
Årsredovisning | 2007

”Med engagemang och kunnighet utför vi vårt uppdrag att förhindra 
olyckor och att minska konsekvensen av inträffade olyckor...”



Preparandkurs: 15 utbildade

Brand i byggnad.

2007 års insatser... 

Nödställd person: 16 st

Brand i byggnad: 138 st

Stormen Per

Över 1000 utryckningar

Trafikolyckor: 177 st

Brand, ej i byggnad: 141 stÖvriga uppdrag: 35 st Förebyggande, tillsyn 169 st
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Nödställt djur: 4 st

Brand i byggnad.

Drunkningstillbud: 5 st

Förmodad brand: 36 st

Ett tryggt och 
olycksfritt samhälle

Hiss, ej nödläge: 12 st

Verksamheten för Värends räddningstjänstförbund visar 
för fjärde året i rad ett positivt ekonomiska resultat. Det 
innebär en bra buffert för framtida utmaningar. 

Under 2007 har en del händelser med stora rädd-
ningsinsatser inträffat. Stormen Per drog in över 
Småland i januari och på försommaren uppstod några 
skogsbränder. På sensommaren inträffade den tragiska 
båtolyckan på Helgasjön. Tyvärr kan man också konstatera 
att trafikolyckorna dit räddningstjänst larmats ökat med 
nära 20 % innevarande år. 
 

Förbundsordningen som arbetats fram under 2006 
antogs i början av år 2007 av kommunfullmäktige i 
Växjö och i Alvesta. Vi har under året aktivt arbetat  
med att ta fram ett nytt handlingsprogram för både 
räddningstjänst och förebyggande verksamhet. Detta 
för att förverkliga vår vision om ett tryggt och olycksfritt 
samhälle. 

 
 
 

Berith Swalander 
Ordförande 
Värends Räddningstjänstförbund

Visionen fortsätter

Samarbete med 
Teknikum

6000 utbildade 
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ÅRET I SAMMANDRAG | Väsentliga händelser.
Den 14 januari drog stormen Per in och orsakade förstörelse. 
Värends Räddningstjänst genomförde många räddningsinsat-
ser och deltog i den samlade krishanteringen under en intensiv 
vecka.
Under året har den externa kursverksamheten fortsatt hållits 
på en hög nivå. Förbundets instruktörer har träffat över 6000 
personer vid olika kurser och informationstillfällen! Bamses 
brandskola fortsätter att erbjudas alla förskoleklasser i förbun-
det, vilket är mycket uppskattat.
Trafikolyckorna ökar. På länets mest trafikerade väg, riksväg 25 
mellan Alvesta och Växjö, behöver säkerhetshöjande åtgärder 
vidtas.
Växjö Sotningsdistrikt AB har efter upphandling anlitats som 
ny entreprenör för rengöring (sotning) och brandskyddskon-
troller i Alvesta kommun.

Den interna organisationen
Under året har heltidsorganisationen fortsatt att arbeta med 
ett utvecklingsprogram, av EU delfinansierat mål 3-projekt, 

som syftar till att förbättra kommunikation och samarbete. 
Alla heltidsmedarbetare har varit engagerade i kompetens-, 
ledar- eller teamutvecklingsaktiviteter.
Arbetet med att ta fram nytt handlingsprogram har i princip 
slutförts under hösten. Beslut fattas av direktionen mars 2008.
Rekryteringsläget för deltidsbrandmän är ansträngt på flera 
orter i förbundet. En satsning planeras under våren 2008.

Ekonomi
Resultatet för året är + 983 tkr, vilket är ca 600 tkr bättre än 
budget. Anledningen är framför allt förbättrade finansiella in-
täkter på grund av senarelagda reinvesteringar. Förbundet har 
genomfört engångsavskrivningar på maskiner och inventarier 
som varit upptagna till för högt värde i anläggningsregistret. 
Åtgärden föregicks av en särskild genomgång av förbundets 
sakkunnige revisor.
Vikten av en rimlig reinvesteringstakt i fordon & materiel har 
uppmärksammats genom en utredning under året. Underlaget 
har presenterats för medlemskommunerna vid genomförda
samråd.

Alla medarbetare har på ett mycket positivt och aktivt sätt 
bidragit till att kursverksamheten har kunnat hållas på en hög 
nivå med bra kvalitet och inom de ekonomiska ramarna.

Framtid
Förbundets verksamhet behöver utvecklas vidare. Viktiga 
frågor att hantera är:
• Reinvesteringstakten i fordon & materiel
• Beslut om införande av RAKEL
• Utveckling av förmåga och kompetens
• I väntan på ambulansverksamhet
• Strategi för beredskapsnivå
• Nya hot och risker
• Den enskildes egen förmåga och ansvar
• Det förebyggande arbetets inriktning

2007 hette stormen Per. Det hände dock mer än så.

Jörgen Walldén
Räddningschef



Halva hennes bil krossades.

Den sista augusti vid lunchtid satte sig Lena Rydh 
i sin bil för att köra till affären,  men hon hann 
bara åka några hundra meter nerför backen från 
kontoret. 
”Sedan sa det bara pang! Herregud, vad händer? 
tänkte jag. Jag ser ju ingenting! Jag måste stanna!” 
Bilens vindruta blev alldeles vit, och hon upptäckte 
plötsligt att hon kunde se himlen genom biltaket. 
Innan hon egentligen hann förstå vad som hade 
hänt kom en ung tjej springande över gatan. 
”Hur är det? Du har varit med om en olycka. En 
traktor har kört på dig, sa hon.”
Traktorgrävaren hade backat ut på gatan och 
skopan hade skalat av biltaket längs med hela 
passagerarsidan. Bakluckan låg hopskrynklad i en 
hög bakom bilen.
Lena kände att hon hade ont i ryggen och nacken. 
Just när det kändes som mest förtvivlat var plötsligt 
räddningstjänsten där. En person klättrade upp tätt 
bredvid henne.

”Han pratade med mig på ett sätt som gjorde 
att jag kände mig lugnare, berättar Lena.”
Det tog ett tag innan de fick loss Lena ur bilen. 
Under tiden snurrade tankarna kring det som hade 
hänt. Hon vickade på tårna för att försäkra sig om 
att hon inte hade blivit förlamad i benen. Rädd-
ningstjänsten fick använda motorsåg för att få 
loss Lena och samtidigt kunna fixera hennes rygg 
och nacke.
”Jag kände mig trygg och omhändertagen. De 
jobbade effektivt och gjorde allt rätt. Samtidigt 
tänkte de på min personliga integritet. Jag fick en 
filt att skyla mig mot alla nyfikna blickar och de 
fick människorna som hade samlats på trottoaren 
att backa. De var proffsiga helt enkelt.”
Lena passerar olycksplatsen varje dag på väg till 
jobbet. Hon känner stor tacksamhet att hon lever 
och tycker att hon är mer rädd om livet nu.
”Jag vet att Räddningstjänsten bara gjorde sitt jobb, 
men för mig betydde det väldigt mycket mer!” 

Bra omhändertagande gjorde 
att Lena kände sig trygg.
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RÄDDNINGSTJÄNSTVERKSAMHETEN.
Förbundets förmåga att genomföra effektiva insatser 
vid trafikolyckor ska utvecklas. Ett samarbetsprojekt kring 
kompetensutveckling och rutiner vid trafikolycka har där-
för startats tillsammans med ambulanssjukvården. Flera 
aktiviteter kommer att genomföras under 2008.
Under året har förbundets rutiner för rökdykning 
anpassats till förbättrade sökrutiner, användande av IR-
kamera samt nya centrala bestämmelser gällande 
bl.a. tydligare krav på riskbedömningar innan rökdykare 
sätts in för livräddning. Den nya instruktionen ska tas 
i bruk våren 2008.
Övningsverksamheten har under året inriktats på fort-
satt arbete med gemensamma rutiner vid rökdykning.
Vid de återkommande befälsdagarna för förbundets hel- 
och deltidsanställda befäl förevisades nya
metoder som högtrycksskärsläckare, förstainsatsperson 
(FIP), tung räddningsutrustning och ett lättare släck- 
och räddningsfordon. Beslut har fattats i förbundet om 
att genomföra prov med förstainsatsperson på ett par 
stationer.

Ett antal brand- och olycksutredningar har genomförts, 
bland annat av tre dödsolyckor i trafiken och sjöolyckan 
på Helgasjön som krävde ett liv. Brandutredningarna har 
påvisat och bekräftat några risker för brand exempelvis:
• brännbart material på lastbrygga, anlagd brand 
   Öjaby skola
• utföra heta arbeten i lokaler med brandfarlig vara, 
   billackering i Växjö
• skorstenskonstruktionerna till braskaminer, 
   villabrand Moheda
• elektriska hushållsmaskiner, brand i vattenkokare 
   i lägenhet
• bristfälliga elinstallationer, hotellrumsbrand 
    Royal Corner

Utredningarna om branden i vattenkokaren och 
hotellrumsbranden har publicerats i tidningen Sirenen.
Genomgångar och utredning om sjöolyckan har resul-
terat i en översyn av vår förmåga och utrustning för 
sjöolyckor. Förbundet stödjer även ett frivilligt initiativ 
till att bilda en sjöräddningsstation i Helgasjön.

All personal på Socialförvaltningen i Alvesta kommun har gått en 
brandskyddsutbildning hos Värends Räddningstjänst. 
Vad bestod den av?

– Utbildningen innehöll både teori och praktik och genomfördes på Räddningstjänstens 
övningsanläggning. Vi utformade utbildningen tillsammans med Värends Räddningstjänst 
så att den passade vår verksamhet, bland annat fick vi öva att evakuera en vårdavdelning. 
De som har gått utbildningen är väldigt nöjda och den har gett personalen en större säker-
het i hur de ska agera om det skulle hända någonting. Det är en jättebra grund att stå på.  

Håkan Fridell, Brandskyddsansvarig, Socialtjänsten, Alvesta kommun

Kompetensutveckling. Insatser 
vid trafikolyckor står i centrum.



Samarbetet är livsviktigt. 

Roger Bertilsson är 36 år och jobbar som brand-
man på Värends Räddningstjänst. Han tillhör 
den nya generationens brandmän som har gått 
den tvååriga utbildningen Skydd Mot Olyckor. 
Att bli brandman är en gammal dröm för Roger, 
och han känner att han har hamnat rätt.
”När jag åker till jobbet vet jag inte vad som 
kommer att hända.”, säger Roger. 
Att vara brandman är ett lagspel, samarbetet 
är bokstavligen livsviktigt och var och en måste 
veta exakt vad de ska göra. 
Vid varje skift får Roger en plats i utrycknings-
styrkan, som rökdykare, bilförare eller vid steg-
bilen. Arbetsuppgifterna roterar i laget och var 
och en har tydliga ansvarsområden.
”Man måste vara en lagspelare. 99,8 procent av 
jobbet går ut på samarbete och att alla vet vad 
de ska göra”, menar Roger.
För att stärka samarbetet och förbättra kommu-
nikationen har hela stationen det senaste året 
deltagit i ett utvecklingsprojekt. Under några 
dagar har varje arbetslag bland annat tränat 

problemlösning och att ge och ta kritik. Roger 
tycker att det har varit värdefullt och att det har 
påverkat stämningen positivt, även om den var 
bra redan från början. Projektet har också lett till 
att fler på stationen, bland annat han själv, har 
fått egna ansvarsområden. 
”Jag känner att jag har vuxit som människa här.”

Räddningstjänsten rycker ut vid dramatiska 
bränder och olyckor. Efter känslosamma rädd-
ningsinsatser, till exempel dödsolyckor, får de 
hjälp att bearbeta upplevelserna genom samtal.
”Det är väldigt olika hur man reagerar, men det 
är viktigt att kunna prata om sina upplevelser 
efteråt”, säger Roger.
Att Roger trivs som brandman är det ingen 
tvekan om, och han kan inte tänka sig något 
bättre jobb. 
”När vi kommer till en olycka så kan vi bara göra 
situationen bättre och ofta är människor oer-
hört tacksamma. Det känns stimulerande.”

Roger kan inte tänka sig 
något bättre jobb.
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Under året har rekryteringsproblemen i främst Moheda och 
Lammhult uppmärksammats. För att hantera problemet har 
annonsering i lokalpress och gratistidningar genomförts. 
Enstaka ansökningar har därefter inkommit, men tyvärr 
räcker det inte utan fler sökande behövs för att kunna 
upprätthålla beredskapen främst i Moheda. Arbetet med 
rekrytering har engagerat många ute på de båda orterna och 
vi hoppas att vi kommer till en bra lösning inom en snar fram-
tid. I Ingelstad påverkar beslutade uppsägningar inom ortens 
näringsliv sannolikt möjligheterna till rekrytering.

Information
Under året har det kommit ut fyra nummer av nyhetsbladet 
Slangrullen. Målsättningen är ett nummer per kvartal. Intra-
netsidan har uppdaterats och en modernisering/anpassning 
till vår verksamhet har påbörjats. Målet med vår intranetsida 
är att all personal skall använda den. Fler redaktörer för att 
hålla sidan uppdaterad behövs. Internetsidan www.vrtj.se är 
färdig till stora delar. En översyn av funktionerna och inne-
hållet på sidan behöver dock genomföras.

Lärande i arbete
Under året som gått har vi haft fyra elever från räddnings-
verkets skolor. Eleverna har varit hos oss på brand/räddnings-
praktik i 10 veckor och därefter 5 veckors säkerhetspraktik på 
industri, kommun eller landsting. Efter genomförd praktik går 
eleverna den fjärde terminen på sin räddningskola innan de
examineras och är färdiga brandmän.

Teknik
Stationen i Rottne har under året byggts till och renoverats. 
Ombyggnaden blev klar till årsskiftet, och resultatet har blivit 
mycket bra med bl.a. ny lektionssal och bra duschutrymmen. 
Vislandastationen står nu på tur och kommer i början av 
2008 år få en ansiktslyftning med renovering av duschut-
rymmen samt ommålning.
• En ny släckbil med modernast tänkbara losstagnings-
   utrustning har tagits i drift under året.
• Upprustning av slangtvättsanläggningen i Växjö har 
   påbörjats.

Många av Braås deltidsbrandmän är anställda hos er. 
Vad är det för fördelar med det?

– Det är väldigt positivt. Deltidsbrandmännen kan företaget och har mycket kunskap som gör 
det förebyggande arbetet enklare. De har ögonen öppna för eventuella risker och kan lokalerna 
om det skulle hända någonting. Företagets huvudskyddsombud är samtidigt brandchef i del-
tidsstyrkan. Vi har ett mycket bra samarbete med Värends Räddningstjänst över huvud taget. 
Det är lätt att ringa dem och de ställer alltid upp. Vi har till exempel haft flera brandövningar 
under årens lopp.

Jan-Anders Rålin, Brandskyddsansvarig, Volvo Construction Equipment AB, Braås



Det brinner i fabriken!

På förmiddagen den 12 februari 2007 ringde 
det i VD Anders Fellessons telefon. Det var 
platschefen på Fellessons hyvleri:
”Det brinner, Anders! Kom hit fort!”
Anders Fellesson kastade sig i bilen. Redan flera 
kvarter från hyvleriet kände han röklukten sticka 
i näsan och han fick en kuslig känsla i kroppen. 
Trots att Fellessons hanterar trävaror varje dag 
var detta den första riktiga branden i trä- och 
bygghandelsföretagets nästan hundraåriga 
historia.
När Anders Fellesson kom fram till hyvleriet 
möttes han av brandbilar och brandmän från 
Värends Räddningstjänst. Röken stod tät ur alla 
portar på fabriken. Tack och lov var inga män-
niskor skadade, men det fanns stora värden i 
lokalerna, både maskiner och material. Anders 
funderade över hur mycket som skulle gå för-
lorat och om det över huvud taget skulle vara 
möjligt att få igång produktionen igen.

Det automatiska brandlarmet hade gjort att 
Värends Räddningstjänst kunde rycka ut snabbt 
och efter cirka en timme hade de branden 
under kontroll. Produktionslinjen där branden 
hade startat gick inte att rädda, men tack vare 
Räddningstjänstens rökdykare blev skadorna på 
fabriken begränsade.
”De gjorde en fantastisk insats!” säger Anders 
Fellesson.
    Efter branden har Fellessons sett över sina 
rutiner för brandskydd. Även i det arbetet har 
de haft bra stöd från Räddningstjänsten. 
Efter mindre än fyra månader var den drabbade 
produktionslinjen igång igen.
”Jag hoppas att det dröjer minst hundra år 
till innan det brinner igen!” avslutar Anders 
Fellesson.

Miljonvärden räddades tack vare 
Räddningstjänstens insats.
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DET FÖREBYGGANDE ARBETET. 

Extern utbildning/information 
Mer än 6000 personer har nåtts av räddningstjänstens 
olika utbildningar under 2007. Av landstingets personal 
har Värends räddningstjänst nu grundutbildat fler än 3 000 
personer. Alla 6-åringar erbjuds  att gå till Bamses Brandskola 
på räddningstjänsten och lära sig brandvett. 
På räddningstjänstens utbildningscentrum, Nothemmet, sker 
fortlöpande förbättringar. Under året har den största 
utbildningslokalen försetts med en ordentlig luftbehand-
lingsanläggning med luftkonditionering, en åtgärd för att 
tillgodose våra kunders anspråk på ändamålsenliga lokaler. 
Årets brandskyddsvecka avslutades med en uppvisning av 
fordon med mera på Stortorget i Växjö en solig lördagsför-
middag i mars. Flera hundra personer besökte utställningen 
och fick brandskyddsinformation. 
Under Villamässan i Tipshallen i september hade förbundet 
en egen monter där Brandskyddsföreningens nya koncept för 
”Brandsäker bostad” presenterades i ett större sammanhang 
för första gången. Mässan beräknades ha ca 9 000 besökare. 
Samarbetet med Teknikums samhällsprogram för förbere-
dande utbildning inom ”blåljusyrkena” fortsätter och är nu 
inne på femte året. Engagemanget är stort såväl från elever 
som från räddningstjänstens personal. Störst feedback 
fås från de praktiska övningsveckorna på Nothemmet där 
elevernas insatser är mycket goda. Praktikveckorna i årskurs 2 
fungerar som en sammansvetsande gruppövning inför 
hela läsåren 2 och 3. 

Tillsyn 
Räddningstjänsten utför tillsyn i enlighet med lagen om 
skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explo-
siva varor. Under året har tillsyner, baserade på de skriftliga 
redogörelserna för brandskyddet som vissa anläggningars 
ägare ska sända in till räddningstjänsten, utförts i 111 fall med 
varierande resultat. Tillsyner på anläggningar som 
har tillstånd att hantera brandfarliga varor har utförts i 
58 fall. Under året har ett 50-tal skriftliga redogörelser för 
brandskyddet lämnats in till förbundet. 

Handlingsprogram 
Under 2007 påbörjades den första genomgripande revi-
sionen av räddningstjänstens handlingsprogram. Det ska 
vara föremål för översyn minst en gång per mandatperiod. 

Programmets 
utformning i den förebyggande delen har förändrats radikalt 
mot det tidigare. Handlingsprogrammet kommer att vara 
vårt viktigaste måldokument för innevarande mandatperiod 
och det antas av direktionen under mars 2008. Utöver vad 
som sägs i handlingsprogrammen kommer direktionen 
årligen att besluta om en tillsynsplan. 

Byggnadsärenden 
Räddningstjänstens roll i byggprocessen har förtydligats 
genom att projektet ”Brandskydd i byggprocessen” har 
slutförts tillsammans med byggnadsnämnderna i Alvesta 
och Växjö. 

Projektet har resulterat i en manual som presenterades för 
de olika aktörerna i byggprocessen vid ett möte på brand-
stationen i Växjö i mars. Ett 80-tal personer deltog. 
Värends Räddningstjänst anlitas av byggnadsnämnderna 
som sakkunnig i brandskyddsfrågor. Konsultverksamhet 
bedrivs inte. 

Tillstånd till hantering av brandfarliga varor 
Antalet tillståndsärenden har ökat med 25 % jämfört med 
2006. En ny lag om brandfarliga och explosiva varor är under 
framtagande och kommer troligen att antas av riksdagen 
under senare delen av 2008 eller i början av 2009. Den kom-
mer att innebära ett ökat ansvar för kommunerna då såväl 
tillståndsprövningen som tillsynsansvaret för explosiva varor 
förs över på kommunerna.  
Tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor har 
utförts på 58 anläggningar med tillstånd att hantera brand-
farliga varor under året. 

Remisser 
Remisser från andra myndigheter utgör en stor del av rädd-
ningstjänstens förebyggande arbete. Ett 80-tal remisser om 
tillstånd till hantering av brandfarliga varor har besvarats lik-
som ett 30-tal planärenden från byggnadsnämnden. Remis-
ser om tillstånd enligt ordningslagen har lämnats i ett 50-tal 
fall och 20 remisser om utskänkningstillstånd har besvarats.

2007 utbildades totalt 6000 personer. 
Fler än 3000 landstingsanställa är nu utbildade.

Hur fungerar ert samarbete med 
Värends Räddningstjänst? 

– Jag är extremt imponerad av engagemanget hos Värends
Räddningstjänst! Om jag är osäker på något som gäller brand-
skyddet så vet jag att jag kan ringa dem och diskutera olika 
lösningar. De är väldigt serviceinriktade och vi har en bra dialog.

Wilhelm Nilsson, kvalitets- & miljöansvarig/data
Axel Davidsons Bil AB, Växjö

Har ni haft några brandtillbud på Finnveden Powertrain?

– Ja, vi har haft några mindre bränder och automatlarm som har 
utlösts. Det är inte så konstigt i en sådan här verksamhet där det till 
exempel finns bearbetningsmaskiner som kan bli överhettade. Kon-
takterna med Värends Räddningstjänst har bara varit positiva. Många 
av deltidsbrandmännen är anställda i företaget och det är en stor 
tillgång, framför allt i det förebyggande arbetet.

Christian Gunnarsson, Platschef, Finnveden Powertrain, Alvesta



Utbildning har gjort brandskydd 
till en del av vardagen.
Efter den uppmärksammade tragiska branden på 
Regionpsykiatriska kliniken i Växjö då två patien-
ter dog, har Landstinget Kronoberg gjort stora 
satsningar på förebyggande arbete. Den nya 
brandskyddslagen har också gjort att kraven på 
egenkontroll har ökat. Cecilia Siövall arbetar sedan 
2005 som säkerhetssamordnare för närsjukvården. 
Hon ska bland annat se till att alla anställda får 
brandskyddsutbildning.
”När alla, både vårdpersonal och administrativ 
personal, har samma utbildning får vi en gemen-
sam värdegrund”, säger Cecilia Siövall. ”Då blir 
det mycket lättare att använda kunskaperna i 
praktiken.”
Värends Räddningstjänst står bakom brandskydds-
utbildningen som startar med två timmars teori. 
Därefter är det dags att hugga tag i det praktiska 
arbetet. Alla deltagare får prova på att använda 
en brandsläckare och som avslutning gör man en 
utrymningsövning som är väldigt realistiskt. Ur ett 
rökfyllt vårdrum ska personalen med gemensam-
ma krafter evakuera sängliggande patienter.
”De flesta blir förvånade över hur tungt det är att 
lyfta en människa, särskilt i en stressad situation.”
Nu, efter tre år, har snart all personal inom Lands-
tinget Kronoberg gått igenom den obligatoriska 
utbildningen. Kursutvärderingarna har visat att 

brand-skyddsutbildningen är mycket uppskattad.
”För många blir det en aha-upplevelse”, menar 
Cecilia. ”Utbildningen har lett till att man pratar 
brand på ett annat sätt runt fikabordet och 
personalen tar mer medvetna beslut när det 
händer saker.”
Cecilia ser också tydliga resultat av brandskyddsut-
bildningen i statistiken:
”Den har lett till färre tillbud och i och med det har 
också antalet utryckningar minskat.”

Branden blev en väckarklocka.
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Balansräkning 2007 (Tkr)  Not 2007  2006 

TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar   15 369,3  15 769,3 
 - mark, byggnader och tekniska anläggningar  6  1 654,4  1 412,9 
 - maskiner och inventarier  7  13 714,9  14 356,4 

Omsättningstillgångar   18 488,7  11 467,3 
Kortfristiga fordringar  8  3 180,0  2 884,4 
Koncernkonto  9  15 308,7  8 582,9 

SUMMA TILLGÅNGAR  33 858,0  27 236,6 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital  10  2 928,4 1 945,4 
Eget kapital vid årets ingång   1 945,3  -451,8 
Årets resultat   983,1  2 397,2 

Avsättningar  11  7 117,6  5 458,7 
 - varav pensioner   7 117,6  5 458,7 

Skulder   23 812,0  19 832,5 
Långfristiga skulder  12  7 445,0  9 040,0 

Kortfristiga skulder  13  16 367,0  10 792,5 
 - leverantörsskulder   3 042,9  3 083,3 
 - övriga kortfristiga skulder   13 324,1 7 709,2 

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   33 858,0  27 236,6

Resultaträkning 2007 (Tkr)  Not 2007  2006 

Verksamhetens intäkter  1  6 022,4  5 874,3 
Verksamhetens kostnader  2  -57 989,5  -54 008,7 
Avskrivningar enligt plan  3   -2 854,0  -2 937,2 
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER/INTÄKTER   -54 821,1  -51 071,6 

Finansiella intäkter   4 722, 1 511,8 
Finansiella kostnader  5  -685,6  -1 024,9 

RESULTAT FÖRE KOMMUNBIDRAG   -54 784,6  -51 584,7 
Nedskrivningar av anläggningstillgångar   -638,0 
Bidrag Alvesta kommun   12 293,1  11 818,8 
Bidrag Växjö kommun   44 112,6  42 163,1 

ÅRETS RESULTAT   983,1  2 397,2 

Bengt Swalander, ordförande  Hagart Valtersson, vice ordförande

Carl-Gunnar Hagberg Rose-Marie Holmqvist  

Per-Anders Nordahl Svante Kjellén         



 

Noter Resultaträkning 2007 (Tkr)  2007  2006 

Not 1.  Verksamhetens intäkter 
Försäljningsmedel (material, varor)  146,1 1 70,3 
Taxor, avgifter, ersättningar  1 754,8  2 011,1 
Bidrag  939,0  632,0 
Försäljning av verksamhet/entreprenader (tjänster)  3 176,2  3 158,1 
Övriga intäkter  6,2  2,8 
 6 022,3  5 874,3 

Not 2.  Verksamhetens kostnader 
Entreprenader, köp av verksamhet, 
konsulter (tjänster)  -663,7  -1 530,9 
Lönekostnader inkl. sociala avgifter  -39 522,1  -36 304,5 
Årets inbetalning av pensioner  -3 009,7  -2 103,6 
Okomp.övertid, ej uttagna semesterdagar  -20,0  -278,4 
Hyror  -5 635,0  -5 708,2 
Leasing, operationell  -108,7  -101,9 
Material  -2 066,7  -2 056,4 
Övriga kostnader  -6 963,6  -5 924,8 
 -57 989,5  -54 008,7 

Not 3.  Avskrivningar 
Byggnader  -88,6  -81,6 
Maskiner och inventarier  -2 765,5  -2 855,6 
 -2 854,1  -2 937,2 

Not 4.  Finansiella intäkter 
Räntor koncernkontot  722,1  511,8 
 722,1  511,8 

Not 5.  Finansiella kostnader 
Räntor lån m.m.  -679,0  -1 018,7 
Övriga finansiella kostnader  -6,6  -6,2 
 -685,6  -1 024,9

Noter Balansräkning 2007, (Tkr)  2007  2006 

Not 6.  Mark, byggnader mm 
Anskaffningsvärde  1 926,0  1 595,6 
Ackumulerad avskrivning  -183,0  -101,1 
Årets avskrivning  -89,0  -81,6 
Bokfört värde vid årets slut  1 654,0  1 412,9 

Not 7.  Maskiner och inventarier 
Anskaffningsvärde  30 657,8  27 896,0 
Ackumulerad avskrivning  -13 539,5  -10 684,0 
Årets avskrivning  -2 765,4  -2 855,6 
Årets nedskrivning  -638,0 
Bokfört värde vid årets slut  13 714,9  14 356,4 
Specifikation: 
Maskiner och inventarier  13 656,3  13 347,6 
Pågående investering  58,7  1 008,8 
 13 714,9  14 356,4 

Not 8.  Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar  916,5  862,3 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  2 139,9  1 719,9 
Övriga kortfristiga fordringar  123,6  302,1 
 3 180,0  2 884,3 

Not 9.  Kassa och bank 
Koncernkonto  15 308,7  8 582,9 
 15 308,7  8 582,9 

Not 10.  Eget kapital 
(övriga förändr se spec. nedan) 
Eget kapital vid årets början  1 945,3  -451,9 
Årets resultat  983,1  2 397,2 
Eget kapital vid årets slut  2 928,4  1 945,3 

Not 11.  Avsättningar 
Pensionsskuld  7 117,6  5 458,7 
 7 117,6  5 458,7 

Not 12  Långfristiga skulder 
Lån medlemskommunerna  7 445,0  9 040,0 
 7 445,0  9 040,0 

Not 13.  Kortfristiga skulder 
Nästa års amortering på långfr. lån 
medlemskommunerna  1 595,0  1 595,0 
Leverantörsskulder  3 042,9  3 083,3 
Upplupna löner  1 034,6  932,2 
Sociala avgifter  432,4  388,4 
Semesterlöneskuld, okompenserad 
övertid inkl soc.avg.  2 421,6  2 394,3 
Förutbetalda intäkter 
(Medl.bidr Alvesta 1:a halvåret 2008, 6 010)  6 010,0  820,5 
Upplupna kostnader  200,7  124,3 
Övriga kortfristiga skulder  1 629,8  1 454,4 
 16 367,0  10 792,4

Noter Balansräkning 2007 (Tkr)         2007    2006
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Finansieringsanalys 2007, (Tkr)  2007  2006 

Årets Resultat  983,1  2 397,2 
Justering för ej likviditetspåverkande poster 
Av- och nedskrivningar  3 492,0  2 937,2 
Avsättningar  1 658,9  1 098,4 
Förändring av rörelsekapital 
Förändring kortfristga fordringar (- ökn/+ minsk)  -295,6  -1 234,6 
Förändring kortfritiga skulder     (- minsk/+ ökn)  5 574,5  2 012,4 
MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN  11 413,0  7 210,6 

Nettoinvesteringar  -3 092,1  -1 707,6 
MEDEL FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN  -3 092,1  -1 707,6 

Amortering av skuld  -1 595,0  -8 289,0 
MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN  -1 595,0  -8 289,0 

ÅRETS KASSAFLÖDE  6 725,9  -2 786,0 
Likvida medel vid årets början  8 582,9  11 368,9 

Likvida medel vid årets slut  15 308,7  8 582,9

Revisionsberättelse 2008-03-20

Redovisningsprinciper
Allmänt 
Den kommunala redovisningslagen stadgar bl. a. att bokföring och redovisning ska 
ske enligt god redovisningssed. Innebörden i detta bestäms och utvecklas genom 
nya och förändrade rekommendationer och lagar eller genom att ny praxis uppstår. 
Förutom att redovisningen ska vara rättvisande finns övriga vägledande principer 
såsom försiktighets- och öppenhetsprincipen.  
Värends Räddningstjänstförbund tillämpar Lagen om kommunal redovisning, 
rekommendationer från Svenska Kommunförbundet samt Rådets rekommendationer 
med undantag av leasing. Samtliga leasingavtal redovisas som operationell leasing. 
 

Periodisering 
I allt väsentligt har samtliga kostnader och intäkter hänförliga till redovisningsåret 
bokförts som sådana, d v s periodiserats.  
Intjänad ej uttagen semester och okompenserad övertid har belastat resultatet. 
Skulden betraktas som kortfristig.  
 

Pensionsskuld 
Pensionsskulden är den beräknade framtida skuld som Värends Räddningstjänstförbund 
har till arbetstagare och pensionstagare. Den samlade pensionsskulden, inklusive löne-
skatt återfinns under raderna avsättningar för pensioner och kortfristiga skulder. Under 
avsättningar redovisas den särskilda avtalspensionen. Som kortfristig skuld finns de pen-
sioner som tjänats in av de anställda under 2007, men som betalas ut under 2008. Från 
1998 betalas årligen hela intjänandet av avtalspension ut för individuell placering..  
 

Värdering 
Anläggningstillgångar har upptagits till anskaffningsvärde efter avdrag för planenliga 
avskrivningar. De planenliga avskrivningstiderna följer Kommunförbundets 
rekommendationer. Avskrivning påbörjas när anläggningarna tas i bruk. Den 
ekonomiska livslängden för en anläggningstillgång ska uppgå till minst tre år och 
anskaffningsvärdet till minst 20 000 kronor. Anskaffning av enskilt inventarium mellan 
20 000 kronor och upp till ett basbelopp får dock redovisas i driftredovisningen. 
 

Omsättningstillgångar har tagits upp till lägsta värdets princip, d v s det lägsta av 
anskaffningsvärdet eller det verkliga värdet. 
 

Kundfordringar äldre än ett år har skrivits ned med 100 %. Kravåtgärder fullföljs även 
beträffande nedskrivna kundfordringar.
 



Nyckeltal

Belopp i tkr 2007  2006  2005 
Nettoomsättning  54 821  51 072  53 368 
Resultat efter finansiella poster  983  2 397  858 
Balansomslutning  33 858  27 237  30 018 
Bruttoinvestering  3 092  1 708  651  
Antal anställda, tv AB  58  55  55 
Antal anställda, deltid RiB  156  155  161 
Antal räddningsvärnsmän  29  29  29 

Antal insatser, typ/år  2007  2006  2005 
Brand i byggnad  138  124  127 
Brand ej i byggnad  141  141  181 
Trafikolycka  177  149  147 
Förmodad brand  36  72  55 
Utsläpp av farligt ämne  25  24  18 
Drunkning-/tillbud  5  2  6 
Nödställt djur  4  7  3 
Stormskada (not 1)  3  1  9  
Hjälp till ambulans  10  2  10 
Hiss ej nödläge  12  7  6 
Översvämning & vattenskador  11  9  18 
Annan olycka  17  7  18 
Nödstalld person  16  12  10 
Övriga uppdrag  35  33  23 
Automatlarm, ej brand /gas  445  510  478 
Totalt  1075  1100  1109 

Not 1: Alla delinsatser med anledning stormarna 
Gudrun & Per bokfördes som  en insats. 
 

Behandlade ärenden och genomförda kurser  2007  2006  2005 
Tillsyner LSO och LBE  169  228  128 
Tillsyn, skriftliga redogörelser  48  32  600 
Remisser  62  78  68 
Allmänna yttranden  26  25  66 
Byggsamråd  33  34  25 
Biträde vid byggtillsyn  21  16  30 
Tillståndsärenden, brandf. vara  78  63  49 
Remisser, detaljplaner  29  27  21 
Sotningsmedgivanden  33  53  62 
Antal utbildade personer    
Brandskyddsutbildning                                                          40 91  4330  
Brandutb, Hem & fritid  301  876  
Heta arbeten  363  383  
Förare av farligt gods  253  357  
Brandinformation  250  217  
Bamses brandskola  831   794  

Behandlade ärenden och genomförda kurser  Alvesta  Växjö
  410  986

Brandskyddskontroller, Växjö och Alvesta sotningsdistrikt 2007 
 

 Alvesta  Växjö̈ 
Antal brandskyddskontroller  410  986 
 

Personalstatistik                                2007               2006 
   Kvinnor     Man  Totalt  Totalt      Diff 
Mättdatum 2007-11-01      
Antal tillsvidareanställda  4   54  58  55   3 
Omräknade heltider  3,3   54,0  57,3  54,3 3  

Genomsnittlig sysselsättningsgrad  83,0%  100,0%  99%  99,0%   0,0 
Medelålder  55,5  42,0  42,9  42,9   0,0 
Medellön *  23 753  22 752  22 821  22 838   -17 
Vikarier med månadslön  0  2  2  5   -3 
Deltidsbrandmän  2  154  156  155   1 
Räddningsvärnsmän  0  29  29  29   0 
Personalomsättning  0,0%  2,0%  2,0%  3,6%   -1,6% 
         

Mättdatum 2006-11-01 - 2007-10-31        
Sjukdagar/snittanställd  0,8  6,5  6,0  17,0   -11,0 
Ej sjukfrånvaro antal anställda  2 20  22  27   -5,0 
Föraldraledighet  0,0  496,5  496,5  403,9   92,6 
Vikarier med timlön  0,1  1,5  1,6  1,1   0,5 
Övertid, timmar  0  1188  1188  1805   -617 

* Kommunal har 
fått engångsbelopp 2007      
      

Obligatorisk redovisning sjukfrånvaro, %      
Total sjukfrånvarotid        1,5  3,7   -2,2
Långtidssjukfrånvaro (>60 dgr) % 
Kvinnor        0,4  8,9   -8,5 
Män       1,6  3,4  -1,8 
-29 år        1,3  0,9  0,4 
30-49 år        1,4  3,4  -1,6 
50- år       1,8  6,3  -4,5 
      

Kompetensutbildning, antal utbildade      
Preparadkurser, deltid          15   
Räddningsinsats, deltid          6   5  -1 
Räddningsledare A       4  1  +3 
Räddningsledare B          1  1  +/-0 



Deltidsstyrka
Lammhult

Deltidsstyrka
Moheda

Deltidsstyrka
Alvesta

Deltidsstyrka
Vislanda

Räddningsvärn
Grimslöv

Räddningsvärn
Västra Torsås

(frivilligt)

Deltidsstyrka
Braås

Deltidsstyrka
Rottne

Heltid/deltidsstyrka Växjö
Insatsledare

Räddningvärn
Odenslanda

Deltidsstyrka
Ingelstad

Kort fakta om Värends Räddningstjänst.
Här är våra insatsstyrkor placerade.
Värends Räddningstjänst är sedan 2002 ett kommunalförbund. Förbundet består av en heltidsstation, åtta deltidskårer och två 
räddningsvärn. Antalet medarbetare är cirka 250, varav 190 utgör deltids- och räddningsvärnspersonal. Medlemskommuner är 
Alvesta och Växjö. Förbundet styrs genom en politisk direktion som utgörs av ledamöter från de båda medlemskommunerna. 
Direktionen beslutar om mål och inriktning av verksamheten.

Vårt uppdrag är att, på ett effektivt sätt och inom godtagbar tid, genomföra kommunala räddningstjänstinsatser och 
förebygga olyckor, främst brand, inom Växjö och Alvesta kommuner. Förbundet genomför information och utbildning om 
brandskydd, utför tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor samt lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Insatsstyrkor

Postadress Värends Räddningstjänst, Box 1232, SE-35112 Växjö 
Besök/leveransadress Fagrabäcksvägen 7 (infart från G:a Norrvägen)
Telefon 0470-76 65 00 Telefax 0470-127 17
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