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Ordföranden om året som gick

2013 har varit 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 utryckningar för stora skogsbränder. 

Tyvärr har några av förbundets deltidsstationer under året dragits med svårigheter att rekrytera 
personal. Ett omfattande åtgärdsprogram har satts igång.

Arbetet med information och utbildning har haft fortsatt hög prioritet under 2013. Särskilt fokus 
har lagts på ungdomar och skolbränder. Samtliga högstadieskolor inom förbundets område har 
nu en egen kontaktbrandman. Förbundet har varit förskonade från omfattande skolbränder, men 
tillbud har inte saknats.

Den nya, uppdaterade versionen av Bamses Brandskola har varit mycket uppskattad bland 
kommunernas förskoleklasser vilka är utbildningens huvudsakliga målgrupp.

Arbetet med mångfaldsfrågor, bland annat att anställa fler kvinnliga brandmän har tyvärr gått 
trögt, men det är ett prioriterat område. 

Under hösten har nya kontorslokaler på brandstationen i Växjö invigts.

Resultatet för 2013 är positivt och vi ser med tillförsikt fram emot 2014 med utgångspunkt från vår 
vision: Ett tryggt och olycksfritt samhälle för alla.
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förts. Operativa enheten förstärktes under hösten med en 
ställföreträdande chef och stabsenheten lades ner vid årsskiftet 
2013/2014. De arbetsuppgifter som stabsenheten tidigare an-
svarat för har istället omfördelats inom övriga delar av organisa-
tionen.

Med syfte att öka förbundets service och tillgänglighet flytt-
ades den aktuella telefonilösningen under årets sista månader 
över till Växjö kommuns kontaktcenter.

Samhällets konjunktur har påverkat organisationen på flera 
sätt. Varsel och nedläggningar har under året fortsatt att med-
föra personalbrist i deltidsorganisationen. Särskilt kännbart har 
detta varit i Ingelstad och Moheda där vi har haft svårigheter att 
bemanna dagtid.

Ekonomi
Till budget 2013 beslutade direktionen att avsätta en halv miljon 
kronor för olika åtgärder. Året har resulterat i ett överskott med 
1 946 tusen kronor. Överskottet beror till stor del på att olika 
verksamheter och projekt inte har genomförts som planerat. 
Förbundet har också haft en återhållsamhet och hushållning 
med tanke på de kommande tiderna med minskade ekonomiska 
ramar.

Totalt innebär årets resultat ett överskott om 1 946 tusen 
kronor. Vid årets slut har förbundet ett kapital om 8 137 tusen 
kronor.

Under 2013 har förbundet arbetat vidare med  
visionen som ledstjärna: Ett tryggt och olycksfritt  
samhälle – för alla.

Vid ägaröverläggningar i mars 2013 fick förbundet besked om 
att medlemsbidragen för 2014 minskas tre procent. Arbetet 
med att nå en budget i balans för 2014 har krävt mycket jobb 
och delaktighet i organisationen. De förslag som tagits fram har 
belysts inom organisationen, i direktionen och har även nått en 
hög delaktighet från allmänhet och massmedia. Vilka föränd-
ringar som kommer att ske under de närmaste åren fastställdes 
vid direktionens beslut om budget och verksamhetsplan för 
2014 i november 2013.

Utvecklingsarbete i samverkan
Samverkan med länets räddningstjänster har fortsatt inom 

områden som kommunikationssystem Rakel, kemikalie- 
beredskap, suicidprevention samt stab och ledning.

Inom det förebyggande arbetet har förbundet bland annat 
genomfört regelbundet tillsyns- tillstånd och remissarbete. Inom 
områdena brand- och olycksinformation och extern utbildning 
har räddningstjänsten under året förmedlat brand- och olycks-
förebyggande budskap till cirka 6 300 personer.

Insatsstatistiken för 2013 visar på en ökning av antal insatser 
jämfört med 2012. Insatser vid IVPA (I Väntan På Ambulans) 
har ökat med 13 insatser, hisslarm med 18 insatser och drunk-
ning-/tillbud med 10 insatser. Samtidigt har brand i byggnad och 
brand ej i byggnad minskat med totalt 18 insatser. Antalet insat-
ser vid trafikolycka har också minskat, med 8 insatser. Siffran för 
insats vid automatlarm är snarlik tidigare års siffror, 502 stycken. 

Vid jämförelse har totalt 1 314 insatser genomförts. Av dessa 
har deltidsorganisationen larmats vid 442 tillfällen och heltids-
organisationen vid 872 tillfällen.

Den interna organisationen
Under årets första månad tecknades ett nytt samverkansavtal 
med de fackliga organisationerna. Det nya avtalet utgår från det 
centrala avtalet FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö och Samverkan). 
Under året har även nytt avtal gällande flextid tecknats.

En del organisationsförändringar har samverkats och genom-

Jörgen Gertsson
Förbundschef

        2013 – Året i sammandrag

Styrkeledare Peter Rooth under övning med tema trafikolycka.



Automatiska brandlarm

Inom förbundet är 526 automatiska brandlarm anslutna till SOS 
Alarm AB. Under 2013 har 15 larmanläggningar tillkommit. Anta-
let larm från anläggningarna uppgår till 503 och av dem har 40 
procent debiterats för onödigt larm.

Brand- och olycksinformation

Bamses brandskola
Under året har nästan 1 100 sexåringar, fördelade på 43 tillfällen 
genomfört Bamses brandskola. Det nästan 25 år gamla koncep-
tet har moderniserats och ett nytt lanserades i maj. Bland nyhe-
terna fanns en nyinspelad utbildningsfilm, en webbplats och ett 
pedagogiskt material framtaget för barn, lärare och föräldrar. 
Målsättningen har varit att öka den upplevelsebaserade inlär-
ningen och fördjupa det förebyggande arbete som vi riktar mot 
hem och skola. Webbplatsen, bamsesbrandskola.se, har under 
året varit under uppbyggnad.

Trafikskolor
Under året har Värends Räddningstjänst besökt trafikskolor för 
att förmedla kunskap om trafikolyckor. Fler än 2 900 körkorts- 
aspiranter har utbildats. Värends Räddningstjänsts verksamhet 
mot trafikskolorna är unikt i landet. Efter uppmaning från en av 
kommunernas trafikskolor har vi informerat MSB (Myndighe-
ten för samhällsskydd och beredskap) om hur vi arbetar för att 
minska antalet trafikolyckor med unga körkortsinnehavare. 

Övriga utbildningar
Funktionen för brand- och olycksinformation har under året 
genomfört 26 utbildningar med sammanlagt 470 deltagare. 
Bland dem kan nämnas brandskyddsinformation inom ramen för 
Svenska För Invandrare, SFI.

PRAO-verksamhet
Under året har vi tagit emot ett tiotal PRAO-elever från kommu-
nernas grundskolor.

Skyddsenhetens bemanning har under året haltat något. De 
två brandingenjörstjänster tillhörande stabsenheten, som enligt 
planering tillsammans skulle tillföra 60 procent av en tjänst till 
skyddsenheten, har endast kunna bidra med cirka 10 procent 
under årets första del. En av enhetens medarbetare har också 
varit sjukskriven under del av året. 

Positivt är att vi från och med september äntligen har lyckats 
med att återbesätta en ledig heltidstjänst som brandingenjör. 
Fortsatt har en kombibrandman med halvtidstjänst som tillsyns-
förrättare tillsatts, utbildats och trätt i tjänst. Enheten är dock 
vid årets slut fortfarande underbemannat med ungefär en halv 
brandingenjörstjänst.

Organisationsförändringar inom förbundet har medfört att 
funktionsansvaren för brand- och olycksinformation samt insats-
stöd och automatiska brandlarm har överförts till annan enhet 
inom organisationen från och med 2014.

Det kan konstateras att beslutad tillsynsplan i stort sett har 
följts. Avvikelser från planen finns beträffande följande punkter:
• Tematillsyn LSO. Arbetet med att arbeta upp kontaktvägar 

för att komma åt det klientel som är överrepresenterade 
vid bostadsbränder ännu inte inletts. Arbetet inleds under 
januari 2014.

• Tillsyn av nöjesställen har inte skett.
• Kontakter med Linnéstudenterna har inte påbörjats.

Antalet tillsyner enligt plan har prioriterats hårt på grund av 
bemanningsläget.

Handlingsprogram

En reviderad upplaga av handlingsprogram med tillhörande  
dokument har varit ute för samråd mellan juni och augusti. Av 
14 organisationer har endast tre valt att svara på remissen.  De 
som svarat är: Brandmännens Riksförbund, Växjö kommun och 
Länsstyrelsen i Kronobergs län. Synpunkter från remissomgång-
en har sammanställts och redovisats för direktionen. 

Handlingsprogrammet har behandlats i samverkansgrupp. 
Direktionen tar beslut om handlingsprogrammet i februari 2014.

        Skyddsenheten

Områdesbrandmän
I enlighet med verksamhetsplanen har det under 2013 pågått 
ett arbete mot anlagda bränder i skolor. Varje högstadieskola 
har en bestämd, namngiven brandman knuten till sig. Han ska 
bidra till en minskad risk för anlagda bränder och fungera som 
en kontaktperson för skolan. Avsikten är att bygga relationer 
med elever och skolpersonal så att man tidigt kan fånga upp 
tendenser till ökad skadegörelse, vilket på sikt kan sluta med 
anlagda bränder.

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

Övrigt
Värends Räddningstjänst har medverkat med information eller 
uppvisningar vid ett tiotal olika evenemang, bland dessa kan 
nämnas: 

• Kulturnatten.
• Länsstyrelsens turné med Hesa Fredrik.
• Alvesta marknad.
• Mohedadagarna.
• Rottne- och Baåsdagarna.



Rengöring och brandskyddskontroll

Skorstensfejarmästaren har överlämnat statistik över årets utförda förrättningar, brandskyddskontroller och rengöringar inom Växjö 
och Alvesta sotningsdistrikt. Utfallet för årets brandskyddskontroller är 90 respektive 109 procent för Växjö respektive Alvesta. För 
rengöring är utfallet 135 respektive 106 procent.

Inom distrikten finns det 30 466 eldningsanordningar som ska genomgå brandskyddskontroll och rengöras. Antalet planerade 
brandskyddskontroller var för året 5 070, varav 4 882 blev genomförda. Antalet planerade rengöringar var 12 730 och antalet ge-
nomförda 15 930.

Extern utbildning

Under året har sammanlagt 2 320 personer deltagit i kurser 
som genomförts i vår regi. 

Utöver det har Nothemmets utbildnings- och övnings- 
anläggning hyrts ut till olika utbildare med anknytning till rädd-
ningstjänst och brandförebyggande arbete. Årets nettointäkt 
överstiger budgeterad intäkt med tio procent. Den största om-
sättningen har kurser för skydd mot Heta Arbeten haft. Därefter 
kommer kurser för polishögskolan och våra medlemskommuner.

Tillsyn och övrig verksamhet

Tillsynsverksamheten
Under året har det genomförts 257 tillsyner. Bland annat 131 

enligt lagen om skydd mot olyckor och 76 enligt lagen om 
brandfarliga och explosiva varor. 

En del av årets tillsynsverksamhet har räddningsstyrkan svarat 
för. Sammanlagt har man utfört tillsyner av trapphus och fasta 
brandskyddsanordningar i 50 byggnader. Syftet har varit att 
förbereda effektiva insatser och undersöka tillgänglighet för ma-
skinstegen. Verksamheten har koncentrerats till flerbostadshus 
med fler än fyra våningar där räddningstjänstens maskinstege är 
alternativ utrymningsväg.

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 61 tillstånd till hantering av brandfarliga varor
och 22 tillstånd till hantering av explosiva varor meddelats.

Remisser
Sedan 2012 har antalet remisser ökat med 30 procent, eller 

närmare 60 stycken.
Av de totalt 261 remisser som inkommit har 105 varit från po-

lismyndigheten, som efterfrågat räddningstjänstens synpunkter. 
När den senaste alkohollagstiftningen trädde i kraft ställdes 

krav på att verksamheter med tillstånd till utskänkning ska upp-
fylla gällande brandskyddsbestämmelser. De båda medlems-
kommunernas handläggare av utskänkningstillstånd har vid 
49 tillfällen remitterat ärenden till Värends Räddningstjänst för 
yttrande i brandskyddsfrågan.

Skyddsenheten har också har biträtt stadsbyggnadskontoret 
avseende frågor om byggnadstekniskt brandskydd i 64 ärenden 
och besvarat remisser angående detaljplaner i 28 ärenden.

Sotningsärenden
Under året har 43 ärenden om medgivande av egensotning 

behandlats. I några fall har avslag på ansökan gjorts beroende 
på att sökanden inte kunnat visa att anläggningen genomgått 
lagstadgad brandskyddskontroll. Att anläggningen är säker ur 
brandskyddssynpunkt är en förutsättning för medgivande om 
egensotning.

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).

Fristuppfyllnaden  

    Växjö  Alvesta

Brandskyddskontroll 2 år  75 %  58 %

Brandskyddskontroll 4 år  46 %  68 %

Brandskyddskontroll 8 år  98 %  144 %

Rengöring 3 ggr/år  66 %  62 %

Rengöring 2 ggr/år  97 %  94 %

Rengöring 1 år   90 %  78 %

Rengöring 2 år   138 %  117 %

Rengöring 4 år   202 %  148 %

Egenrengöring   305 st  169 st

        Skyddsenheten    Smålandssotaren AB 

Anders Brodell
Chef Skyddsenheten



2013 har varit ett händelserikt år med många skiftningar. Det 
började med en kalldusch i form av vårens besked om minskade 
medlemsbidrag till budget för 2014. Beskedet resulterade i att 
investering av den tankbil som var planerad till stationen i Alves-
ta uteblev. Införandet av FIP (Första insatsperson) i återstående 
delar av förbundet kunde heller inte genomföras som planerat. 

Som kontrast till vårens kalldusch kom en vädermässigt 
fantastisk, varm sommar. Med en mycket torr väderlek befarade 
vi skogsbränder. Men bränderna uteblev i stort sett helt och vi 
klarade perioden bra.

Personal
På personalsidan har året avlöpt ungefär som tidigare år med 
en personalomsättning om cirka tio procent bland våra deltids-
anställda. Bland den heltidsanställda personalen är den omsätt-
ningen betydligt mindre, i princip obefintlig. 

Under årets första månader fortsatte det intensiva arbetet 
med att rekrytera personal till våra deltidsstyrkor i Ingelstad och 

Moheda. Trots ihärdiga insatser nådde vi inte vår målsättning, att 
anställa tillräckligt med personal på de båda orterna. Projektet 
avslutades i maj månad och har sedan dess varit en del i den 
fortlöpande verksamheten. 

Operativa enheten förstärktes under hösten med en ny tjänst. 
En ställföreträdande operativ chef eftersöktes och tidigare isats-
ledare Pär Stensson tillträdde tjänsten. Pärs ansvarsområden är 
övningsanläggningen Nothemmet, övningsverksamheten och 
samtliga insatsledare.

Organisation
Under våren påbörjades en omorganisation av förbundets 
enheter i och med stabsenhetens avveckling. De insatsledare 
som tidigare varit kopplade till stabsenheten och skyddsenheten 
tillhör från och med 2014 operativa enheten. Det innebär att alla 
insatsledare är samlade på samma enhet. 

På heltidssidan arbetade vi under våren med att stärka styrke-
ledarens roll. Efter att ha förhandlat med den fackliga organisa-

        Operativa enheten

Heldagsövning under höstens Räddningsinsatskurs.

tionen flyttade vi en del av personalansvaret till styrkeledaren 
och därmed närmare arbetslaget. Det nya arbetssättet kommer 
att utvärderas under våren 2014.

Under året har vi inlett arbetet med att integrera vårt perso-
nalsystem Daedalos med lönesystemet Personec samt ekonomi-
systemet Agresso. Detta för att underlätta det fortsatta admi-
nistrativa arbetet. Brist på arbetskapacitet har tyvärr lett till att vi 
inte hunnit komma igång med Daedalos på våra deltidsstationer.

Underhåll
Utgångsläget vid årets början var besparing, dock av det mindre 
slaget med 0,5 procent. Det såg inte ut att innebära några stora 
problem och vår avsikt var att fortsätta planerad investerings-
plan. 

Bygget av nya kontor och ny tvätthall fortgick och lagom till 
sommaren och semestern kunde vi flytta in i de nya lokalerna.

Under året gjordes även ombyggnader på stationen i Alvesta. 
Vi renoverade kontoret och moderniserade larmutrustningen. 
Orsaken till förändringarna var att Allbohus byggde om de delar 
av byggnaden som nu har blivit Migrationsverkets vårdcentral. I 
samband med vårdcentralens etablering har Ambulansen flyttat 
från lokalen. Från mitten av 2014 kommer de istället att finnas i 
nybyggda lokaler på Björnstorpsområdet, Alvesta.

  
Fortsatt har vi moderinserat inbrottslarmen på ett antal del-

tidsstationer. Vi investerade dessutom i larmkläder för Alvesta 
deltidsstyrka och en ny hjullastare till övningsanläggningen 
Nothemmet.

Utöver investering har vi också avyttrat utrustning som tran-

sportbil, bandvagn, släpvagn och hjullastare. För att säkerställa 
en framtida god ekonomisk hushållning behöver vi fortsätta se 
över en fordonsplan, för att se hur vi skulle kunna minska anta-
let fordon samt reparations- och underhållskostnader.

Övningsverksamhet
Under 2013 genomfördes två preparandkurser, vilka båda fick 

goda utvärderingar. Totalt utbildades 34 nya brandmän. 15 till 
vår organisation och 19 till övriga räddningstjänster i Krono-
bergs län.

Det samarbete som under 2012 inleddes med Niscayah, 
numera Securitas, fortsatte under 2013. Under hösten hölls 
en räddningsinsatskurs med 24 deltagare från olika delar av 
Småland på övningsfältet Nothemmet. Det är glädjande att läsa 
utvärderingen efter kursen. Deltagarna lyfter fram vårt fina öv-
ningsfält, våra kompetenta instruktörer och vår servicepersonal.

Under 2013 genomförde totalt 12 av organisationens brand-
män en räddningsinsatskurs. Sex deltog under våren i en kurs i 
Revinge, och sex deltog i höstens kurs på Nothemmet. 

Två nya styrkeledare utbildades under året. En på heltids-
stationen i Växjö och en på deltidsstationen i Braås. Glädjande 
är att vi med det också har utbildat vår första kvinnliga styrkele-
dare, som har sin tjänstgöringsplats i Braås.

Under hösten togs ett nytt containersystem i bruk på 
Nothemmet. Det är tänkt att komplettera övriga objekt på fältet 
och kommer användas till att öva konstruktionsbränder.

Vi startade ett arbete med att säkerställa rätt utbildningsnivå 
för motorsågskörkort och utryckningsförarutbildning. Det arbe-
tet är ännu inte klart och kommer fortlöpa under 2014.

Conny Peterson
Operativ Chef

Pär Stensson
Stf. Operativ Chef



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 2013, men som betalas ut under 2014. 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.

Under 2013 har vi, tillsammans med SOS Alarm, fortsatt kvali-
tetssäkra och följa upp utalarmeringstjänsterna. Det har också 
inletts ett arbete med inriktning på ett nytt avtal om utalarme-
ring. Ett avtal som tecknas tillsammans med samtliga räddnings-
tjänster i Kronobergs och Blekinge län och som skall börja gälla 
1 juli 2014.

Under hösten har det genomförts en inledande provperiod 
med inre befäl (IB) hos SOS Alarm. En fortsättning i form av en 
andra provperiod inleds efter årsskiftet och inriktningen är att 
jobba fram ett konkret förslag på hur IB-funktionen kan reali-
seras som en gemensam tjänst, tillgänglig dygnet runt. Tjänsten 
skulle vara aktuell för de räddningstjänster inom upptagnings-
området som är intresserade av att delta genom att bemanna 
och nyttja tjänsten.

Vi har fortsatt arbeta med att utveckla rutiner för stab- och 
ledningsarbete. Till viss del har dessa rutiner satts på prov under 
höstens stormar, och behovet av ytterligare arbete inom områ-
det har accentuerats.

År 2012 lanserades en ny webbsida samt Facebooksida för 
Värends Räddninsgtjänst. Under 2013 har man fortsatt befästa 
sin närvaro genom aktiviteter på webben sociala medier. 

Det mycket goda samarbetsklimat som finns i Kronobergs län, 
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bland annat i form av Krissamverkan Kronoberg, har fortsatt 
utvecklas i positiv riktning. Till exempel har projektet ”Operativ 
samverkan” som löpt över flera år avslutats under hösten 2013.

Inom IT-området har delar av servrar med mera flyttats in i 
Växjö kommuns lösning GDC (Green Data Center). GDC är en av 
Sveriges mest miljöanpassade serverhallar.  Vidare har telefonin 
flyttats över till Växjö kommuns växellösning och kontaktcenter. 
Förbundet har tillgång till att utnyttja de tjänster kontaktcenter 
erbjuder och som säkert kommer att fortsätta utvecklas under 
kommande år.

I och med organisationsförändringen 2014 kommer stabs-
enheten att upphöra. Dess resurser förs över till andra enheter 
inom organisationen, i första hand till operativa enheten.

Joakim Karlsson
Räddningschef



Mätdatum 131101
Antal tillsvid.anst.
Omräkn. heltider
Genomsnittlig  
sysselsättn.grad
Medelålder
Medellön 
Vik. m. månadslön
Deltidsbrandmän
Räddn.värnsmän
Personalomsättn.

Mätdatum 121101-131031
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) 2013

6 897
-68 763
-3 507

-65 373

284
-1 938

-67 027
0

14 496
54 477

1 946

2012

6 708
-66 861
-3 553

-63 706

353
-310

-63 663
0

13 771
51 336

1 443

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) 2013

26 294

1 512
24 782

15 722
5 303

10 419

42 016

8 137
6 191
1 946

20 170
20 170

13 709
1 715

11 994
3 274
8 720

0

42 016

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

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) 2013

44
2 698

827
3 300

28
6 897

-890
-46 801
-3 902

-168
-6 863

-233
-2 319
-7 587

-68 763

-133
-3 374
-3 507

284
0

284

-60
-1 873

-4
-1 937

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

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) 2013

2 634
-989
-133

1 512

56 316
-28 160
- 3 374
24 782

0
0

2012

2 634
-835
-154

1 646

54 698
-24 760
-3 399

26 539

0
0

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) 2013

1 518

3 308
477

5 303

10 419
10 419

6 191
1 946
8 137

20 170
20 170

1 715
1 715

285
3 274
1 112

425

3 359
0

3 532
7
0

11 994

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
1 685

0
0

11 168

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) 2013

1 946

3 507
3 153

-1 186
-856

6 564

-1 617
-1 617

-285
-285

4 662
5 406

10 068

2012

1 444

3 553
2 248

2 899
249

10 393

-2 329
-2 329

-285
-285

7 778
-2 372
5 406

Personalnyckeltal 2013
Totalt

60
60

99%
45,0

28 448
2

151
29

0,04%

2012
Totalt

59
58

99%
44,6

27 635
1

148
30

1,70%

7,5
25

759
4,5

1462

1,69

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

Diff
1
2

0
0,4

813
1
3

-1
-1,66%

0,4
2

-95
-2

-461

4,78

-2,95
9,17
4,43
2,07
7,05
0,83

Män
55
55

100%
44,9

28 371
1

146
28

0,02%

Kvinnor
5
5

80%
46,2

29 293
1
5
1

20,00 %

7,9
27

664
2,5

1001

6,47

32,5
9,92
6,18
2,12
9,18
1,95

8,1
23

516
2,3

985

4,8
4

148
0,3
16

Berith Swalander 
Ordförande

Anders Lindoff

Sven Johansson

Lars-Olof Franzén 
Vice ordförande 

Siv Wittengård
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2
3

4
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6
7

8
9
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Håkan Kuparinen



        Revisionsberättelse

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   

2013

124
125
220
19
13
26
16
0
0
2

37
502
73
4

10
0

51
0

20
6
1

33
0

32

1 314

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

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

2013

265
34
21
61

169
22
92
38

1851
71
19

209
2925
134

1091
6 300

26
26

2012

205
19
17
49

 167
27
74
29

1 137
102
29

243
2 761

119
1 083
5 474

2011

180
52
21
77

102
18
43
42

1 219
320
482
479

3 159
124
848

6 845

Växjö sotningsdistrikt 
Alvesta sotningsdistrikt 

2013

3 063
1 846

2012

4 588    
2 325    

2011

2 830
1 716

Insatsstatistik (Typ/år)Ärenden, utbildning, info

Brandskyddskontroller 
Entreprenör Smålandssotarna

        Verksamhetsstatistik



         Mål och aktiviteter

Revidering av handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor. Nytt handlingsprogram antas i feb 2014.

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.

Integration av Daedalos mot kommunens ekonomisystem. Processen pågår.

Integration av Daedalos mot kommunens personalsystem. Processen pågår.

Förbundet går in i Växjö kommuns telefonväxel.

Om- och tillbyggnad av brandstationen i Växjö.

Förbättring av förbundets operativa lednings- och stabsrutiner, bl.a. funktionen ”inre 
befäl” i samverkan med räddningstjänster inom SOS-centralens område. Försöksverksamhet fortsätter under 2014.

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 Bamsekonceptet inklusive ny film.

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. Arbetet fortsätter.

Händelsebaserat förebyggande arbete inriktas till skolmiljöer samt bostadsbränder. Arbetet fortsätter.
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.
Utvecklingsarbetet med lättare räddningsfordon på stationerna i Ingelstad och  
Moheda slutförs.
Fortsatt utbyggnad av FIP, klart samtliga stationer senast maj 2014. Fördröjt.
Genomförande av utbildning i räddningsinsats inom ramen för MSB:s utbildnings-
system.

En kurs genomförd 2013 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. Planeras under 2014.

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.

Mångfald, särskilda satsningar inom området. Påbörjat.
Föreläsning Hälsoprofil & hälsoundersökningar av Kommunhälsan.
Uppföljning av handlingsplan Fys & hälsa. Revidering genomförd.

Förbättrad lönepolitik genom att tydliga lönekriterier införs.

Fördjupad insatsutvärdering och erfarenhetsåterföring.

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. Slutförs under 2014.

Ny tvätthall på brandstationen Växjö samt energibesparande åtgärder i samband med 
om- och tillbyggnation.
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.

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

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

Dokumentation och rutiner avseende stöldbegärliga inventarier slutförs och  
redovisas. Arbete pågår.

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


