
VÄSENTLIGA HÄNDELSER
Orkanen Gudruns härjningar påverkade förbun
dets verksamhet i stor utsträckning under hela 
våren och sommaren. Efter den första tidens 
intensiva arbete övergick arbetet mer till att för
bereda insatser i terrängen samt planering inför 
skogsbrandssäsongen. Arbetet med att höja 
skogsbrandsberedskapen genomfördes i sam
verkan mellan Kronobergs läns räddningstjäns
ter samt till en del även med Jönköpings län. 
Som en direkt följd av Gudrun och stormfälld 
skog har antalet insatser till hjälp för ambulans 
samt nödställd person ökat betydligt. 

Det förebyggande arbetet har inriktats på vär
dering av de skriftliga brandskyddsredogörel
serna samt extern kursverksamhet. Landstinget 
i Kronoberg valde efter upphandling Värends 
Räddningstjänst som leverantör av brandskydds
utbildning för alla medarbetare i östra länet. 
Kurserna utförs av heltidspersonal från utryck
ningsstyrkan och dagtidspersonal. Landstingets 
omdömen så här långt är mycket positiva.
Samarbetet med kommunernas byggnads
nämnder i byggprocessen förbättras och tydlig
görs i arbetet med nya riktlinjer om brandskydd 
i byggprocessen.

DEN INTERNA oRGANISATIoNEN 
Förbundets interna arbetssätt har under året 
fortsatt att utvecklas. Övningsverksamheten 
har inriktats på förbundsgemensamma rökdy
karrutiner och nya sökrutiner. Övningarna har 
uppfattats mycket positivt av både deltids och 
heltidsanställda. Satsningarna på övningsplat
sen fortsätter, under året har den nya brand 
och rökövningsanläggningen tagits i bruk och 
ytterligare förbättringar planeras.
Bemanningsläget av heltidsstyrkan har tidvis 
varit hårt ansträngt bl.a. på grund av förbun
dets stora utbildningsengagemang. En förstärk
ning av heltidsstyrkan bör övervägas.
Under hösten genomfördes en enkätundersök
ning av den psykosociala arbetsmiljön bland all 
heltidspersonal och resultatet presenterades 
strax före jul. En rad förbättringsområden 
uppmärksammades varför en förbättrings och 
åtgärdsplan kommer tas fram i början av 2006.

EkoNomI 
Förbundets ekonomiska situation har förbätt
rats för andra året i rad vilket är mycket positivt. 
Resultatet för året är +858 tkr, vilket är drygt 
500 tkr bättre än budget. Anledningen är fram
för allt att intäkterna för kursverksamheten 
fortfarande hålls på en hög nivå, vilket gjorts 
möjligt genom alla medarbetares ansträng
ningar. Medlemskommunerna har dessutom 
kompenserat förbundet för de extraordinära 
kostnaderna som uppstod p.g.a. stormen 
Gudrun. I bokslutet är hela kostnaden för åter
uppbygganden av en bro som revs under över
svämningen 2004 vid Lidhem medtagen.

Årets resultat innebär att förbundets egna 
kapital nu uppgår till 452 tkr. Målsättningen är 
att förbundet ska ha återställt detta till ett plus 
efter 2006, helt i enlighet med balanskravet.

FRAmTID
• Fler och större väderrelaterade olyckor 
• Stärka den enskildes förmåga för skydd mot 

olyckor genom information och utbildning
• Utrymmet för investeringar i fordon och 

utrustning behöver ökas för att möjliggöra 
utbyte av äldre materiel samt bibehålla en 
god förmåga

• Medel för kompetensutveckling av förbun
dets brandmän och befäl inom räddnings
tjänst, IT, skydd mot olyckor och arbetsled
ning behöver ökas

• Översyn av förbundets beredskapsorganisa
tion  bemanning och förmåga

• I väntan på ambulans – förhoppningsvis kan 
en överenskommelse med Landstinget nås

Växjö den 14 mars 2006

Jörgen Waldén
Räddningschef

Om vi tyckte att 2004 var ett ovanligt år på grund av de stora översvämningarna, så kan vi konstatera att 2005 blev ett ännu 
ovanligare år genom stormen Gudrun. Stormen drabbade oss med full kraft i början av januari. 

Våra räddningsstyrkor larmades ut och hann under den första kvällen och de närmast följande dagarna med att göra stora 
insatser. En av våra anställda blev under den första kvällen allvarligt skadad av ett nedfallande träd. Allt arbete som utfördes 
ute bland stormfälld skog för att hjälpa till i en svår situation och arbetet som utfördes på ledningscentralen gjordes på ett 
synnerligen föredömligt sätt.

2005 blev ett år då Värends Räddningstjänsts ekonomi gav ett överskott. Detta har gemensamt åstadkommits genom 
eftertänksamhet med skattemedlen, intäktsökningar och en ersättning från Räddningsverket för översvämningen 2004.

Den nya organisationen är i gång, men har inte helt ännu funnit sina former. Det tar tid att göra förändringar. Jag ser fram 
emot ett 2006 där vi kan arbeta enligt våra intentioner och även ha möjlighet att förbättra på våra stationer.

Elsa Jönsson (s)
Ordförande Värends Räddningstjänstförbund

DIREKTIONEN

Totalt (tkr) 2005  2004  

Direktion -166,8 -190,9

Revisionskonsult -25,0 -25,0

Revisionen -52,5 -51,4

Netto -244,4 -267,3

Budget -255,0 -300,0

Avvikelse 10,6 32,7

VÄRENDS RÄDDNINGSTJÄNST

Totalt (tkr) 2005  2004  

Kostnader -59 667,0 -56 860,8

Intäkter 5 573,4 5 051,7

Medlemsbidrag  

Växjö 41 650,4 40 567,5

Alvesta 11 701,6 11 438,9

Extra Växjö* 1 250,0 961,0

Extra Alvesta* 350,0 239,0

Årets resultat 858,4 1 397,3

*Kostnader för orkanen Gudrun 2005
  resp. översvämning 2004.

Foto: Mats  Samuelsson

Åt rätt håll

Stora insatser

under stormens år
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Stormen Gudrun har självklart varit det 
som påverkat verksamheten mest under 
året. Vid utbrottet av orkanen engagerades 
samtliga räddningsstyrkor och extra personal 
inkallades. Förbundet initierade tidigt 
samverkan med kommunerna, länsstyrelse 
och försvarsmakten. 

Efter de första samverkansträffarna på 
räddningscentralen/SOS Alarm övergick sam
verkansträffarna i länsstyrelsens regi. Under 
det första dygnet efter orkanen undsatte 
förbundets räddningsstyrkor många män
niskor som satt fast i sina fordon längs med 
vägarna. Med hjälp av helikopter besökte 
räddningspersonal avskurna fastigheter 
där det befarandes att personer var i behov 
av akut hjälp och samtliga brandstationer 
bemannades dygnet runt.
Förbundet medverkade i medlemskommu
nernas krisledningsarbete och genomförde 
uppdrag utanför räddningsverksamheten. 
Den tragiska olyckan där en av förbundets 
brandmän allvarligt skadades har påverkat 
hela organisationen men självklart mest 
honom själv och familjen. Vi håller alla tum
marna för att rehabiliteringen ska fortsätta 
att gå framåt.

Under och mest efter orkanen har det disku
terats flitigt om vad som är räddningstjäns
tens ansvar och inte, förbundet har försökt 
att vara tydliga med vår uppfattning. En 
positiv effekt av den samverkan som genom
fördes är att förbundets roll i kommunernas 
krisledningsorganisationer har, eller kommer 
att tydliggöras. Inom Kronobergs län har ett 
system för att få till stånd tidig samverkan, 
Gsam, på initiativ av förbundet införts som 
en direkt följd av Gudrun.

INFoRmATIoN
Under året har slangrullen kommit ut i sju 
nummer, extranummer inräknade. Infor
mationsbladet har behandlat lokala nyheter 
inom förbundet. Vår intranetsida öppnades 
upp i månadsskiftet mars – april då heltids
personalen fick tillgång till sidan, det dröjde 
tyvärr till slutet av året innan även deltids
stationerna kunde ta del av informationen 
på sidan. Insidan kommer under kommande 
år utvecklas och avsikten är att den ska vara 
det naturliga sättet att ta del av nyheter och 
intern dokumentation.

kVALITET ocH STANDARDRuTINER 
Arbetet med att skapa tydliga och moderna 
standardrutiner för olika utryckningssituatio

ner och uppdrag i förbundet är påbörjat. I dag 
är standardrutiner för Brand, Automatlarm, 
Skumorganisation spillbrand, Trafikolycka 2+1 
väg och Vattenlivräddning genomarbetade 
och införda. Samtliga stationer i förbundet 
har fått ut dokumentation med rutiner som 
gäller för respektive station. Arbetet med 
standardrutiner är i sin början och kommer 
att pågå lång tid framöver.
Förbundets engagemang i den nya brand
mannautbildningen, Skydd mot olyckor, 
fortsätter genom att vi under året har haft 
sex elever hos oss som LIApraktikanter, 
lärande i arbete. Eleverna går 10 veckors 
räddningstjänstpraktik på räddningstjänsten 
och 5 veckors säkerhetspraktik i näringslivet, 
kommun, landsting eller länsstyrelse.

ÖVNINGSVERkSAmHET & NoTHEmmET
Gemensamma rutiner vid rökdykning arbeta
des fram vid heltidsstyrkan och har därefter 
införts vid alla stationer i förbundet. Målet 
för 2006 är att fortsätta med rökdyknings
rutinerna under våren och att ett projekt om 
trafikolyckor och losstagning påbörjas under 
hösten 2006..
Varje deltidsstation har övat 52 timmar per 
brandman varav ca 40% av övningarna leddes 
av heltidspersonal. Förbundets tvåveckors

utbildning av nyanställda deltidsbrandmän, 
preparandkurs, har genomförts vid tre tillfäl
len under året med 810 deltagare per kurs, 
brandmän från heltidsstyrkan har fungerat 
som instruktörer. Räddningstjänsten Östra 
Kronoberg, RöK, har köpt ca 15 utbildnings
platser av förbundet. Samarbetet känns posi
tivt och kommer att fortsätta och förmodli
gen utvecklas till annan övningsverksamhet.
Under året förvandlades Nothemmet från 
en byggarbetsplats till en övningsplats. Nya 
omklädningsrum och en ny grovlektionssal 
togs i drift under våren. Även praktikloka
ler för vårdutbildningen iordningställdes. 
Containersystem isolerades och plåtkläddes, 
gasolanläggning för strålförarövningar mon
terades och ett mycket bra övningsobjekt för 
värme och strålförarövningar skapades. Under 
hösten flyttades en kontorsvilla till Nothem
met. Medarbetarna har gjort ett jättefint 
arbete på övningsplatsen där bland annat 
altan, skyddsplank, målning, tak på containers 
monterats, elarbeten, och kök byggts om och 
färdigställts.

Tidiga insatser 

under stormen
Förbundet initierade tidigt samverkan 
mellan kommunerna, länsstyrelse
och försvarsmakten.

Förbundets kemdykare tillkallades
när tankvagn med giftig gas spårade 
ur i kungsbacka.

Vita Villan i Växjö brann ner
Annandag jul 2005.

ANTAl INSATSER 
typ/år 2005 2004
Automatlarm  
ej brand/gas  478 488 
Brand ej i byggnad  181 119 
Trafikolycka  147 133 
Brand i byggnad  127 115  
Förmodad brand  55 66 
Annat uppdrag 22 25 
Annan olycka 19 14
Utsläpp farligt ämne 18 17 
Översvämning 
av vattendrag 18 14 
Nödställd person 10 1
Hjälp till ambulans 10 0
Stormskada (not 1) 9 2 
Annan vattenskada 8 -
Drunkning-/tillbud 6  3 
Hiss ej nödläge 6 13 
Nödställt djur  3 4 
Totalt  1122 1 015 
Not 1: Alla delinsatser med anledning orkanen Gudrun är bokförda 
som en insats.

Foto: Värends Räddningst jänst
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Ny lag – om skydd mot olyckor – ett år efteråt

ExTERN uTbILDNING
Den externa utbildningsverksamheten har 
under året varit intensiv. 179 kurser har hål
lits i räddningstjänstens regi och av dem har 
40 omfattat hel dag, övriga en halv. I början 
av året tog räddningstjänsten i konkurrens 
hem landstingets upphandling av basut
bildning i brandskydd för östra delen av 
länet samt säkerhetsombudsutbildningen 
för hela länet. Åtagandet innebär ett 80tal 
kurser på helårsbasis.
Räddningstjänstens övningsfält har genom
gått stora förändringar under året bland 
annat har en grovlektionssal med rejäla 
omklädnadsrum för både män och kvinnor 
färdigställts, främst med tanke på RSS
eleverna och egen personal. En byggnad för 
simulering av olika lokaltyper, t. ex. vårdrum 
samt en sökövningslokal för rökdykning har 
uppförts.
Räddningsverkets allmänna råd om syste
matiskt brandskyddsarbete har inneburit 
att trycket på externutbildningssidan 
blivit mycket högt och att vi har fått avvisa 
kunder under året. All personal inom rädd
ningstjänsten ställer upp på ett föredömligt 
vis för utbildningsverksamheten men den 
efterfrågan som råder kommer att ställa 
ännu högre krav på oss.

RÄDDNING, SkyDD ocH SÄkERHET
Förbundet samverkar inom räddnings
tjänstområdet med Teknikums treåriga 
gymnasieprogram. Verksamheten pågår nu 
på tredje året och Värends räddningstjänst 
har ett stort engagemang i räddnings
tjänstdelen av utbildningen. Den praktiska 
delen sker i stor omfattning på övnings
fältet Nothemmet och teoretiska delar av 
utbildningen sker såväl på Teknikum som på 
brandstationen.

SkRIFTLIG bRANDSkyDDSREDoGÖRELSE
För att förtydliga att det är den enskilde 
byggnads eller anläggningsägaren som är 
ansvarig för brandskyddet skulle vissa objekt 
senast vid årsskiftet 2004/2005 inkommit 
med en skriftlig brandskyddsredogörelse. 
Vid årsskiftet hade mindre än 30% av redo
görelserna inkommit. Direktionen beslutade 
då att utsträcka tiden till halvårsskiftet 
och att förbundet skulle gå ut med påmin
nelse till de aktuella ägarna. Den 1 septem
ber återstod 11 objekt varvid direktionen 
beslutade om att vid vite av 10.000: skulle 
redogörelsen vara inne senast den 30/9. Via 
artiklar i tidningarna slutade det med att 
endast 2 vitesförelägganden utfärdades och 
att inget vite behövde utdömas, samtliga 
530 skriftliga brandskyddsredogörelser hade 

kommit in till förbundet.
Värends räddningstjänst har tagit fram ett 
eget värderingsinstrument för de skriftliga 
redogörelserna för att få en prioriterings
ordning för tillsynsbesök. Ett avsevärt större 
antal redogörelser än de 530 som uppfyller 
föreskriften har kommit in och värderats 
med verktyget. Tillsyn har i stor omfattning 
skett på skrivbordet under året. I förbundets 
tillsynsplan har för 2005 och 2006 angivits 
att alla som omfattas av kravet på skriftlig 
redogörelse ska ha ett kort tillsynsbesök som 
återkoppling.

RISkANALyS, HANDLINGSpRoGRAm
Under året har räddningstjänsten deltagit 
i kommunernas riskhanteringsarbete med 
representation i såväl Alvestas som Växjös 
riskhanteringsgrupper. I Alvesta har ROSA 
genomförts och i Växjö pågår flera olika
projekt, bl.a. framtagande av larm och 
låspolicy.

byGGNADSÄRENDEN
Ett projekt har bedrivits under året med 
medverkan av stadsbyggnadskontoret i 
Växjö och Bygg och Miljökontoret i Alvesta 
för att upprätta riktlinjer för hur det bygg
nadstekniska brandskyddet ska bevakas 
i ny och ombyggnadsprocessen. Arbetet 

har inneburit ett antal sammanträden och 
till grund för riktlinjerna ligger Svenska 
Brandskyddsföreningens ”Brandskydd i 
byggprocessen”. Av arbetet återstår under 
tidigt 2006 att förankra det i de politiska 
församlingarna efter att en remissrunda 
genomförts. Sedan ska inblandade förvalt
ningar ges internutbildning.

SoTNING
I och med den nya lagen har möjlighet 
öppnats för den enskilde att, efter särskild 
ansökan, få kommunens medgivande om 
att själv få sota sin anläggning. Prövning 
görs i varje enskilt fall. Under året har 
ca 60 sådana medgivanden lämnats. 
Brandskyddskontrollen är numera skild från 
rengöringen (sotningen) och ska utgöra en 
egen förrättning. Kontrollen blir därmed mer 
omfattande än den hittills varit.
I generella ordalag kan man säga att vedel
dade anläggningar ska kontrolleras vartan
nat år, oljeeldade vart fjärde och öppna 
spisar och andra ”mysbrasor” vart åttonde. 
Med tanke på att brister förknippade med 
eldstäder är överrepresenterade i brandska
destatistiken kommer brandskyddskontrol
len sannolikt att få stor effekt.

BEhANDlADE myNDIGhETSÄRENDEN  
Och GENOmföRDA KuRSER
typ/år 2005 2004

Tillsyner LSO & LBE  128  198
Tillsyn skriftliga  
redogörelser  600  -  
Polisremisser  68  76  
Allmänna yttranden  66  99  
Byggsamråd  25  30  
Biträde vid byggtillsyn  30  30  
Tillståndsärenden  
brandf. vara  49  39  
Remisser detaljplaner  21  29  
Sotningsmedgivanden  62  147  
Brandskyddsutbildningar  124  132  
Brandkunskap för alla  23  16  
Heta arbeten  14  12  
Förare farligt gods  15  13  
Brandskydd för  
bussförare  -  8  
Specialkurser  2  39  
Brandinformation  10  11  
Bamses brandskola,  
6-åringar      39st**  20  
*4287 personer har genomgått utbildning/information

**89% av länets 6-åringar har genomgått Bamses brandskola.

BRANDSKyDDSKONTROllER,  
VÄxJö Och AlVESTA SOTNINGSDISTRIKT
 2005 utförda Totalt antal objekt

2-årsfrist  2 669  7 669

4-årsfrist  304  2 873

8-årsfrist  1 874  22 013
Not 3: Av de kontrollerade objekten utfärdades anmärkningar  
i 2 274 fall, varav 2 förelägganden.

morgondagens förebyggare och 
kanske brandmän.
Nio av tio 6-åringar har genomgått 
bamses brandskola.

Foto: Mats  Samuelsson

Foto: Mats  Samuelsson
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Resultaträkning 2005 (Tkr)  Not 2005  2004

Verksamhetens intäkter  1  5 298,7  4 750,4
Verksamhetens kostnader  2  -55 568,5  -52 820,6
Avskrivningar enligt plan  3  -3 097,9  -3 086,4
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER/INTÄKTER   -53 367,7  -51 156,6

Finansiella intäkter  4  274,7  301,3
Finansiella kostnader  5  -1 000,6  -953,8
RESULTAT FÖRE KOMMUNBIDRAG   -54 093,6  -51 809,1

Bidrag Alvesta kommun   12 051,6  11 677,9
Bidrag Växjö kommun   42 900,4  41 528,5
Korrigering medlemsbidrag

ÅRETS RESULTAT   858,4  1 397,3

Balansräkning 2005 (Tkr)  Not 2005  2004

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar   16 998,9  19 445,7
- mark, byggnader och tekniska anläggningar  6  1 354,8  938,0
- maskiner och inventarier  7  15 644,1  18 507,7

Omsättningstillgångar   13 018,7  8 168,4
Kortfristiga fordringar  8  1 649,8  4 914,7
Koncernkonto  9  11 368,9  3 253,7
SUMMA TILLGÅNGAR   30 017,6  27 614,1

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital  10  -451,8  -1 310,2
Eget kapital vid årets ingång   -1 310,2  -2 707,5
Årets resultat   858,4  1 397,3

Avsättningar  11  4 360,3  3 025,7
- varav pensioner   4 360,3  3 025,7

Skulder   26 109,1  25 898,6
Långfristiga skulder  12  17 329,0  17 584,0
Kortfristiga skulder  13  8 780,1  8 314,6
- Leverantörsskulder   2 351,6  2 502,0
- Övriga kortfristiga skulder   6 428,5  5 812,6
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  30 017,6  27 614,1

Borgensåtaganden
Pensionsförpliktelser 14   0,0  124,3

Noter Resultaträkning (Tkr) 2005  2004

Not 1. Verksamhetens intäkter
Försäljningsmedel (material, varor)  157,1  127,2
Taxor, avgifter, ersättningar  1 045,9  1 021,7
Bidrag  1 197,3  710,3
Försäljning av verksamhet/ 
entreprenader (tjänster)  2 898,4  2 891,2
Övriga intäkter
 5 298,7  4 750,4

Not 2. Verksamhetens kostnader
Entreprenader, köp av verksamhet,  
konsulter (tjänster)  -1 209,2  -1 077,0
Lönekostnader inkl. sociala avgifter  -38 533,5  -35 637,5
Årets inbetalning av pensioner  -2 991,1  -3 263,1
Okomp.övertid, ej uttagna semesterdagar  -9,9  -302,3
Hyror  -5 482,4  -5 102,6
Leasing, operationell  -165,1  -160,7
Material  -1 654,0  -1 912,8
Övriga kostnader  -5 523,3  -5 364,6
 -55 568,5  -52 820,6

Not 3. Avskrivningar
Byggnader  -26,8  -26,8
Maskiner och inventarier  -3 071,1  -3 059,6
 -3 097,9  -3 086,4

Not 4. Finansiella intäkter
Räntor koncernkontot  274,4  301,3
Övriga finansiella intäkter  0,3
 274,7  301,3

Not 5. Finansiella kostnader
Räntor lån m.m.  -995,0  -944,2
Nedskrivning fordringar  0,0  -2,4
Övriga finansiella kostnader  -5,6  -7,2
 -1 000,6  -953,8

Noter Balansräkning (Tkr) 2005  2004

Not 6. Mark, byggnader mm
Anskaffningsvärde  1 455,9  1 012,2
Ackumulerad avskrivning  -74,3  -47,4
Årets avskrivning  -26,8  -26,8
Bokfört värde vid årets slut  1 354,8  938,0
Specifikation:
Byggnader  1 354,8  559,8
Pågående investeringar  0,0  378,2
 1 354,8  938,0

Not 7. Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde  26 328,0  26 120,5
Ackumulerad avskrivning  -7 612,8  -4 553,2
Årets avskrivning  -3 071,1  -3 059,6
Bokfört värde vid årets slut  15 644,1  18 507,7

Not 8. Kortfristiga fordringar
Kundfordringar  1 027,2  1 692,7
Förutbetalda kostnader och  
upplupna intäkter  564,1  3 218,9
Övriga kortfristiga fordringar  58,5  3,1
 1 649,8  4 914,7

Not 9. Kassa och bank
Koncernkonto  11 368,9  3 253,7
 11 368,9  3 253,7

Not 10. Eget kapital (övriga förändr se spec. nedan)
Eget kapital vid årets början  -1 310,2  -2 707,5
Årets resultat  858,4  1 397,3
Eget kapital vid årets slut  -451,8  -1 310,2

Not 11. Avsättningar
Pensionsskuld  4 360,3  3 025,7
 4 360,3  3 025,7

Not 12 Långfristiga skulder
Lån medlemskommunerna  17 329,0  17 584,0
 17 329,0  17 584,0

Not 13. Kortfristiga skulder
Nästa års amortering på långfr.  
lån medlemskommunerna  255,0  255,0
Leverantörsskulder  2 351,6  2 502,0
Preliminärskatt för anställda
Upplupna löner  1 320,6  938,3
Sociala avgifter  553,8  393,4
Semesterlöneskuld,  
okompenserad övertid  2 003,9  1 989,6
Arbetsgivaravgift för december
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter  816,9  603,6
Övriga kortfristiga skulder  1 478,3  1 632,7
 8 780,1  8 314,6

Not 14. Ansvarsförbindelse
Pensionsåtagande enl KPA  0,0  100,0
Särskild löneskatt  0,0  24,3
 0,0  124,3

Elsa Jönsson, Ordförande  Johny Haraldsson, Vice ordförande

Elisabeth Risedal Katarina Brännström Svante Kjellén Börje Johansson

Växjö den 14 mars 2006
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Finansieringsanalys 2005, (Tkr)  2005  2004

Årets Resultat  858,4  1 397,3
Justering för ej likviditetspåverkande poster
Av- och nedskrivningar  3 097,9  3 086,4
Avsättningar  1 334,6  1 043,9
Förändring av rörelsekapital
Förändring kortfristiga fordringar (- ökn/+ minsk)  3 264,9  130,5
Förändring kortfristiga skulder (- minsk/+ ökn)  465,5  -1 154,1
MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN  9 021,3  4 504,0

Nettoinvesteringar  -651,1  -995,3
MEDEL FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN  -651,1  -995,3

Amortering av skuld  -255  -255
MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN  -255  -255

ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början  3 253,7  0

Likvida medel vid årets slut  11 368,9  3 253,7

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 till-
lämpar Lagen om kommunal redovis-
ning, rekommendationer från Svenska 
Kommunförbundet samt Rådets rekommen-
dationer med undantag av leasing. Samtliga 
leasingavtal redovisas som operationell 
leasing.

Periodisering
I allt väsentligt har samtliga kostnader och 
intäkter hänförliga till redovisningsåret bok-
förts som sådana, d.v.s. periodiserats. 

Intjänad ej uttagen semester och okompen-
serad 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 
löneskatt återfinns under raderna avsätt-
ningar för pensioner, kortfristiga skulder 
och ansvarsförbindelser. Under avsättningar 
redovisas den särskilda ålderspensionen. 
Som kortfristig skuld finns de pensioner 
som tjänats in av de anställda under 2004, 
men som betalas ut under 2005. Från 1998 
betalas årligen hela intjänandet av avtals-
pension ut för individuell placering. Under 
ansvarsförbindelse finns de pensionsåtagan-
den som är intjänade före 1998. 

Värdering
Anläggningstillgångar har upptagits till 
anskaffningsvärde efter avdrag för planenliga 

avskrivningar. De planenliga avskrivnings-
tiderna följer Kommunförbundets rekom-
mendationer. Avskrivning påbörjas när 
anläggningarna tas i bruk. Den ekonomiska 
livslängden för en anläggningstillgång ska 
uppgå till minst tre år och anskaffningsvär-
det 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. 

Redovisningsprinciper
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SJUKFRÅNVAROTID 

Obligatorisk redovisning sjukfrånvaro, % 2005 2004

Total sjukfrånvarotid  3,4 2,9
Långtidssjukfrånvaro (>60 dgr)  59,5 59,8
Kvinnor  6,7 -
Män  3,1
–29 år  2,8 2,6
30–49 år  1,2 0,9
50– år  8,4 7,8

Nyckeltal personal                  2005             2004

Mättdatum 2005-11-01 Kvinnor Män Totalt Totalt Diff.

Antal tillsvidareanställda  5  50  55  55  0
Omräknade heltider  3,6  50,0  53,6  53,6  0,0
Genomsnittlig sysselsättningsgrad, %  72,0  100,0  97,5  97,5  0
Medelålder  54,3  41,4  42,4  42,6  –0,2
Medellön  21 782  22 150  22 117  21 601  516
Vikarier med månadslön  0  1  1  1  0
Deltidsbrandmän  2  159  161  163  –2
Räddningsvärnsmän  0  29  29  29  0
Personalomsättning, %  0,0  10,0  9,1  0,0  9,1

Mättdatum 2004-11-01 – 2005-10-31 Kvinnor Män Totalt Totalt Diff.

Sjukdagar/snittanställd  48,1  11,9  15,2  17,1  –1,9
Ej sjukfrånvaro  1  24  25  28  –3
Föräldraledighet  0,0  493,3  493,3  236,0  257,3
Vikarier med timlön  0,0  1,1  1,1  0,8  0,4
Övertid, timmar  12  2 774  2 786  1 489  1 297

Kompetensutbildning   Totalt

Räddningsinsats, deltid    9 -
Räddningsledare A    6
Räddningsledare B    1
Preparandkurser, deltid    3 st

Kort om

Värends Räddningstjänst

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
och är även myndighet för sotning.

Värends Räddningstjänst är ett 
kommunalförbund med uppdrag 
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.

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

Aktiva och kunniga

medarbetare

fAKTARuTA
Belopp i tkr  2005  2004  

Nettoomsättning  53 368  51 157  
Resultat efter  
finansiella poster  858  1 397  
Balansomslutning  30 018  27 614  
Bruttoinvestering  651  995  
Heltidsanställda  55  55  
Deltidsanställda  161  163  
Antal räddnings- 
värnsmän  29  29  

Utryckningsstyrkor
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Postadress
Värends Räddningstjänst
Box 1232, SE-35112 Växjö.

Telefon
0470-76 65 00

Besök/leveransadress
Fagrabäcksvägen 7
(infart från G:a Norrvägen)

ÅRSREDOVISNING 2005

Telefax
0470-127 17

< BILD FRAMSIDA:
Förbundets insatsstyrkor och extrapersonal bidrog till att hjälpa 
många nödställda efter Gudruns härjningar. Motorsågen blev ett 
viktigt hjälpmedel under de första dygnen.
Foto: Mats  Samuelsson

Produktion: GoodRace communication 
Foto: Mats Samuelsson, Smålandsposten, Värends Räddningstjänst 

Tryck: Davidsons Tryckeri




