kategori.

KATEGORI

2-årsobjekt
3-årsobjekt
6-årsobjekt

TOTALT ANTAL  
OBJEKT

440
17 630
12 673

ANTAL GENOMFÖRDA  
KONTROLLER 2015
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2 214
2 583

Inryckningen på 
brandstationen i Växjö. 
Här hänger larmställen  

i väntan på larm. 
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MEDARBETARE OCH KOMPETENS

KOMPETENSUTVECKLING
”KÖRKORT” FÖR MOTORSÅG

Enligt bestämmelser från arbets-
miljöverket är sedan första januari 
2015 den som använder motorsåg i 
tjänsten skyldig att ha utbildning för 
de moment som skall utföras. Man 
skall också ha genomfört ett teore-
tiskt och ett praktiskt prov som visar 
att man har de kunskaper som krävs 
för uppgiften. 

För att kunna behålla och använda 
motorsågarna som finns på våra 
fordon behövde vi utbilda ett antal 
av de anställda i förbundet för att 
uppfylla kraven för motorsågsarbete. 

Efter att ha utbildat två instruktörer 
ur egen personal enligt Säker Skogs 
utbildningskoncept hölls en intern 
utbildning för den personal som ska 
kunna utföra motorsågsarbete.

Utbildningen genomfördes under 
försommar och höst 2015 och totalt 
har nu drygt 100 medarbetare inom 
förbundet ”körkort” för motorsåg.

SÄKRARE UTRYCKNINGSKÖRNING

Redan under 2014 påbörjade förbun-
dets personal en utbildning kring tra-
fiksäkerhet och utryckningskörning. 
En utbildning som hade efterfrågats 
av personalen. Samtlig personal gick 
då en teoriutbildning sammansatt 
och presenterad av personal från 
Polishögskolan i Växjö.

Det gångna året kompletterades 
utbildningen med praktiska moment. 
Totalt 150 chaufförer genomförde 
en övning i utryckningskörning på 
flygfältet i Kosta. 

Syftet med utbildningen var att ge 
våra förare god kunskap om regel-
verk, risker, riskreducering och hur 
fordonet kan bete sig vid en upp-
kommen nödsituation.  

ÖVNINGAR OCH UTBILDNINGAR  
I SAMVERKAN

Traumaövningar
Att regelbundet träna samverkan vid 
vardagshändelser är en viktig detalj. 
Under året har vår personal tillsam-
mans med sjukvården genomfört 
traumaövningar.

Traumaenheten på sjukhuset har be-
hov att träna olika skadeutfall och vid 

28 maj 2015. Motorsågs- 
utbilding på Nothemmet.

dessa tillfällen har hela scenariot från 
omhändertagande på skadeplats till 
arbetet i traumarummet övats. 

Samtidigt har vår personal tränats 
både i omhändertagande och sam-
verkan.

Samverkan vid trafikolycka
Under hösten påbörjades en samver-
kansövning för insats vid trafikolycka 
i Kronobergs län.

210 brandmän och ambulansförare 
övade på att effektivisera omhän-
dertagandet av den drabbade. Detta 
genom att vi tränade in samma 
rutiner för hela länet samt skapade 
en förståelse för varandras organisa-
tioner, vilket ger en säkrare miljö på
olycksplatsen.

Övningen kommer att fortsätta 
under hela 2016 och engagera all 
räddningstjänstpersonal och ambu-
lanspersonal i hela Kronobergs län.

Samverkan mot suicid
På uppdrag av Växjö kommunled-
ning har incidentgruppen för suicid 
under året jobbat med att klargöra 
vilka larmnoder vi ska åka på när det 
gäller suicid. Detta för att underlätta 
för SOS-operatören och för oss på 
räddningstjänsten så att vi kan för-
bereda oss på vilka händelser vi blir 
larmade på. 

Vi kommer också att kunna förbättra 
vår övningsverksamhet och kam-
ratstödet i länet. Vi kommer genom 
samverkan med de andra blåljusor-
ganisationerna hjälpas åt att rädda 
liv.

Samverkansövning.  
Omhändertagande vid trafikolycka.
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1 Röd färg får de 25 procent av kommunerna med sämst utfall för respektive indikator
2 Gul färg anger att kommunen tillhör de 50 procent av kommunerna som ligger i mittfältet

FIP-UTBILDNING

I samband med det fortsatta infö-
randet av FIP på förbundets deltids-
stationer genomfördes en tvådagars-
utbildning för den personal som ska 
tjänstgöra som FIP.

Utbildningen hölls i huvudsak av 
egen personal, men delar av utbild-
ningen genomfördes i samverkan 
med det företag som levererat de 
släckgranater som FIP-bilarna från 
och med 2015 är utrustade med.   

MÅNGFALDS- OCH  
JÄMSTÄLLDHETSARBETE
Den projektgrupp som bildades 
under 2014 och som har till uppgift 
att driva arbetet med värdegrund, 
mångfald och jämställdhet framåt 
har träffats kontinuerligt under året. 
Representanter från gruppen har 
även deltagit vid ett antal centralt 
anordnade seminarier inom området. 

I maj anordnades en träff för för-
bundets kvinnor i utryckningstjänst. 
Ledning och medarbetare samtalade 
kring upplevelser och behov och träf-
fen fick ett gott betyg.

Under våren arbetades ett underlag 
för diskussion kring värdegrunder 
fram; ”Vägen mot en gemensam 
värdegrund”. Utifrån underlaget har 
samtal hållits i arbetsgrupper inom 

förbundet. Resultatet från samtalen 
redovisades till projektgruppen i 
december. Efter sammanställning av 
resultatet fortsätter nu arbetet mot 
den gemensamma värdegrunden.

ANDELEN KVINNOR I  
UTRYCKNINGSTJÄNST HAR ÖKAT

Det visar SKL:s (Sveriges kommunner 
och landsting) årliga rapport ”Öppna 
jämförelser” som jämför information 
om kvalitet, resultat och kostnader 
inom bland annat verksamhetsområ-
det trygghet och säkerhet. 

Efter många år av röda1 siffor visar vi 
nu gula2 siffror när det gäller andelen 
kvinnor i  utryckningstjänst. Vi ser 
förflyttningen som en viktig marke-
ring som också ger oss riktning mot 
framtiden.  

PERSONALKATEGORI

Förtroendevalda och revisorer
Ledning, administration, förebyggande och drift
Brandmän heltid
Brandmän deltid
Räddningsvärnsmän
TOTALT

Tillsvidareanställda
Visstidsanställda

PERSONALENS SAMMANSÄTTNING
Nedan visas antalet anställda per kön och medelålder fördelat på personalkategorierna, samt det totala  
antalet tillsvidare- och visstidsanställda. Nyckeltal från 2014 anges inom parentes.
Mätdatum 2015-11-01

KVINNOR

3 (4)
4 (4)
0 (0)

10 (8)
0 (1)

 17 (17)

MÄN

11 (10)
11 (11)
46 (45)

156 (158)
27 (29)

251 (253)

MEDELÅLDER

56,7 (68,3)
53,1 (54,1)
44,4 (45,3)
42,8 (43,7)
41,0 (43,0)
 45,5 (45,0)

TOTALT

14 (14)
15 (15)
46 (45)

166 (166)
27 (30)

268 (270)

61 (60)
2 (0)

INTERN UTBILDNING I EKONOMI

Under hösten gick all heltidspersonal 
en intern, grundläggande ekonomi-
utbildning anordnad av förbunds-
kansliet.

Målsättningen med utbildningen var 
att öka medvetenheten om förbun-
dets ekonomi, regler för redovisning, 
investeringar samt vikten och nyttan 
av uppföljningar.

Uppslutningen var god vid de fem 
utbildningstillfällena och kansliet pla-
nerar nu en fördjupande utbildning 
för delar av personalen. 

En komprimerad variant av den 
grundläggande utbildningen kom-
mer framåt att användas vid intro-
duktion av nyanställd personal. 

Släckgranaten 
är ett hjälpme-
del för att bryta 
händelseförlop-
pet vid brand 
i byggnad när 
FIP-resursen 
kommer fram 
innan huvud-
styrkan.

Olika funktion - olika kläder.  
T.v. brandman, t.h. insatsledare.

En  av förbundets 
släckgranater.
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Total sjufrånvarotid
Långtidssjukfrånvaro
29 år eller yngre
30 - 49 år
50 år eller äldre

SJUKFRÅNVARO
Nedan visas obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro i procent av 
arbetstiden. I tabellen finns utfall för sjukfrånvaro fördelad på ålder 
samt långtidssjukfrånvaro och total sjukfrånvaro. 

Mätdatum 2015-11-01

2015

2,87
25,62
0,09
2,18

4

2014

1,66
34,93
0,55
1,43
2,06

REKRYTERING

REKRYTERING BRANDMÄN 

Rekryteringsläget har över lag varit 
bra, med undantag för vissa deltid-
stationer. Arbetstillfällen på mindre 
orter påverkar organisationen och 
medarbetares möjlighet till att ha 
beredskap som deltidsbrandman. 

I Växjö kommuns budget och verk-
samhetsplan 2016-2018 framgår att 
”kombinationstjänster mellan rädd-
ningstjänsten och ordinarie kommu-
nala anställningar ska prövas”. 

Under hösten 2015 träffades vi och 
personalcheferna i de två medlems-
kommunerna för att se hur vi tillsam-
mans kan arbeta med denna viktiga 
fråga.

BRANDINGENJÖRER

I slutet av året annonserade skydd-
senheten om förstärkning i form 
av ledig tjänst som brandingenjör. 
Responsen var stor med många som 
sökte tjänsten, vilket känns både 
positivt och överraskande efter orga-
nisationens tidigare erfarenheter av 
rekrytering av just brandingenjörer.

Rekryteringsprocessen slutade 
med att två ingenjörer erbjöds och 
tackade ja till att bli en del av vår or-
ganisation. Båda börjar sina tjänster 
hos oss den första februari 2016.  

ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

Under året har lagansvariga styrkele-
dare inom heltidsorganisationen fått 
arbetsmiljödelegation. I december 
genomfördes en gemensam arbets-
miljöutbildning för organisationens 
samtliga chefer och skyddsombud.

MEDARBETARENKÄT

2015 deltog vi för andra året i rad i 
Växjö kommuns medarbetarenkät. 
Resultatet visar att förbundet har ett 
fortsatt gott ledarskap, trivsel och 
meningsfullhet. Förbättringsområden 
finns framförallt inom området att 
förmedla och skapa delaktighet kring 
vision och mål.

De handlingsplaner som arbetades 
fram efter 2014 års enkät har under 

2015 blivit sammanställda till en för-
bundsövergripande som presenterats 
för samverkansgrupp och direktion.

FORTSATT FÅ SJUKSKRIVNA

Antalet sjukskrivna medarbetare fort-
satte att vara få under 2015, även om 
vi kan se en liten ökning i sjuktalen. 
Ökningen kan förklaras med ett fåtal 
medarbetare med längre sjukskriv-
ningar som inte är arbetsrelaterade.

SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING

Sedan 2014 erbjuds alla anställda 
inom förbundet att teckna en privat 
sjukvårdsförsäkring där arbetsgivaren 
subventionerar halva kostnaden. Hit-
tills är det främst medarbetare från 
heltidsorganisationen som har valt 
att teckna försäkringen. 

Bedömningen är att skyddet som 
försäkringen ger har nyttjats vid 
flera tillfällen och att medarbetarna 
har varit nöjda med den behandling 
de har fått. För arbetsgivaren finns 
också en ekonomisk nytta med att 
medarbetare återkommer till arbetet 
tidigare efter exempelvis en opera-
tion eller skada.

SLÄCKGRANATER INFÖR 
RÖKDYKARINSATS

Som nämnts i ett tidigare samman-
hang är förbundets FIP-bilar sedan 
2015 utrustade med släckgranater. 
Ett verktyg som snabbt kyler och 
släcker en brand i ett slutet utrymme.

Granaterna används, förutom när 
FIP är först till en brand, även för att 
dämpa en brands intensitet innan vår 
personal påbörjar en rökdykarinsats.
I de fallen är användningen en 
arbetsmiljöåtgärd med syftet att 
reducera risker för de brandmän som 
ska rökdyka.

FACKLIG KONFLIKT MED 
BRANDMÄNNENS RIKSFÖR-
BUND (BRF)
Under våren 2015 varslade BRF 
(Brandmännens Riksförbund), vilka i 
första hand organiserar deltidsper-
sonal, om konfliktåtgärder. Varslen 
gällde att parterna på central nivå 
inte kom överens om nytt avtal (RiB 
15). 

Stridsåtgärderna, som utlöstes i juni, 
påverkade framför allt bemanningen 
i form av blockader. Vi drabbades 
på tre stationer (Ingelstad, Moheda 
och Braås) där vi inte kunde uppfylla 
kravet på att inte lägga ut fler än 168 
timmar beredskap per anställd och 
vecka. Vi begärde och fick då dispens 
för att överskrida beredskapstim-
marna. 

Parterna kom efter förhandling med 
medlare överens om ett nytt avtal 
den 21 juli och konflikten avblåstes 
då med omedelbar verkan. Under 
hösten har förhandlingar om lokala 
ersättningar påbörjats. Vid årsskiftet 
2015/2016 är förhandlingarna ännu 
inte klara.
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Förbundets nya basbil som 
anskaffades under 2015.   



11

MÅL OCH AKTIVITETER

AKTIVITET

Ny strategisk plan med en tydligare styrmodell i 
anslutning till förbundets handlingsprogram enligt lag 
om skydd mot olyckor samt verksamhetsplan. 

Integration av Daedalos mot kommunens nya 
ekonomisystem Raindance.

Översyn av operativ ledning- och styrning inom 
Räddsam Kronoberg med ”inre befäl” (IB) m.m. 

Överflyttning av lönehantering till löneenheten på Växjö 
kommun.

KOMMENTAR

Fortsatt utveckling av styr- och 
ledningssystem pågår.

Implementering pågår.

Arbetet pågår.

Klart.

STATUS

KVALITETSUTVECKLING

STÄRKA MEDBORGARENS FÖRMÅGA ATT MINSKA OCH FÖRHINDRA OLYCKA

AKTIVITET

Översyn av förbundets principer för tillsyn.

Fortsatt arbete med mål att minska risk för och 
konsekvenser vid brand i samverkan med kommunernas 
social- och omsorgsverksamheter.

Utveckla och säkerställa samarbetet med miljö- och 
hälsa hos medlemskommunerna.

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

Ambassadörsprojekt med unga arbetslösa som efter 
utbildning kan genomföra riktade insatser där särskilda 
behov föreligger.

KOMMENTAR

Klart.

Arbete pågår.

Klart.

Arbetet fortsätter.

Projektet pågår.

STATUS

EFFEKTIVT OCH FLEXIBELT RESURSUTNYTTJANDE FÖRE, UNDER OCH EFTER OLYCKOR

AKTIVITET

Fortsatt utbyggnad av FIP, kvarvarande två stationer 
inom förbundet klara under första halvåret 2015.

Genomförande av utbildning i räddningsinsats inom 
ramen för MSB:s utbildningssystem.

IVPA/SAMS-uppdrag fortsätter på samtliga stationer i 
förbundet men avtalet skall omförhandlas

Översyn och anpassning av förbundets larmplaner samt 
rutiner för styrkeuppbyggnad genomförs inom ramen 
för DRH-projektet (Dynamisk Resurs Hantering).

Byte av skadeplatsradio genomförs.

KOMMENTAR

Slutförs våren 2016.

En kurs genomförd 2014 arbete 
pågår för att få genomföra fler av 
MSB:s kurser.

Förhandlingar pågår med Region 
Kronoberg ett nytt avtal när det 
befintliga löper ut april 2016.

Arbete pågår i länsprojekt 
tillsammans med SOS Alarm med 
planerad start våren 2016.

Slutförs under 2016.

STATUS
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= Genomfört = Delvis genomfört = Ej genomfört

EN ATTRAKTIV ARBETSPLATS MED KOMPETENTA MEDARBETARE SOM TRIVS SAMT  
GOD HANTERING AV MILJÖN

AKTIVITET

Motorsågskörkort.

Utryckningsförarutbildning.

Mångfald, särskilda satsningar inom området, bl.a. 
anpassning av deltidsstationer.

Revidering av handlingsplan fys & hälsa.

Rutiner för kamratstöd och avlastande samtal efter svåra 
olyckor revideras. Förbundet deltar i länsgemensamt 
arbete kring krisstöd för allmänheten.

Policy och fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
genomförs.

En säker arbetsmiljö före, under och efter insats med 
särskild fokus på rök- och sotpartiklar.

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

KOMMENTAR

Anpassning till AFS basförmåga 
säkerställd. Fortsatt utbildning.

Klart.

Mål antagna, projektgrupp 
utsedd och inventering 
genomförd.

Revidering framskjuten till 2016.

Delvis reviderad, slutförs under 
2016.

Klart.

Viktiga åtgärder vidtagna, men 
arbetet fortsätter.

Slutförs under 2016.

STATUS

EN VÄLSKÖTT EKONOMI - MÅL FÖR EN GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

AKTIVITET

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

STATUS KOMMENTAR

Pågår enligt plan.

Bagageutrymmet på 
en av förbundets nya 
FIP-bilar. Utrymmet är 
laddat med utrustning 
för en första insats på 
en olycksplats.
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EKONOMI

ÅRETS RESULTAT
Förbundet visar för 2015 ett under-
skott om 1 658 000 kronor, vilket i 
förhållande till beslutad budget är en 
posistiv avvikelse om 377 000 kronor. 

Förbundsdirektionen beslutade att 
satsa 2 035 000 kronor i strategiska 
satsningar. Alla satsningarna genom-
fördes inte. De som genomfördes 
var; utbildning av personal för att nå 
arbetsmiljömål, fortsatt införande av 
första insatsperson (FIP), och utveck-
ling av informationsförvaltning. 

GOD EKONOMISK  
HUSHÅLLNING OCH  
FINANSIELLA MÅL 
Bestämmelsen om god ekonomisk 
hushållning innebär i kommunalla-
gen att offentliga medel ska använ-
das på ett effektivt och säkert sätt 
samt att varje generation ska bära 
kostnaderna för den kommunala 
service som konsumeras. 

Förbundet har som utgångspunkt att 
ha en budget där kostnaderna inte 
överstiger intäkterna. För att satsa på 
framtiden och utveckla förbundet be-
slutades i budget för 2015 att avsätta 
2 035 000 kronor av eget kapital i 
satsningar av engångskaraktär. 

Förbundets finansiella mål är att:
• hålla en budget i balans.
• det egna kapitalet ska uppgå till 

minst fem procent av medlemsbi-
dragen (3 370 000 kronor).

• förbundets fordon inte ska vara 
äldre än 20 år 2019.

Uttaget av det egna kapitalet var vid 
årets slut 1 658 000 kronor. Av dem 
hade 1 271 000 kronor nyttjats till 
strategiska satsningar och 387 000 
kronor till driften.

Det egna kapitalet var vid årets slut  
4 509 000 kronor och målet för det 
egna kapitalet nåddes därmed. 

Investeringar och utbyte av fordon 
har pågått enligt plan. För att nå 
målet om en yngre fordonspark 2019 
krävs ökat investeringsutrymme 
kommande år.

MEDLEMSBIDRAG
Enligt förbundsordningen ska med-
lemskommunerna stå för de verk-
samhetskostnader som inte täcks 
på annat sätt genom bidrag. Under 
budgetåret ges förbundet kost-
nadstäckning från medlemskommu-
nerna för löneökningar och faktiska 
pensionskostnader. Utbetalning av 
medlemsbidrag genomfördes enligt 
förbundsordningen.

Medlemsbidragen för 2015 ökades 
jämfört med 2014 och är därmed 
åter till 2013 års nivå. Förbundet har 
dock inte fått full kompensation för 
de generella kostnadsökningar som 
skett från 2013 avseende hyror och 
driftskostnader. 

INTÄKTER
Årets intäkter uppgick till 6 705 000 
kronor vilket är 1 978 000 kronor mer 
än budgeterat. 

Externa utbildningar, automatiska 
brandlarmsavtal tillsammans med 
vidarefakturerade kostnader stod för 
den största delen av intäktsökningen.

De ökande intäkterna innebar också 
ökade kostnader vilket gav ett lågt 
netto. Antalet debiterade tillsyner 
och tillstånd nådde inte budgeterade 
mål. Det beror dels på en ändrad 
tillsynsplan och dels på att man 
övergick till tjänsteanteckningar och 
föreläggande vilket inledningsvis 
krävde längre handläggningstider.

Vid budgetering av ränteintäkter 
tog man inte hänsyn till kommande 
räntesänkningar, vilket innebar att de 
blev 232 000 kronor lägre än budge-
terat.

KOSTNADER
Driftskostnaderna översteg budget 
med 377 000 kronor. 

KOSTNADER FÖR STRATEGISKA 
SATSNINGAR

Kostnaderna för införande av FIP blev 
222 000 kronor högre än beräknat. Vi 
gjorde även investeringar i fordon för 
FIP som vi inte hade budgeterat för.

Kostnaderna för utryckningsförarut-
bildning och motorsågsutbildning 
blev 125 000 kronor lägre än beräk-
nat. 

Kostnaderna för satsningen på infor-
mationsförvaltning blev också lägre 
än beräknat.

PERSONALKOSTNADER

Förbundet får full kompensation för 
löneökningar och pensionskostnader. 
Utfallet för personalkostnaderna visar 
ingen avvikelse och är med kompen-
sationen från medlemsbidragen i 
nivå med budget.

AVSKRIVNINGSKOSTNADER

Investeringar av fordon drog ut på 
tiden vilket innebar att avskrivning av 
ny basbilen och nytt lastväxlarfordon 
inte påbörjades. 

Avskrivningarna för 2015 blev  
181 000 kronor lägre än budgeterat.

Köket på stationen i Växjö renovera-
des och ny inredning investerades, 
vilket blev något dyrare än budgete-
rat.

Alla siffror är avrundade till närmaste tusental. 

EKONOMISK UPPFÖLJNING  
STRATEGISKA SATSNINGAR SOM TAS FRÅN 
EGET KAPITAL

Belopp i Tkr

Införande första insatsperson (FIP)
Omställning, överanställning
Utryckningsförarutbildning
Motorsågsutbildning
Upp i rök
Inre befäl (IB)
Åtgärder jämställdhet
Inormationsförvaltning

Budget 
2015 

- 335
- 100
- 300
- 300
- 150
- 300 
-300
- 250

Utfall 
 2015 

-557 
- 50

- 315
- 160

- 7   
0
0

- 182
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SKULDER OCH PENSIONS- 
AVSÄTTNINGAR
Pensionsskulden är den beräknade 
framtida skuld som förbundet har till 
arbetstagare och pensionstagare. 

Den samlade pensionsskulden inklu-
sive löneskatt var 22 743 000 kronor  
vilket är en ökning med 1 979 000 
kronor från föregående år. Under året 
har förbundet betalat in 5 779 000 
kronor i pensionskostnader.

Förbundet har en skuld till Växjö 
kommun som vid bokslutet uppgick 
till 1 145 000 kronor.

INVESTERINGAR
Under året investerade förbundet i 
ett nytt ledningsfordon, vilket togs i 
drift strax innan sommaren. 

Vidare anskaffades en ny basbil till 
stationen i Växjö. Den beräknas tas i 
drift strax efter årsskiftet. 

Processen för anskaffning av nytt 
tank-/lastväxlarfordon påbörjades 
och kommer att slutföras under 
våren 2016. 

Under året har även systemet med 
första insatsperson (FIP) driftsatts för 
ytterligare tre stationer vilket innebu-
rit investeringar i FIP-fordon. Denna 
investering har legat utanför budget.

Förbundet investerade som plane-
rat i skyddsutrustning i form av nya 
larmställ. 

Utalarmeringssystem uppgradera-
des för att under 2016 möjliggöra 
övergång till systemet för dynamisk 
resurshantering (DRH).

En större ombyggnad av kök och 
matrum genomfördes på bransta-
tionen i Växjö. I samband med det 
investerade vi även i ny inredning 

Den investering i nytt rökskydd och 
skadeplatsradio som skulle genom-
förts under två år (2015 och 2016) 
blev på grund av bland annat teknis-
ka utvecklingsskäl uppskjuten. Den 
kommer istället genomföras i helhet 
2016.

ANLÄGGNINGAR
Rådet för kommunal redovisning 
(RKR) rekommenderar att tillämpning 
av komponentavskrivning ska gälla 
från räkenskapsåret 2014. 

Förbundet har sedan tidigare till-
lämpat komponentavskrivning för 
anläggningar som är sammansatta av 
komponenter som behöver bytas ut 
med olika tidsintervall.

INTERN KONTROLL
Direktionen beslutade i februari att 
anta föreslagen internkontrollplan. 
Internkontroller har skett inom föl-
jande riskområden:
• Förtroende
• Ekonomi
• Verksamhet

Inom riskområde förtroende tittade 
vi på otillåten användning av förbun-
dets tillgångar, beslutsattestordning 
enligt attestreglemente och samver-
kansavtalet. 

Inom riskområde ekonomi gjordes 
kontroller på fakturering av tillsyner, 
restvärdesräddning samt insatser vid 
automatlarm ej brand.

Inom riskområdet verksamhet avsågs 
att se över efterlevnad av tagna 
beslut och beslutsgång. Kontrollen 
bedömdes dock bli mycket tidskrä-
vande och andra frågor som bedöm-
des mer angelägna prioriterades. 
Direktionen beslutade därför att 
avvakta med kontrollen till 2016.

NYTT EKONOMISYSTEM
Växjö kommun arbetade under året 
med införandet av ett nytt ekono-
misystem. Systemet driftsätts första 
januari 2016. Eftersom vi köper in 
oss i Växjö kommuns ekonomisystem 
innebar det ett stort och intensivt ar-
bete med utbildning och implemen-
tering även för vår organisation.

I samband med systembytet arbeta-
des en ny ekonomimodell fram och 
budget för 2016 anpassades efter 
den. 

Med det nya systemet kommer också 
möjligheten att komma igång med 
en systemintegration för kundfak-
turor. En sådan integration innebär 
att de debiteringar som görs i vårt 
verksamhetssystem Daedalos auto-
matiskt skapar kundfakturor i vårt 
ekonomisystem och på så sätt frigör 
tid för vår administrativa personal. 

När den dagliga driften av ekonimi-
systemet är igång kommer vi börja 
implementering av en integration 
mellan verksamhets- och ekonomi-
system.

FRAMTID OCH 
OMVÄRLDSANALYS
Medlemskommunerna växer och för 
att klara vårt uppdrag i framtiden 
måste vi också ges möjlighet att växa 
i vår verksamhet. Med detta menas 
ekonomi, investeringar och utveck-
ling med brandstationer och perso-
nalförsörjning. 

Det räknas med en årlig ökning av 
befolkningen med dryg 1100 per-
soner inom förbundets område. 
Bebyggelsen i både Alvesta och 
Växjö utökas med bostäder, industri-
mark och trafiken intensifieras. Dessa 
omständigheter påverkar framkom-
ligheten och tider för framkomst 
till olycksplats. En analys av rädd-
ningstjänstens framtida geografiska 
placering behöver genomföras.

En ökning av träbaserad nyproduk-
tion av bostäder kommer med stor 
sannolikhet att påverka insatserna vid 
bränder. 

Vi ser det som både viktigt och 
nödvändigt att finnas med i den 
samhällsplanering som sker för att 
med strategiskt tänkande ges möjlig-
het att analysera och planera för de 
förhållanden som framtiden innebär.

Jocke Svensson, en av brandmännen som utbildats enligt  
Säker Skogs utbildningskoncept instruerar sina kollegor.
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RESULTATRÄKNING

Belopp i Tkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar enligt plan

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

RESULTAT FÖRE KOMMUNBIDRAG

Bidrag Alvesta kommun
Bidrag Växjö kommun

ÅRETS RESULTAT

Bokslut
2014

7 028
-71 062
-3 614

-67 648

197
-342

-67 793

13 848
51 975

- 1 970

not 1
not 2
not 3

not 4
not 5

Bokslut
2015

6 705
-76 167

-3 768

-73 230

18
-52

-73 264

14 942
56 664

-1 658

BALANSRÄKNING

Belopp i Tkr

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Koncernkonto

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital vid årets ingång
Årets resultat
Årets resultat efter balanskravsjustering
Årets balanskravsresultat

Avsättningar
varav pensioner

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
     - leverantörsskulder
     - övriga kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Bokslut
2014

23 817
1 487

22 330

20 336
4 350

15 986

44 153

6 167
8 137

-1 970
-1 970
-1 970

20 764
20 764

17 222
1 430

15 792
5 517

10 275

44 153

not 6
not 7

not 8
not 9

not 10

not 11

not 12
not 13

Bokslut
2015

26 969
1 355

25 614

18 176
4 584

13 592

45 145

4 509
6 167

-1 658
-1 658
-1 658

22 743
22 743

17 893
1 145

16 748
5 437

11 311

45 145
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FINANSIERINGSANALYS

Belopp i Tkr

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering för ej likviditetspåverkande poster
Av- och nedskrivningar
Avsättningar

Förändring av rörelsekapital
Förändring kortfristiga fordringar (- ökning/+ minskning)
Förändring kortfristiga skulder (- minskning/+ ökning)

MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Nettoinvesteringar

MEDEL FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Amortering av skuld

MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Likvida medel vid årets början
Årets kassaflöde

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

Bokslut
2014

-1 970

3 614
594

953
3 798

6 989

-1 137

- 1 137

-285

-285

10 419
5 567

15 986

Bokslut
2015

-1 658

3 769
1 979

-234
956

4 812

-6 921

-6 921

-285

-285

15 986
-2 394

13 592
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NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

Belopp i Tkr

NOT 1. VERKSAMHETENS INTÄKTER
Försäljningsmedel (material, varor)
Taxor, avgifter och ersättningar
Bidrag
Försäljning av tjänster (verksamhet/entreprenad)
Övriga intäkter

NOT 2. VERKSAMHETENS KOSTNADER
Köp av stödverksamhet
Lönekostnader inklusive sociala avgifter
Årets inbetalning av pensioner
Okompenserad övertid, ej uttagna semesterdagar
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

NOT 6. MARK, BYGGNADER M.M.
Anskaffningsvärde
Ackumulerad avskrivning
Årets avskrivning

NOT 7. MASKINER OCH INVENTARIER
Anskaffningsvärde
Pågående investering
Ackumulerad avskrivning
Årets avskrivning

NOT 8. KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Kundfordringar
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter
Övriga kortfristiga fordringar

NOT 9. KASSA OCH BANK
Koncernkonto

NOT 10. EGET KAPITAL
Eget kapital vid årets början
Årets resultat

NOT 11. AVSÄTTNINGAR
Pensionsskuld

NOT 12. LÅNGFRISTIGA SKULDER
Lån medlemskommunerna

NOT 13. KORTFRISTIGA SKULDER
Nästa års amortering på långfristiga lån från medlemskommunerna
Leverantörsskulder
Upplupna löner
Sociala avgifter
Semesterlöneskuld, okompenserad övertid inklusive sociala avgifter
Förutbetalda intäkter
Upplupna kostnader
Övriga kortfristiga skulder

Bokslut
2014

7 028
91

3 013
552

3 252
119

-71 062
-192

-45 929
-4 387
-2 735
-7 131

-210
-2 445
-8 033

-3 614
-126

-3 488

197
197

0

-342
-52

-280
-10

1 487
2 734

-1 122
-125

22 330
57 276

77
-31 535
-3 488

4 350
1 776
2 574

0

15 986
15 986

6 167
8 137

-1 970

20 764
20 764

1 430
1 430

15 792
285

5 517
1 256

479
3 796
2 156
2 303

0 

Bokslut
2015

6 705
290

3 056

3 061
298

-76 167
-275

-47 199
-5 779
-2 944
-6 831

-573
-2 750
-9 816

-3 768
-131

-3 637

18
18

0

-52
-45

0
-7

1 355
2 734

-1 247
-132

25 614
59 994

4 278
-35 022

-3 636

4 584
814

2 037
1 733

13 592
13 592

4 509
6 167

-1 658

22 743
22 743

1 145
1 145

16 748
285

5 437
1 683

561
3 419

613
3 535
1 215
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avseende Värends Räddningstjänstförbund, org.nr. 222000-1396

Vi, revisorer för Värends Räddningstjänstförbund, har granskat den verksamhet som bedrivits i förbundet 
under 2015.

Förbundsdirektionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt 
de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.  De ansvarar också för att den interna kontrollen är 
tillräcklig.

Vårt ansvar är att granska räkenskaper, verksamhet och intern kontroll. Vi ska också bedöma om resultaten är 
förenliga med det finansiella mål och de verksamhetsmål som direktionen beslutat. 

Vår granskning har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet samt Växjö 
kommunrevisions revisionsreglemente. Vid granskningen har vi biträtts av Växjö kommuns revisionskontor. 
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövts för att ge en rimlig grund för 
bedömning och ansvarsprövning.

Vi bedömer att direktionen bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättavisande.

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig

Vi bedömer att resultaten enligt årsredovisningen är förenliga med det finansiella mål och de verksamhetsmål 
som direktionen beslutat.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner förbundets årsredovisning för 2015.

Växjö den 23 mars 2016
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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 
öppenhetsprincipen. Värends Räddningstjänstförbund 
tillämpar den kommunala redovisningslagen och 
rekommendationer från Sveriges kommuner och 
landsting samt från Rådet för Kommunal Redovisning.

Periodisering
I allt 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 arbetsgivaravgift redovisas som kortfristig 
skuld.

Pensionsskuld
Pensionsskulden är den beräknade framtida skuld som 
Värends Räddningstjänstförbund har till arbetstagare 
och pensionstagare. 

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 2015, men som betalas ut under 
2016. 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 anläggningstillgångar 
görs efter en bedömning av tillgångens 
nyttjandeperiod. Viss vägledning finns i SKL:s förslag 
till avskrivningstider. 

Avskrivning börjar 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 värderats 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 procent. Kravåtgärder fullföljs 
även beträffande nedskrivna kundfodringar.

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR 2015
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VERKSAMHETSSTATISTIK

OLYCKOR 

Brand i byggnad
Brand ej i byggnad
Trafikolycka
Utsläpp av farligt ämne
Drunkning/tillbud
Nödställd person
Nödställt djur
Vattenskada
Stormskada
Översvämning av vattendrag
Annan olycka
TOTALT OLYCKOR

UTRYCKNINGAR

2015

164
117
257
22
7

27
3
2
6
1

13
619

2014

154
162
226
17
4

16
7

19
0
0

20
625

LARM UTAN TILLBUD

Automatlarm ej brand/gas
Förmodad brand
Falsklarm brand
Förmodad räddning
TOTALT LARM UTAN TILLBUD

2015

465
63
1

11
540

2014

446
64
5

14
529

+ 6 
- 28

+ 14
+ 29
+ 75
+ 69
- 43 
- 75 

+ 600 
+ 100 

- 35
- 1

+ 4*
- 2  

- 80
- 21
+ 2

ÖVRIGA INSATSER

I väntan på ambulans+sjukvård
Hjälp till ambulans
Hjälp till polis
Hisslarm ej nödläge
Säkerhetsvakt
Inbrottslarm
Annat uppdrag
TOTALT ÖVRIGA INSATSER

2015

156
16
3

11
1
1

49
237

2014

87
13
3
8

2
40

151

+79**
+ 23

0
+ 38

- 50
+ 25
+ 56

* Vi har sedan flera år tillbaka en målsättning att minska antalet utryckningar vid ”automatlarm, ej brand/gas”  
(så kallat onödigt automatlarm). Målet är att ha färre än ett onödigt automatlarm per larmanläggning och år. 
Under 2015 ryckte vi i genomsnitt ut 0,8 gånger till varje larmanläggning (570 st). 

** I Juli 2014 infördes ett nytt system för utlarmning vid befarat hjärtstopp. Sedan dess larmas räddningstjänsten 
samtidigt som abulansen vid alla sådana larm, så kallade IVPA (I Väntan På Ambulans). Antalet IVPA-larm har för 
vår del ökat kraftigt i samband med det nya systemet. Efter automatlarm, brand och trafikolycka är nu IVPA den 
mest frekventa insatstypen. Dialog pågår just nu mellan räddningstjänsterna i länet och Region Kronoberg då 
nuvarande avtal löper ut under våren 2016.
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Under året har förbundet genomfört 1396 utryckning-
ar, jämfört med 1324 år 2014. Här nedan presenteras 
antal utryckningar fördelat på typ av insats.

Förändr. (%)

Förändr. (%)

Förändr. (%)
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BRAND- OCH OLYCKSINFORMATION

(Antal utbildade personer)

Brandskyddsutbildning
Brandskyddsutb. hem & fritid
Upp i rök
Bamses brandskola
Trafiksäkerhetsinfo. körskolor
TOTALT BRANDSKYDDSUTB.

2015

1700
534
211

1 140
1 045
4 630

2014

2 390
180

0
1 470
2 440
6 710

- 29
+ 300 

**
- 22

- 43*** 
- 31

TILLSYNER

Tillsyn LSO 
Tillsyn LBE
Tillsyn samplanerad (LSO+LBE)
TOTALT TILLSYNER

TILLSYNER, TILLSTÅND OCH YTTRANDEN

2015

103
72
5

180

2014

172
28
30

230

- 40*
+ 257

- 83
- 22

TILLSTÅND - BESLUT

Explosiv vara
Brandfarlig vara
Egensotning
TOTALT TILLSTÅND/ANS.

2015

40
78
37

155

2014

22
53
40

115

HANDLÄGGNINGSÄRENDEN

Yttranden ordningslagen
Yttranden alkohollagen
Yttranden plan- och byggärenden
TOTALT YTTRANDEN

2015

81
80
45

206

2014

92
66
62

220

+ 82
+ 47

- 7
+ 35

- 1
+ 26
- 27
- 6

* Under året har vi gått över från att efter genomförd tillsyn 
skriva tillsynsmeddelande till att istället använda oss av 
tjänsteanteckning följt av föreläggande på de brister som ska 
åtgärdas. Detta är ett mer rättssäkert förfarande eftersom 
förelägganden kräver djupare utredning av tillsynsförättaren 
och kan överklagas. 

Förändringen har krävt viss omställning av tillsynsarbetet och 
efterarbetet från varje tillsyn har tagit mer tid. 

** Startade 2015.

*** Våra besök på trafikskolorna pågick som tidigare fram 
till sommaren 2015. Därefter har vi istället erbjudit stöd till 
trafiklärarna i form av material och pedagogik. 
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