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1. Verksamhetsrapport 

1.1 Händelser under delåret 

1.1.1 Växjö brandkår 100 år 

Den 1 mars i år fyllde yrkesbrandkåren i Växjö stad 100 år. Det var då exakt 100 år sedan Växjös 

nyanställda brandchef, brandmästare, brandförman och tre brandmän flyttade in i bostäder som 

låg i anslutning till den nya brandstationen i kvarteret Tullen 4 på Storgatan 26.  

Anledningen till att Växjö stad äntligen beslutade sig för en heltidsanställd brandkår står att 

hämta i en totalbrand i ett flerbostadshus på Söder 1916 då i stort sett ingenting fungerade som 

det skulle med brandmateriel och -släckning. Hästar som skulle dra den tunga ångsprutan fanns 

inte tillgängliga för att staden tyckte att man kunde låna vid larm och därmed inte städslat 

några egna. Ja, det var mycket som inte var som det skulle… 

Men historia är historia och den första mars i år, 2018, samlades nästan mangrant nuvarande 

heltidsstyrka, tjänstemän, pensionerade heltidsbrandmän och styrande politiker till en 

jubileumsmiddag. 

Den 12 maj var det dags att tillsammans med Brandhistoriska Sällskapet anordna 2018 års 

veteranbrandbilsrally i Växjö med omnejd. Starten gick från Stortorget och rallyt sträckte sig 

över Bergkvara och Gemla till Huseby där lunch intogs och där allmänheten kunde beskåda de 

24 rariteterna från olika epoker mellan 1920 och -70 tal. Rallyt drog sedan vidare över 

Skäggalösa, Odenslanda och Vederslöv åter till Stortorget där de kunde beses av hela följet till 

Pridefestivalen som pågick samma dag. Publiken korade sin favorit bland fordonen och inte 

otippat gick utnämningen till Helsingborgs Brandkårsveteraners Scania från 1925. Dagen 

avslutades med en middag på Konserthuset för alla som engagerat sig i rallyt. 

1.1.2 Extrem torka och rekordhöga brandrisknivåer 

Sommarens långa värmebölja och brist på nederbörd ledde till extrem torka och rekordhöga 

brandrisknivåer i hela Sverige. Skogsbränderna var många och svåra. Inom vårt insatsområde var 

vi förskonade från större skogsbränder men tillbud saknades inte. Förutom hantering av många 

mindre bränder i eget område assisterade förbundet närliggande räddningstjänster i 

släckinsatser samt avvarade personal som deltog i arbetet mot de stora skogsbränderna i 

Mellansverige.  

Sommarens omständigheter ställde stora krav på samordning mellan olika räddningstjänster, 

medlemskommuner, länsstyrelser och andra aktörer. Den helikopterresurs som Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB) stationerad på Växjö flygplats var i flera fall avgörande för 

att begränsa de markbränder som drabbade området under slutet av sommaren. Samverkan 

inom samarbetsorganisationen Räddsam Kronoberg har fungerat väl och har visat sig vara en 

viktig faktor för framgång. 
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1.1.3 Dricksvatten otjänligt efter släckinsats 

Våren 2018 gjorde miljö- och hälsoskyddskontoret i Växjö kommun en uppföljning av ett ärende 

gällande användande av brandsläckningsskum med högfluorerade ämnen i samband med en 

villabrand sommaren 2016. Ärendet rapporterades in av Värends Räddningstjänst dagen efter 

den aktuella släckinsatsen då man var medveten om att fel sorts skum hade använts till följd av 

ett missförstånd mellan förbundets personal på plats. Vid vårens uppföljning visade det sig att 

vattnet i det drabbade hushållets enskilda brunn bedömdes otjänligt som dricksvatten på grund 

av förhöjda värden av PFOS, orsakat av brandsläckningsskummet. 

För att åtgärda problemet gav Värends Räddningstjänst konsultföretaget Sweco i uppdrag att 

utreda om vattnet gick att rena eller om andra åtgärder behövdes sättas in för att hushållet åter 

skulle få tillgång till tjänligt dricksvatten. Efter flertal provtagningar och träffar mellan Värends 

räddningstjänst, Sweco och miljö- och hälsoskyddskontoret stod det klart att fastigheten 

behövde en ny dricksvattenbrunn. Baserat på domar i liknande ärenden gjordes tolkningen att 

Värends Räddningstjänst hade ansvaret för händelsen och skulle stå för kostnaderna för en ny 

brunn.  

Under sommaren borrades en ny brunn på fastigheten och den 29 augusti gavs klartecken att 

vattnet i den nya brunnen var godkänt som dricksvatten. Ärendet är därmed avslutat. 

1.1.4 Facklig samverkan 

Två fackliga organisationer (Kommunal och Brandmännens Riksförbund, BRF) valde under våren 

2018 att säga upp förbundets samverkansavtal för omförhandling. 

1.1.5 Insatser 

Statistik från föregående år anges inom parentes. 

Operativa avdelningen har fram till den 15 augusti genomfört 1097 (895) insatser vid händelser i 

förbundet och vi har använt 6705 timmar (5257) på räddningsinsatser under perioden.  

Oönskade händelser har i år ökat med mer än 20 procent jämfört med samma period 

föregående år. Under flera år har vi sett en trend att antalet oönskade händelser ökar. I årets 

ökning finns en extremt torr sommar som har bidragit till ökningen, men det finns även andra 

faktorer som befolkningsutveckling och byggnationer som påverkar larmstatistiken. 

1.2 Måluppföljning 

1.2.1 Mål: Vi ska genomföra våra uppdrag snabbt och effektivt med rätt 

kompetens 

Responstider 

Medelankomsttiden (tid från räddningstjänstens utlarmning till första fordons framkomst) för 

händelser inom vårt område var under årets första åtta månader 7 minuter och 43 sekunder, att 

jämföra med 9 minuter och 7 sekunder år 2017.  
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Mediantiden för räddningstjänstens responstid (tid från larm till SOS till första fordons 

framkomst) i Växjö kommun var vid senaste mätningen (2017) 10,2 minuter. En liten ökning från 

föregående år då den var 9,9 minuter. Bedömningen från MSB och Sveriges kommuner och 

landsting (SKL) är att värdet är ”grönt”, vilket innebär att resultatet tillhör de 25 procent bästa 

kommunerna i landet. Resultatet i landet varierar från 7,8 minuter till 44,6 minuter 

Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (GRIB) 

På uppdrag av MSB och i samarbete med räddningstjänsten Jönköping genomför Värends 

räddningstjänst grundutbildningar för deltidsanställda brandmän under de kommande fem 

åren. Första delkursen genomfördes under våren 2018 och 31 elever från södra Sverige deltog.  

Denna kursverksamhet är strategiskt viktig för regionen när det gäller rekrytering, utbildning 

och säkerställande av operativ förmåga för deltidsanställda brandmän. Utbildningen ger 

förbundet nya och bättre förutsättningar för rekrytering av deltidsbrandmän. 

Kompetensutveckling utryckande personal 

Under våren utbildades två deltidsbrandmän till räddningsledare; en från Alvesta och en från 

Vislanda. Behovet att vidareutbilda fler till räddningsledare kvarstår både i heltids- och 

deltidsstyrkorna. 

Fordonsplan 2014–2019 

Investeringsarbete enligt fordonsplan 2019 pågår. I planen framgår att inget tungt 

utryckningsfordon ska vara äldre än 20 år vid 2019 års slut. 

Enligt planering ska två nya basfordon driftsättas under 2018. Fordonen skulle varit levererade 

och driftsatta och därmed avskrivning påbörjad under tidig vår 2018. Tyvärr är fordonen kraftigt 

försenade från leverantören, och det är oklart när de levereras och kan driftsättas. I och med 

detta är inte avskrivningsperiod påbörjad, vilket bidrar till ett felaktig positivt ekonomiskt 

resultat. 

Framtida insatsberedskap 

Företrädare från förbundet besökte i maj respektive medlemskommuns fullmäktigeförsamlingar 

för att, enligt uppdrag från direktionen, redovisa pågående arbete kring insatstider, påverkan av 

befolkningsökning, byggnationer samt framtida behov av ledningsorganisation och ytterligare 

brandstationer. 

Redovisningen koncentrerade sig på vilka resurser, larmtider samt ankomsttider som gäller i 

Alvesta och Växjö tätorter för närvarande. Vidare redovisades bedömda effekter för framförallt 

ankomsttider med pågående och planerade byggnationer och expansioner i båda orterna. 

Ökad förmåga och skyddsmedvetande vid PVD (pågående dödligt våld) 

Ett samarbete mellan länets räddningstjänster, Polis, ambulans och SOS alarm pågår för att 

stärka och ge förmåga att hantera händelser vid pågående dödligt våld. Insatser vid pågående 

dödligt våld skiljer sig mot många andra händelser och ställer krav på nya arbetssätt hos 

blåljusaktörerna på skadeplats. Utbildningen riktar sig till all operativ personal hos 

blåljusaktörerna i Kronobergs län.  
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Länsgemensam befälsstruktur 

Arbetet med gemensam befälsstruktur inom Kronobergs län har pågått under perioden. Hur ska 

vi tillsammans använda resurser på ett optimalt sätt och kunna stödja varandra. Direktionen har 

i sin verksamhetsplan uttalat att de stödjer länets räddningstjänster i dess strävan att tillsätta ett 

så kallat Inre Befäl, IB. Målsättningen för länet är att även få med räddningstjänster utanför 

Kronobergs län med en start under våren 2019. 

Förstudie kring prioritering/hantering av inkommande larm 

Arbetet har påbörjats gällande viss prioritering för i första hand automatlarm. Viss teknikbrist 

hos SOS Alarm AB har inneburit att planering och arbete återstår. När arbetet är klart gällande 

automatlarm ska även övriga larm och hantering ses över. 

1.2.2 Mål: Vi ska aktivt medverka till och stimulera samhällets förmåga att 

förebygga och hantera olyckor 

Genomförda tematillsyner 

De verksamhetsgrupper som är utvalda för tematillsyn under 2018 är vård/omsorg och 

hotell/pensionat. Under första delen av 2018 har tillsyner genomförts hos verksamheter för vård 

och omsorg. 

 

Vård och omsorg 

Vård och omsorg har varit i fokus under de första 7 månaderna för tillsynsbesök av 

förebyggande avdelningens personal och följer beslutad tillsynsplan.  

Förbundet har tyvärr uppmärksammat både tekniska och organisatoriska brister i brandskyddet. 

Ur tekniskt perspektiv är det framför allt det faktum att tillsynsförrättare upplever att 

brandskyddet som var acceptabelt vid byggnadens och verksamhetens uppkomst inte skulle 

vara skäligt om byggnaden uppfördes idag.  

Målet med det förebyggande arbetet är att alla boenden i våra kommuner ska ha ett skäligt 

brandskydd med bland annat goda förutsättningar för utrymning. Förbundets och 

kommunernas mål bör även vara att boendena ska ha ett likvärdigt brandskydd där vi idag 

tyvärr konstaterar att det tekniska brandskyddet är avsevärt mycket bättre om du bor på en 

ny/modern vårdinrättning. Att skillnader finns är förståeligt men hur stora får de vara innan det 

blir oskäligt? Rapporten kommuniceras med företrädare för omsorgsförvaltningen och i första 

hand de kommunala bostadsbolagen. 
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Återkommande och övriga tillsyner 

Tillsynsbesök genomförs under hela året och cirka hälften av de planerade besöken är 

genomförda. 

Utöver ovanstående har tillsyner också genomförts i samband med: 

• serveringstillstånd. 

• kvälls- och natt tillsyn på krogar och nattklubbar tillsammans med 

alkoholhandläggare. 

• nyetablering av vissa verksamheter. 

• större evenemang som tex Bo- och trädgårdsmässa Tipshallen, Karl-Oskar dagarna. 

• tillstånd för hantering av brandfarlig och explosiv vara. 

Totalt har 118 tillsyner genomförts per den 31 juli 2018. 

Hembesök för bättre brandskydd i bostäder 

Är under planering och kommer genomföras under november och december 2018. Målet är att 

hembesök kommer genomföras på samtliga orter i förbundet där det finns räddningsstationer. 

Förstärkta medmänniskor i områden med lång insatstid 

Planering pågår för val av lämpliga orter/områden. Förbundet följer provverksamheten som 

bedrivs på ett par platser, bland annat hos räddningstjänsten Väst, i syfte att dra nytta av deras 

erfarenheter. Under hösten avser förbundet kontakta någon eller ett par bygdeföreningar eller 

motsvarande för att hitta någon intresserad pilot. Bedömning är att förbundet bör kunna starta 

”förstärkta medmänniskor” på någon eller ett par platser sen höst 2018 alternativt våren 2019. 

En faktor som fördröjt starten är att den mobilapp för larmhantering som SOS Alarm AB arbetat 

med att utveckla inte finns tillgänglig ännu. I och med fördröjningen av tekniken såg vi över 

möjligheterna till en interimslösning med SMS-larm, men valde till slut att avvakta appen. Detta 

då den bedöms ge rätt struktur på en gång med fördelar i navigationshjälp och möjlighet till 

kvittens samt tvåvägskommunikation. 
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2. Personalredovisning 

2.1 Måluppföljning 

2.1.1 Mål: Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs 

Personalomsättning och rekrytering 

Förbundet har bland heltidsanställd personal en låg personalomsättning. Personal som slutar i 

förbundet gör detta oftast för pension. Rekrytering är i de flesta fall positiv med flertalet 

sökande för heltidspersonal. Viss brist kan märkas när det gäller brandingenjörer. 

I deltidsorganisationen finns fortfarande vakanser och förbundet arbetar för att klara beredskap 

på orter utanför Växjö tätort. För närvarande är det något ansträngt på vissa orter framförallt 

Braås och Alvesta. Positivt är dock att ett antal utbildade brandmän har valt att återvända till 

räddningstjänsten efter att ha varit borta något eller några år. Under våren har 

deltidsorganisationen fått ett tillskott på 21 brandman, varav 19 nyutbildade. 

Inom deltidsorganisationen har förbundet en drygt tioprocentig årlig personalomsättning. 

Kostnader för rekrytering, marknadsföring och inte minst utbildningskostnader till följd av 

omsättningen är kännbara för förbundet. Utbildningskostnaden för en deltidsbrandman 

innefattande utbildning och MSB:s utbildning i räddningsinsats, kostar cirka 130 tusen kronor 

per utbildad brandman. För att vara chaufför i räddningstjänsten krävs ett C-körkort och det 

kostar förbundet mellan 100 till 200 tusen kronor per år. Till detta kommer utbildning av 

räddningsledare (RL-A) ca: två st. per år. samt en (RL-B) vart annat år. Med bakgrundsfakta som 

finns har förbundet en ungefärlig kostnad på ca 2 250 tusen kronor i utbildningskostnader per 

år för att förse organisationen med utbildad personal. 

Sjukfrånvaro och bemanning 

Förbundet har låga sjukskrivningstal och höga frisknärvarotal. Möjligheten till fysisk träning, 

vilken finns i uppdraget är sannolikt en viktig faktor. Personalen har sedan 2014 haft möjlighet 

att via arbetsgivaren teckna en privat sjukvårdsförsäkring. Denna har använts vid flera tillfällen 

och bedömningen är att den har hjälpt till att minska sjukskrivningstal i de fall där väntetid för 

operation eller annat hade tagit lång tid. 

Under våren och sommaren hade förbundet en del problem med personalplanering och 

bemanning inom den utryckande verksamheten. Problemen grundade sig i sjukdom och 

personalbrist. Förbundet arbetar nu med att se över användningen av schema och arbetstid och 

hur vi kan bli mindre sårbara. 

Revidering av mångfaldsplan 

Arbetet med att revidera förbundets mångfaldsplan har fått stå tillbaka när andra arbeten har 

prioriterats högre. 
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Antal kvinnor i utryckningstjänst 

Målsättningen är att det i förbundet vid årsskiftet 2018/2019 vara 10 % kvinnor i utryckande 

tjänst. Rekryteringen är och har varit positiv. Tyvärr har förbundet även haft kvinnliga 

medarbetare som under året har avslutat sitt uppdrag som deltidsbrandmän vilket innebär att 

förbundet ligger kvar på ungefär samma siffror som vid årsbokslut, 7,5 %. 

2.2 Nyckeltal 

2.2.1 Personalens sammansättning 

Antalet anställda per kön och medelålder fördelat på personalkategorierna, samt antalet 

tillsvidare- och visstidsanställda. Nyckeltal från bokslut 2017 anges i parentes. 

 

Personalkategori 

Förtroendevalda och revisorer 

Ledn. admin. förebygg. & drift 

Brandmän, heltid 

Brandmän, deltid 

Räddningsvärnsmän 

TOTALT 

Kvinnor 

3 (4) 

3 (3) 

2 (2) 

9 (11) 

0 (0) 

17 (20) 

Män 

11 (11) 

17 (15) 

42 (42) 

158 (167) 

19 (21) 

247 (256) 

Totalt 

14 (15) 

20 (18) 

44 (44) 

167 (178) 

19 (21) 

264 (276) 

Medelålder 

58,4 (57,7) 

48,0 (49,1) 

43,3 (42,8) 

43,4 (43,3) 

41,7 (42,6) 

44,1 (44,6) 

 

Tillsvidareanställda       62 (63) 

Visstidsanställda           1 (3) 

2.2.2 Sjukfrånvaro 

Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro i procent av arbetstiden (kalenderår). 

 

 

Total sjukfrånvarotid 

-29 år 

30–49 år 

50-år 

2018–08 

2,0 

0,6 

2,0 

2,1 

2017–12 

2,4 

0,6 

1,7 

4,1 
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3. Ekonomisk rapport 

3.1 Måluppföljning 

3.1.1 Vi ska ha en god ekonomisk hushållning 

Resultat 

Efter åtta månader visar förbundet ett överskott i förhållande till budget på 216 000 kronor.  

3.2 Analys av utfall 

3.2.1 Investeringsredovisning (Tkr) 

 Budget Utfall 

 2018 201808 

   
Fordon 4 100 266 

Tunga fordon BAS/tankfordon 3 500 66 

Rökskyddsdepå 500  
Påbyggnation ny 267-1750 100 200 

   
Utrustning och maskiner 750 337 

Skyddsutrustning 500 80 

Räddningsmateriel 250 257 

   
IT & Sambandsutrustning m.m. 350 293 

Rakel, fordonsdatorer och navigationsutr. 150 147 

Skadeplats- och rökdykarradio 50 0 

Samband & ledning / RC 150 147 

   
Övrigt 1 150 2 270 

Möbler och annan utrustning 150 71 

Investering Nothemmet 1 000 2 199 

   

SUMMA 2018  6 350 3 166 
   

Pågående (avseende 2017)   3 245 
   

SUMMA  6 350 6 411 
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3.2.2 Driftredovisning (Tkr) 

 

3.3 Prognos och åtgärder för att nå budget 

Förbundets prognos är att vi kommer följa budget med ett visst överskott. Vi ser högre 

kostnader för utbildning och personal men klarar budget på grund av högre intäkter än 

budgeterat och att beställda fordon ej har levererats, vilket innebär lägre avskrivningskostnader. 

Vi arbetar med kontinuerlig analys och uppföljning i förhållande till budget och vissa avvikelser. 

Vår bedömning att återbetala enligt balanskrav från 2016 kvarstår. 
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3.4 Resultaträkning delår augusti 2017 

Tkr. 

 
  

Utfall Utfall Prognos 

Års

budget

Not 2018-08 2017-08 2018-12 2018-12

Verksamhetens intäkter 1 5 344 6 562 7 700 7 217

Verksamhetens kostnader 2 -56 733 -54 407 -85 292 -78 444

Avskrivningar enligt plan 3 -2 932 -2 895 -4 500 -5 200

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER/INTÄKTER -54 321 -50 740 -82 092 -76 427

Finansiella intäkter 4 0 0 0 0

Finansiella kostnader 5 -381 -362 -563 0

RESULTAT FÖRE KOMMUNBIDRAG -54 702 -51 102 -82 655 -76 427

Bidrag Alvesta kommun 11 297 10 838 17 041 60 561

Bidrag Växjö kommun 43 621 41 480 65 864 15 866

ÅRETS RESULTAT 216 1 216 250 0
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3.5 Balansräkning delår augusti 2017 

Tkr. 

 

Balansräkning (Tkr) not 2018-08   2017-12 

         

TILLGÅNGAR        

         

Anläggningstillgångar  31 360   27 880 

 - mark, byggnader och tekniska anläggningar 6 1 187   1 198 

 - maskiner och inventarier 7 30 174   26 682 

         

Omsättningstillgångar  37 634   16 576 

Kortfristiga fordringar 8 2 373   6 419 

Koncernkonto 9 35 261   10 157 

         

SUMMA TILLGÅNGAR  68 994   44 456 

         

EGET KAPITAL OCH SKULDER        

         

Eget kapital 10 3 878   3 662 

Eget kapital vid årets ingång  3 662   2 669 

Årets resultat  216   993 

         

         

Avsättningar 11 26 459   25 208 

 - varav pensioner  26 459   25 208 

         

Skulder  38 657   15 586 

Långfristiga skulder 12 0   0 

         

Kortfristiga skulder 13 38 657   15 586 

 - Leverantörsskulder  1 686   4 311 

 - Interimsskulder  33 355   7 866 

 - Övriga kortfristiga skulder  3 616   3 409 

         

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 

SKULDER  68 994   44 456 
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3.6 Noter resultat- och balansräkning delår augusti 2017 

3.6.1 Noter resultaträkning (Tkr) 

  2018-08   2017-08 
Not 1.  Verksamhetens intäkter       

Försäljningsmedel (material, varor) 0   66 

Taxor, avgifter, ersättningar 2 507   3 187 

Bidrag 183   485 

Försäljning av verksamhet/entreprenader (tjänster) 1 661   2 652 

Övriga intäkter 993   172 

  5 344   6 562 

        

Not 2.  Verksamhetens kostnader       

Entreprenader, köp av verksamhet, konsulter  -544   -2 308 

Lönekostnader  och sociala avgifter -38 846   -35 955 

Pensionskostnader och löneskatt -4 335   -5 168 

Tele-itkommunikation, övr it-kostn -2 150   -2 165 

Lokalhyror -4 293   -4 452 

        

Leasing, operationell -455   -365 

Material -1 396   -1 195 

Övriga kostnader -4 714   -2 799 

  -56 733   -54 407 

        

Not 3.  Avskrivningar       

Byggnader -11   -2 

Maskiner och inventarier -2 920   -2 893 

  -2 932   -2 895 

       

Not 4.  Finansiella intäkter       

Räntor koncernkontot 0   0 

  0   0 

Not 5.  Finansiella kostnader       

Räntor lån m.m.  -2   -20 

Ränta pensionsavsättning -365   -260 

Övriga finansiella kostnader -14   -82 

  -381   -362 
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3.6.2 Noter balansräkning (Tkr) 

  2018-08   2017-12 

Not 6. Mark, byggnader mm       

Anskaffningsvärde 2 734   2 734 

Ackumulerad avskrivning -1 536   -1 533 

Årets avskrivning  -11   -3 

Bokfört värde vid årets slut 1 187   1 198 

        

Not 7. Maskiner och inventarier       

Anskaffningsvärde 77 136   71 123 

Ackumulerad avskrivning -47 062   -42 656 

Årets avskrivning  -2 920   -4 407 

Bokfört värde vid periodens slut 30 174   26 682 

        

Pågående investering  3 020   2 622 

        

Not 8. Kortfristiga fordringar       

Kundfordringar 1 302   2 977 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 815   2 642 

Övriga kortfristiga fordringar 256   800 

  2 373   6 419 

Not 9. Kassa och bank       

Koncernkonto 35 261   10 157 

  35 261   10 157 

Not 10. Eget kapital       

Eget kapital vid årets början 3 662   2 669 

Årets resultat 216   993 

Eget kapital vid årets slut 3 878   3 662 

     
Not 11. Avsättningar       

Pensionsskuld 21 294   20 287 

Visstidspension 0   0 

Avsättning löneskatt 5 165   4 921 

  26 459   25 208 

Not 12. Långfristiga skulder       

Lån medlemskommunerna 0  0 

  0   0 

Not 13. Kortfristiga skulder       

Leverantörsskulder 1 686  4 311 

Personalens källskatt 785  1 002 

Upplupna löner 2 148  1 936 

Sociala avgifter 700  1 864 

Semesterlöneskuld 1 509  1 917 

Upplupna pensionskostnader, individuell del 1 301  1 992 

Upplupen särskild löneskatt, individuell del 334   483 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 27 362   698 

Övriga kortfristiga skulder 2 831   1 383 

Koncernkonto       

  38 656   15 586 
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3.7 Kassaflödesanalys delår augusti 2018 

Tkr. 

    2018-08   2017-12 

          

Årets Resultat   216   993 

Justering för ej likviditetspåverkande poster         

Av- och nedskrivningar   2 932   4 410 

Avsättningar   1 251   1 986 

Förändring av rörelsekapital         

Förändring kortfristiga fordringar (- ökn/+ minsk)   4 046   1 273 

Förändring kortfristiga skulder (- minsk/+ ökn)   23 070   -1 946 

MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN   31 515   6 716 

          

Nettoinvesteringar   -6 411   -3 963 

MEDEL FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN   -6 411   -3 963 

          

Amortering av skuld   0   -1 430 

MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN   0   -1 430 

          

ÅRETS KASSAFLÖDE   25 104   1 323 

Likvida medel vid årets början   10 157   8 834 

          

Likvida medel vid årets slut   35 261   10 157 
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3.8 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 samtliga kostnader och intäkter hänförliga till redovisningsåret bokförts som 

sådana, dvs. periodiserats.  

Semesterlöneskulden, dvs. 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 2018, men som betalas ut under 2019. 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 påbörjas 

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. 

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

beträffande nedskrivna kundfordringar. 
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4. Statusrapport mål och aktiviteter augusti 2018 

= Genomfört  

= Delvis genomfört 

= Ej genomfört 

VI SKA GENOMFÖRA VÅRA UPPDRAG SNABBT OCH EFFEKTIVT MED RÄTT 

KOMPETENS 

AKTIVITET STATUS PROGNOS KOMMENTAR, ANTAGANDE 

Fastställa och implementera länsgemensam 

befälsstruktur i samverkan med Räddsam 

Kronoberg.  
  

Försenat, start våren 2019. 

Planering pågår. 

Samverka med polisen och övriga aktörer för 

att öka förmågan och skyddsmedvetandet vid 

pågående dödligt våld (PDV). 
 

 
Planering för gemensam 

utbildning pågår och till största 

delen klart till årsbokslut. 

Förstudie angående prioritering/hantering av 

inkommande larm.   Vissa delar försenade. 

VI SKA AKTIVT MEDVERKA TILL OCH STIMULERA SAMHÄLLETS FÖRMÅGA ATT 

FÖREBYGGA OCH HANTERA OLYCKOR 

AKTIVITET STATUS PROGNOS KOMMENTAR, ANTAGANDE 

Inleda arbete med förstärkt medmänniska i 

område med lång insatstid. 
  

Avvaktar mobilapp. från SOS 

Alarm AB. Planeringsarbete 

pågår 

Genomföra hembesök.   Hembesök enligt planering. 

VI SKA VARA EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE MED MEDARBETARE SOM TRIVS 

AKTIVITET STATUS PROGNOS KOMMENTAR, ANTAGANDE 

Förbundets mångfaldsplan ska revideras.   Ej påbörjat, bedöms vara 

försenat 

Vid 2018 års slut ska 10 procent av personal i 

utryckningstjänst vara kvinnor. Målet ska tas i 

beaktande vid samtliga rekryteringar. 
  

Ca 6,5 %. Andelen har sjunkit 

jämfört med 2017 (7,5%), se 

personalstatistik 

VI SKA HA EN GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 

AKTIVITET STATUS PROGNOS KOMMENTAR, ANTAGANDE 

Vid verksamhetsårets slut ska egna  

kapitalet uppgå till lägst fem procent  

av medlemsbidragen 

  Följs upp vid årsbokslut. 

Rutiner för avtalshantering ska  

fastställas och implementeras.   
Förslag framtaget för 

fastställande under hösten 2018. 
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5. Redovisning av intern kontroll 

10.1 Kommentar till övergripande internkontrollplan efter åtta 

månader 2018 

Övergripande internkontrollplan för Värends Räddningstjänst 2018 beslutades vid 

direktionssammanträde i november 2017. Inom förbundet är nu rutinen att försöka anta 

övergripande internkontrollplan för kommande år vid föregående års sista sammanträde. 

Direktionen beslutade om nytt reglemente för internkontroll vid sammanträde juni 2016. Det 

nya reglementet har tydliggjort ansvar, uppföljning samt även en processbeskrivning hur 

internkontrollarbetet ska bedrivas inom förbundet. 

Övergripande internkontrollplan redovisas i bilaga och nedan följer kommentarer efter åtta 

månader. 

10.2 Riskområde förtroende 

10.2.1 Utalarmering 

Anspänningstid vid larm upprätthålls enligt handlingsprogrammet.  

Tiderna kontrolleras via vårt händelserapportsystem Daedalos. Tiderna är tillfredställande enligt 

genomförda mätningar. 

10.3 Riskområde ekonomi 

10.3.1 Personal  

Rapport över personalkostnader, kontroll lönekostnader fördelade på fasta och rörliga 

löner såsom utryckning och övertid. Stora/många/långa räddningsinsatser och andra 

personalkrävande aktiviteter. 

På heltidssidan följer personalkostnaderna budget. Övertidsersättningarna uppgår efter åtta 

månader till 552 tusen kronor (535 tusen kronor motsvarande period 2017). Förbundet har 

bistått andra kommuner vid de många och stora skogsbränderna under sommaren 2018. Från 

förbundet har i första hand befäls- och ledningskapacitet deltagit. Totalt har sju medarbetare 

varit i trakterna av Ljusdal. Ersättningsregler och tolkning är lite otydliga och arbete pågår för att 

ersätta medarbetare enligt rätt avtal. Kostnaden kommer att kompenseras av MSB. 

När det gäller deltid och avtalsområdet RiB -17 har förbundet på beredskapssidan klarat 

budgeterade mål. Till stor del beroende på att sommaren inte har innehållit några långvariga 

insatser som varit personalkrävande. Under sommaren har en del vakanser förekommit men de 

bedöms som mycket små gällande kostnader. 
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Förbundet noterar en ökning i kostnader för övning och materielvård. Kostnaderna för 

rekrytering och utbildning är kännbara då organisationen har mer än tio procent 

personalomsättning inom deltidsorganisationen. 

10.3.2 Ekonomi 

Uppföljning av investeringsprojekt, tilldelningsbeslut, ansvarig, projektgrupp, tidsplan 

och utfall. 

Investeringsprojekt som pågår är: 

• Ny 1170 (transportbil med bakgavellyft) ligger inom budget. Fordonet är levererat men med 

felaktig lastvikt, och vi håller därför inne betalning fram till att leverantör åtgärdat 

problemet.   

• Ny 1310 och 1610 (basbil till Braås och Lammhult) inom budget, dock ordentligt försenade. 

Prognos för ny leverans september-oktober 2018.  

• Personalmodul för att stärka förmågan och ge rätt förutsättningar för friska brandmän på 

skadeplats med avsatt budget 2018 ej påbörjad.  

• Vagnhallsbyggnad på Nothemmet innehållande parkeringsmöjligheter för övningsplatsens 

fordon, samt utrymmen för tvätt, rengöring och skötsel av anläggningens utrustning inom 

budget. 

Tydlighet finns i såväl uppdrag som ansvarig, projektgrupp tidsplan och utfall. När det gäller 

tidsplan har leverantörer försenat vissa projekt, se ovan. 

Uppföljning av debiteringar larm enligt avtal 

Debiteringar under perioden har följt fastställda riktlinjer. Efter sju månader har 484 tkr utöver 

budget debiterats. Avvikelse från budget på plussidan är främst automatiska brandlarm och 

insatser i annan kommun.  

Budgetuppföljning efter sju månader 2018 

 Budget 2018 Utfall 2018 Resultat 

Onödiga automatiska brandlarm -933 -1237 -304 

Restvärdesräddning -117 -75 42 

Sanering vägbana -88 -51 37 

IVPA -44 -56 -12 

Lyfthjälp/hissöppning/mm -29 -72 -61 

Insats annan kommun -88 -182 -94 

Gränslös Rtj -29 -121 -92 

   -484 
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10.4 Riskområde verksamhet 

10.4.1 Sotning, tillstånd, tillsyn, remisser 

Rimliga beslut samt tidsperspektiv för direktionen, ledningsgrupp (förbundschefen) och 

samverkansgrupp 

Kontroll är genomförd augusti 2018 enligt internkontrollplan 2018 av nedanstående punkter. 

Kontroll genomfördes genom stickprov av ärenden gällande tillsyn, tillstånd, remisser och 

genom granskning av inlämnad rapport från Växjö – Alvesta sotningsdistrikt. Inga avvikelser 

eller anmärkningar framkom vid kontrollen. 

• Sotning - Inlämning överenskommen regelbunden av rapporter från sotningsdistrikten. 

• Tillsyn/tillstånd/remisser - Handläggningstid av ärenden är acceptabel och inom rimlig tid 

Personal, tidsbudget 

Arbete med översyn av så kallade F-pass (funktionspass) pågår kontinuerligt.  

Personalplanering med F-pass bedöms fungera bra när det gäller uppföljning i budget. 

Utryckningspersonlens timbank var i mitten av augusti -135 timmar. Saldo innan semesterperiod 

maj/juni 2018 var + 195 timmar. 
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