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Sammanfattning 

Den Pandemi som under våren drabbade världen och Sverige har naturligtvis också påverkat 
förbundet. Det blev en omställning med bland annat framtagande av pandemiplan samt olika 
planeringar för skydd och skyddsåtgärder. Övningar i större format har skjutits på framtiden och 
förbundet har endast genomfört det som är styrt av lagen.  

Planerade tillsyner har ställts in med respekt för såväl förbundets personal som kunder och 
externa aktörer. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) valde att ställa in den 
Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (Grib) som var planerad att 
genomföras i Växjö vecka 17 och 18. 

Ekonomiskt påverkas förbundet negativt. I dagsläget har förbundet inte allt för stora 
kostnadsökningar utan förlorar intäkter på grund av vårens inställda utbildningar från MSB, 
medlemskommuner och privata kunder. Vid delårsrapport efter fyra månader gjordes 
bedömningen att förbundet från april månad förlorar intäkter i storleksordningen 300 000–
350 000 kronor per månad. Det ekonomiska läget ser lite ljusare ut i första hand beroende på 
att MSB tagit beslut att del av planerade regionala utbildningar ska genomföras under hösten 
2020. Vidare finns planering på att återuppta del av tillsynsverksamheten samt extern 
utbildningsverksamhet. 

Direktionen har under perioden haft fem protokollförda sammanträden. 

Det kommer att krävas åtgärder för att möta ökad befolkningsökning samt förändrad 
samhällsstruktur. Medlemskommunerna växer och räddningstjänsten måste ges möjlighet att 
växa i sin verksamhet för att klara uppdraget. Med detta menas ekonomi och investeringar, 
framtida utveckling med brandstationer och personalförsörjning. En årlig ökning av 
befolkningen med minst 1 500 personer påverkar framkomlighet, ytor, tider för att nå olyckor 
mm. Träbaserad nyproduktion kommer med stor sannolikhet att påverka insatserna mot brand i 
byggnad. Det är viktigt att Värends Räddningstjänst finns med i den samhällsplanering som sker 
för att med strategiskt tänkande ges möjlighet att analysera och planera för de förhållanden 
som detta innebär. 

Inom personalsidan är personalomsättningen bland heltidspersonal låg. Sjukskrivningstalen är 
fortsatt låga och frisknärvaron är hög. Inom deltidsorganisationen har förbundet ca 15 % årlig 
personalomsättning. Kostnader för rekrytering, marknadsföring och inte minst utbildning 
kopplat till detta är mycket kännbara för förbundet. På deltidssidan har förbundet under året 
rekryterat tio nya medarbetare. Förbundet har utbildat befäl enligt planering vilket innebär att 
tidigare kompetensbrist på befälssidan bedöms under året vara i bättre balans. 

I början av året meddelade MSB att de vill fortsätta samarbetet med Värends Räddningstjänst 
och förlägger utbildningen Grib till Växjö även under åren 2021-2023. Det finns vidare en 
möjlighet till förlängning av avtal även 2024 och 2025. I år, 2020, är sista året på nuvarande 
avtal. För Värends Räddningstjänst och räddningstjänsterna i Kronobergs län är det viktigt att 
kunna erbjuda utbildning lokalt för att säkra personalförsörjning samt säkra och utveckla 
kompetens. Utbildningen genomförs med Räddningstjänsten i Jönköping som underleverantör. 
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Länssamarbetet i ekonomisk förening Räddsam Kronoberg tillsammans med övriga 
räddningstjänster i länet pågår. Genom tidigare projekt och nuvarande drift ser och räknar 
länets förbund och kommuner med positiva effekter inom såväl verksamhet som ekonomi. Den 
första maj 2019 startar räddningstjänsterna i länet ett så kallat Inre Befäl, IB med placering på 
SOS-larmcentral i Växjö. Inledningsvis bemannas funktionen dagtid, måndag till fredag. Mål-
sättningen är att tillsammans med räddningstjänsterna i Blekinge utöka bemanningen från 
kommande årsskifte och arbeta vidare med systemledning. 

Möte, ”ägaröverläggningar” med medlemskommunerna genomfördes digitalt den 31 mars 
2020. 

Förbundet har för fjärde gången medverkat i den så kallade Temperaturmätaren. 
Svarsfrekvensen är fortfarande förhållandevis låg, inom framförallt deltidsorganisationen. 
Resultatet har stigit och är nu 4,5 på en sexgradig skala vilket är det mål som direktionen satt 
upp för år 2020. 

Arbetet med organisationsjustering har varit pausat efter beslut från direktionen och i avvaktan 
på rekrytering av ny förbundsledning. Arbetet återstartar i september 2020. 
 
Under året har förbundet fortsatt arbetet med analys av insats och framkomsttider i syfte att 
säkra en fortsatt trygg framtid för medborgare inom förbundets område. En åtgärd för att säkra 
upp områden med längre insatstider är begreppet förstärkt medmänniska i samverkan med 
Brandskyddsföreningen. Syftet med projektet är att utbilda medborgare i första hjälpen och 
brandskyddskunskap för att klara en situation där vi vet att det tar lite längre tid att komma med 
utryckningshjälp.  Projektet har tyvärr fått pausas på grund av pandemisituationen.  
I SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) jämförelse ”öppna jämförelser” gällande responstid 
det vill säga tid från larm till ankomst återfinns förbundets kommuner inom grönt område vilket 
innebär att förbundet tillhör de 25 % kommunerna med kortast responstid i Sverige. 
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1. Verksamhetsrapport 

1.1 Händelser under delåret 

1.1.1 Insatser 

Statistik från föregående år anges inom parentes. 

Operativa avdelningen har under årets första åtta månader genomfört 768 (940) insatser. Det är 
en minskning med cirka tio procent jämfört med föregående år.  Under perioden har förbundet 
använts 5068 (5736) timmar för räddningsinsatser. 

På händelsesidan har vi, tråkigt nog under första delen av 2020 (alla trafiksätt) haft 2 
trafikolyckor som slutat med dödlig utgång. Under samma period 2019 var det antalet tre. 

1.1.2 Uppföljning av förebyggande avdelningens arbete 

Planerad tillsyn 
Våren 2020. Våren då inget blev som det var tänkt. Enligt tillsynsplan skulle årets första månader 
spenderas på förbundets drivmedelsstationer, men så kom Corona och det mesta vändes upp 
och ned i vår verksamhet och i resten av världen.  

Initialt drog avdelningen i den stora handbromsen vad gäller tillsyner. Primärt med anledning av 
Folkhälsomyndighetens (och därmed indirekt våra medlemskommuners) riktlinjer om 
hemarbete och social distansering. Vi hade flera aspekter att ta hänsyn till; dels det faktum att vi 
ville minimera risken att drabbas av viruset i vår verksamhet som i sig utgör en samhällsviktig 
funktion, dels respekt till den enskilda som vi besöker vid tillsyn. Därmed kunde vi ej genomföra 
tillsyner enligt fastställd tillsynsplan. Avdelningen inriktade sig istället på andra avdelnings-
överskridande arbetsuppgifter och projekt som med fördel kunde genomföras hemifrån. 

Några tillsyner har dock genomförts under våren. Dessa har gjorts eftersom avdelningen har 
bedömt dem som så pass akuta eller allvarliga att undantag har gjorts. Det har exempelvis 
handlat om undermåliga utrymningsförutsättningar, övernattning i olämpliga lokaler eller 
otillåten/olämplig hantering av brandfarlig eller explosiv vara. 

Med vårens erfarenheter i bagaget har avdelningen dock omvärderat och gjort bedömningen 
att viss tillsynsverksamhet kan bedrivas med vissa restriktioner. Förutsättningen är att tillsynen 
ska bedrivas på ett sätt som harmoniserar med Folkhälsomyndighetens och våra medlems-
kommuners restriktioner. Avdelningen bedömer att tillsynerna på förbundets drivmedels-
stationer kan genomföras utifrån ovanstående restriktioner. Utöver det har avdelningen även 
ambitionen att påbörja skoltillsynerna innan årets slut. Skoltillsynerna kommer dock kräva än 
mer eftertanke kopplat till Covid-19. Avdelningens mål är att försöka förlägga tillsynsbesöken 
vid höstlov, studiedagar och andra dagar eller tider då det kan tänkas vistas färre människor på 
skolorna. Tillsynsbesöken kommer planeras i samråd med respektive skola så att bästa möjliga 
anpassning genomförs.  

I tillsynsplanen framgår det även att tillsyner (stickprov) vid flerfamiljshus ska genomföras. 
Räddningstjänstens bedömning är dock, på grund av Corona, att dessa tillsyner kommer utebli 
som det ser ut just nu. Den tillsynen vid flerfamiljshus som nämns ovan ska emellertid inte 
blandas ihop med den informationskampanj - hembesök - förbundet genomfört mot riktade 
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områden i förbundet under de senaste tre åren. Hembesöken ska genomföras även under 2020 i 
samband med brandvarnarens dag, den 1 december 2020.  

Återkommande tillsyn 
Räddningstjänsten har ett antal återkommande tillsyner hos verksamheter med en mer komplex 
karaktär så som centrallasarettet, sankt Sigfrids sjukhus och flygplatsen med flera. 

Räddningstjänsten har valt att inte utföra några återkommande tillsyner då flera av dessa objekt 
innebär verksamheter med ett stort personantal och därmed en överhängande risk för 
smittspridning.  

Övrig tillsyn 
Ett mindre antal övriga tillsyner har genomförts som nämns under rubriceringen ”tematillsyner”, 
dessa har gjorts till följd av att det funnits olika indikationer på bristande personsäkerhet och 
har därmed betraktats som akuta.  

Vidare har räddningstjänsten varit polisen behjälplig med tillsyn av verksamheter som hanterar 
större mängder explosiv vara, detta som ett led i den nationella polisoperationen Operation 
Rimfrost.  

Normalt brukar övriga tillsyner även omfatta tillsyn i samband med serveringstillstånd, offentliga 
tillställningar, tillståndsgivning utifrån lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara eller 
nyetablering av vissa verksamheter. Den här typen av ärenden har dock varit mindre 
förekommande än normalt eftersom flera återkommande evenemang ställts in och 
nyetableringar har skjutits på framtiden. Vi kan sammanfatta att vårt ärendeflöde har sett väldigt 
annorlunda under våren.   

Övriga ärenden 
Utöver de tillsyner som förebyggande avdelningen genomför hanteras flera andra ärenden. 
Nedan presenteras del av genomförd verksamhet under årets första åtta månader. 
 

 
Figur 1. En sammanställning av förebyggande avdelningens ärenden under årets första 8 månader. 
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2. Personalredovisning 

2.1 Temperaturmätaren 

Förbundet har för fjärde gången medverkat i den så kallade Temperaturmätaren. 

Svarsfrekvensen är fortfarande förhållandevis låg, inom framförallt deltidsorganisationen. 
Resultatet har stigit och är nu 4,5 på en sex gradig skala vilket är det mål som direktionen satt 
upp för år 2020. 

2.2 Personalstatistik 

2.2.1 Antal anställda, sysselsättningsgrad och åldersstruktur 

  Totalt Kvinnor Män 

 Dec 2019 Aug 2020 Dec 2019 Aug 2020 Dec 2019 Aug 2020 

Antal tillsvidareanställda 60 62 5 6 55 56 

Antal tidsbegränsade 
anställningar med 
månadslön 3 6 1 0 2 6 

TOTAL 63 68 6 6 57 62 

Omräknade heltider, antal 62,5 67,5 5,5 5,5 57,0 62,0 

       

Sysselsättningsgrad       

Andel anställda med en 
grundanställning på 100 
procent 98,3 % 98,5 % 80,0 % 83,3 % 100,0 % 100,0 % 

Genomsnittlig 
sysselsättningsgrad, procent 99,2 % 99,3 % 91,7 % 91,7 % 100,0 % 100,0 % 

       

Åldersstruktur %       

-29 6 % 7 % 17 % 17 % 5 % 6 % 

30-49 62 % 62 % 67 % 67 % 61 % 61 % 

50+ 32 % 31 % 17 % 17 % 33 % 32 % 

       

Samtliga nyckeltal i denna tabell har mätdatum 2020-07-01 och jämförs med 2019-11-01. 
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Åldersstrukturen har förändrats marginellt till en lägre medelålder. Skillnaden mellan ålders-
intervall är i första hand att medarbetarna blir ett år äldre varje år, då personalomsättningen på 
heltidspersonalen är låg. I åldersintervall 50–59 år återfinns kategorin brandmän som har en 
möjlighet till avtalspension från 58 års ålder och där nyanställning skett av yngre personal. 

2.2.2 Sjukfrånvaro 

En låg sjukfrånvaro har blivit ännu lägre! En total minskning på dagar och snittanställd. I sam-
manhanget är urvalet förhållandevis litet med 60 anställda vilket innebär att enstaka sjuk-
skrivningar påverkar statistiken. Orsaker är bland annat möjlighet till fysisk träning på arbetstid, 
möjlighet till återhämtning och förbundets sjukvårdsförsäkring och en arbetsplats, arbetskultur 
där friskvård och hälsa är en naturlig del av arbetet. 
 

  Totalt Kvinnor Män 

 Dec 2019 Aug 2020 Dec 2019 Aug 2020 Dec 2019 Aug 2020 

Sjukfrånvaro i procent av de 
anställdas sammanlagda 
ordinarie arbetstid* 1,9  1,2  1,9  

Sjukdagar/snittanställd** 7,8 6,3 2,4 0,6 8,2 6,9 

*Sjukfrånvaro i procent avser samtliga månadsanställda inkl timavlönade under perioden 2019-07-01 till 2020-06-30 resp 
2018-11-01 till 2019-10-31. 

**Sjukdagar/snittanställd avser tillsvidareanställda personal under perioden 2019-07-01 till 2020-06-30 resp. 2018-11-01 till 
2019-10-31. 
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3. Ekonomisk rapport 

3.2 Analys av utfall 

Efter åtta månader visar förbundet ett negativt resultat om -78tkr. Detta beror på lägre intäkter 
som är kopplade till coronapandemin. En viss återhämtning av intäkter förväntas under hösten 
men stora delar av intäkter hänförliga till b la tillsyner och utbildning kommer inte att kunna tas 
igen. En återhållsamhet kring förbundets kostnader har kommunicerats och alla har ansvar att se 
över kostnader och inköp för att praktisera god ekonomisk hushållning. 
 
Det förväntade resultatet på helår om -500tkr beror i princip uteslutande på effekter av 
coronapandemin. Den största påverkan som förbundet drabbas av är intäktsbortfall kopplade till 
externa utbildningar.  
Då prognosen visar ett negativ resultat förväntas inte balanskravet att nås för 2020. Då det 
dessutom förväntas ett negativt resultat i storleksordningen -500tkr så når vi inte heller det 
finansiellt uppsatta målet om 5% i eget kapital av medlemmarnas nettobidrag. Målet innebär ett 
eget kapital om 3 627tkr för 2020 och förbundet har vid ingången av året 4 013tkr i eget kapital. 
Detta innebär att om förbundet vid helåret visar ett negativt resultat om -500tkr så missas målet 
med 114tkr.  
 
 
 
 

3.2.1 Investeringsredovisning (Tkr) 
 Budget 2020 Utfall 202008 
Fordon 3 900 107 
Tunga fordon BAS/tankfordon 3 300 107 
Komplettering BAS-fordon pga omprioritering 600  
Utrustning och maskiner 900 474 
Skyddsutrustning 300 279 
Räddningsmateriel 600 195 
IT & Sambandsutrustning m.m. 200 0 
Rakel, fordonsdatorer och nav-utrustning 150 0 
Samband & ledning / RC 50 0 
Övrigt 200 0 
Möbler och annan utrustning 200 0 
SUMMA  5 200 581 
Avser föregående år   4 258 
SUMMA   4 839 
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3.2.2 Driftredovisning (Tkr) 

Verksamhet Budget  Utfall  Prognos 
  202008 202008 2020 
23010 Politik            -      3           -      
23020 Förbundsgemensamt          663    1 239      1 900    
23030 Samverkan            -      0           -      
23040 Finansiering - 49 563    -53 693 - 80 500    
23050 Personal     26 267    28 760    43 100    
23060 Kompetensutv. & utbildning       2 939    2 123      3 200    
23070 Projekt & utredningar - 467    1           -      
23110 Beredskap & utryckning     10 544    10 856    16 300    
23120 Tillstånd & tillsyn - 17    -59 -      100    
23130 Information & marknadsföring            93    -74 -      100    
23140 Kursverksamhet (försålda) - 1 600    -761 -    1 100    
23210 Drift & underhåll       2 693    3 427      5 400    
23220 Lokaler       4 667    4 575      6 900    
23230 Fordon       2 333    1 992      3 000    
23240 Fys & hälsa          433    460         700    
23250 Övningsverksamhet            67    22           -      
23260 Administration          300    281         400    
23270 IT          947    926      1 400    
 SUMMA               0                  78              500    
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3.4 Resultaträkning delår augusti 2020 

    Utfall   Utfall   Prognos   Budget 

RESULTATRÄKNING (tkr) not 2020-08   2019-08   2020-12   2020-12 
Verksamhetens intäkter 1          3 302              5 411             4 570             8 785    
Verksamhetens kostnader 2 - 56 574      - 58 485      - 84 860      - 83 230    
Avskrivningar enligt plan 3 - 2 851      - 3 378      - 4 277      - 5 200    
Verksamhetens nettokostnader/intäkter   -56 123      - 56 452      - 84 568      - 79 645    
                  
Finansiella intäkter 4               
Finansiella kostnader 5 - 467      - 513      -  701                  -      

Resultat före kommunbidrag   - 56 590      - 56 965      - 85 269      - 79 645    
                  
Ägartillskott/ bidrag från Växjö kommun          44 938            45 424           67 407           63 200    
Ägartillskott/ bidrag från Alvesta kommun          11 574            11 686           17 362           16 445    

Årets resultat   - 78      
              

145      - 500                      -      
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3.5 Balansräkning delår augusti 2019 (Tkr) 

Balansräkning (Tkr) not 2020-08   2019-12 
          
TILLGÅNGAR         
          
Anläggningstillgångar   29 480   27 932 
 - mark, byggnader och tekniska anläggningar 6 4   6 
 - maskiner och inventarier 7 29 476   27 926 
          
Omsättningstillgångar   43 420   22 474 
Kortfristiga fordringar 8 1 818   6 438 
Koncernkonto 9 41 602   16 036 
          
SUMMA TILLGÅNGAR   72 900   50 407 
          
EGET KAPITAL OCH SKULDER         
Eget kapital 10 3 936   4 013 
Eget kapital vid årets ingång   4 013   3 869 
Årets resultat   -78   144 
          
Avsättningar 11 31 127   29 925 
 - varav pensioner   31 127   29 925 
          
Skulder   37 837   16 469 
Långfristiga skulder 12 0   0 
          
Kortfristiga skulder 13 37 837   16 469 
 - Leverantörsskulder   1 026   4 465 
 - Interimsskulder   33 852   8 490 
 - Övriga kortfristiga skulder   2 960   3 513 
          
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   72 900   50 407 
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3.6 Noter resultat- och balansräkning delår augusti 2019 

3.6.1 Noter resultaträkning (Tkr) 

  2020-08   2019-08 
Not 1.  Verksamhetens intäkter       
Försäljningsmedel (material, varor) 0   0 
Taxor, avgifter, ersättningar 1 457   1 996 
Bidrag 123   125 
Försäljning av verksamhet/entreprenader (tjänster) 1 460   2 489 
Övriga intäkter 263   802 
  3 302   5 411 
Not 2.  Verksamhetens kostnader       
Entreprenader, köp av verksamhet, konsulter  -2 028   -1 716 
Lönekostnader och sociala avgifter -38 350   -38 767 
Pensionskostnader och löneskatt -4 358   -5 099 
Tele-it kommunikation, övr it-kostn -3 121   -2 614 
Lokalhyror -4 394   -4 445 
Leasing, operationell -250   -411 
Material -1 318   -1 823 
Övriga kostnader -2 755   -3 610 
  -56 574   -58 485 
Not 3.  Avskrivningar       
Byggnader 0   -75 
Maskiner och inventarier -2 851   -3 303 
  -2 851   -3 378 
Not 4.  Finansiella intäkter       
Räntor koncernkontot 0   0 
  0   0 
Not 5.  Finansiella kostnader       
Räntor lån m.m.  -3   -3 
Ränta pensionsavsättning -445   -490 
Övriga finansiella kostnader -20   -20 
  -467   -513 

 
 
 
 
 
 
  



 

 Titel Sida 

13 (21) Delårsrapport augusti 2020 
 

 

3.6.2 Noter balansräkning (Tkr) 
  2020   2019 
Not 6.  Mark, byggnader mm       
Anskaffningsvärde 55   55 
Ackumulerad avskrivning -49   -45 
Årets avskrivning  -2   -4 
Bokfört värde vid årets slut 4   6 
        
Not 7.  Maskiner och inventarier       
Anskaffningsvärde 68 462   65 525 
Ackumulerad avskrivning -36 623   -32 344 
Årets avskrivning  -2 869   -5 255 
Bokfört värde vid årets slut 28 969   27 926 
Specifikation: Anskaffningsvärde       
Mark o byggnader 0   0 
Pågående investering  506   0 
        
Not 8.  Kortfristiga fordringar       
Kundfordringar 189   2 207 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 477   3 321 
Övriga kortfristiga fordringar 152   910 
  1 818   6 438 
Not 9.  Kassa och bank       
Koncernkonto 41 602   16 036 
  41 602   16 036 
Not 10.  Eget kapital (övriga förändr se spec. nedan)       
Eget kapital vid årets början 4 013   3 869 
Årets resultat -78   144 
Eget kapital vid årets slut 3 936   4 013 
     
Not 11.  Avsättningar       
Särskild avtalspension 25 050   24 082 
Visstidspension/Särskild avtalspension enl ök 0   0 
Avsättning löneskatt 6 077   5 842 
  31 127   29 925 
Not 12. Långfristiga skulder       
Lån medlemskommunerna     0 
  0   0 
Not 13. Kortfristiga skulder       
Nästa års amortering på lån fr. medlemskommunerna     0 
Leverantörsskulder 1 026   4 465 
Preliminärskatt för anställda 1 745   905 
Upplupna löner 2 752   2 668 
Sociala avgifter 1 916   1 921 
Semesterlöneskuld 1 577   1 977 
Upplupna pensionskostnader, individuell del 1 272   1 887 
Upplupen särskild löneskatt, individuell del 381   550 
Förutbetalda statsbidrag 0   0 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 27 132   533 
Övriga kortfristiga skulder 37   1 563 
Koncernkonto       
  37 837   16 469 
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3.7 Kassaflödesanalys delår augusti 2020 (Tkr) 

    2020-08   2019-12 
          
Årets Resultat   -78   144 
Justering för ej likviditetspåverkande poster         
Av- och nedskrivningar   2 871   5 258 
Avsättningar   1 203   2 855 
Förändring av rörelsekapital         
Förändring kortfristiga fordringar (-ökn/+minsk)   4 620   591 
Förändring kortfristiga skulder     (-minsk/+ökn)   21 368   -2 991 
MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN   29 984   5 857 
          
Nettoinvesteringar   -4 419   -648 

MEDEL FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN   -4 419   -648 
          
Amortering av skuld   0   0 
MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN   0   0 
          
ÅRETS KASSAFLÖDE   25 565   5 209 
Likvida medel vid årets början   16 036   10 827 
          
Likvida medel vid årets slut   41 602   16 036 
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3.8 Redovisningsprinciper 

Allmänt  
Lagen om kommunal bokföring och redovisning 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 lagen om kommunal bokföring och redovisning och 
rekommendationer 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 2020, men som betalas ut under 2021. 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 RKR:s idéskrift ”Avskrivningar”. 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 2020 

 
= 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 och angränsande län.  

  
Startat våren 2019 i mindre skala 
än planerat. 

Fastställa och implementera 
prioritering/hantering av inkommande larm.    

 

VI SKA AKTIVT MEDVERKA TILL OCH STIMULERA SAMHÄLLETS FÖRMÅGA ATT 
FÖREBYGGA OCH HANTERA OLYCKOR 

AKTIVITET STATUS PROGNOS KOMMENTAR, ANTAGANDE 
Undersöka och analysera hur stor yta av 
förbundet som inte kan nås inom tio minuter 
med nuvarande brandstationsplaceringar. 

  Försenat pga coronapandemin. 

Inleda arbete med förstärkt medmänniska i 
område med lång insatstid. 

  Projekt tills. med Brandskydds-
föreningen pausat pga. Corona. 

Genomföra hembesök inom hela 
organisationens område. 

 
  

Hembesök enligt planering. 
Reservation för ändringar p.g.a. 
Corona. 

All personal inom förbundet ska vara 
krigsplacerade. 

 

  
Pausat pga. Coronasituationen 
vid kontakt med Länsstyrelse 
och central myndighet 

 

VI SKA VARA EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE MED MEDARBETARE SOM TRIVS 

AKTIVITET STATUS PROGNOS KOMMENTAR, ANTAGANDE 

Höja svarsfrekvensen i Temperaturmätaren till 
60 % samt nå ett totalresultat på 4,5 (sex 
gradig skala). 

  

Mars 2020 41 % svarsfrekvens 
och totalresultat 4,5. 
Ny mätning september/oktober 
2020. 

Under 2019 ska andelen kvinnor i 
utryckningstjänst ha ökat. Målet ska tas i 
beaktande vid samtliga rekryteringar. 
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VI SKA HA EN GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 

AKTIVITET STATUS PROGNOS KOMMENTAR, ANTAGANDE 
Vid verksamhetsårets slut ska egna kapitalet 
uppgå till lägst fem procent av 
medlemmarnas nettobidrag före 
lönejusteringar med mera. 

  
Följs upp vid årsbokslut. 
Ekonomisk situation pga. 
Coronasituationen. 

En ny fordonsplan ska framarbetas för åren 
2020-2024    

Under 2020 ska förbundet ha en 
underhållsplan, investeringsplan med alla tre 
fastighetsägare. 

  

Skyddsronder genomförda, 
möte genomfört med två 
fastighetsägare. Försenat pga. 
Coronasituationen. 
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5. Redovisning av intern kontroll 

5.2 Kommentarer till övergripande internkontrollplan efter åtta 
månader 2020 

Övergripande internkontrollplan för Värends Räddningstjänst 2020 beslutades vid 
direktionssammanträde i november 2019. 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 sammanträdet juni 2016. Det 
nya reglementet har tydliggjort ansvar, uppföljning samt även en processbeskrivning hur 
internkontrollarbetet ska bedrivas inom förbundet. 

Kommentarer till övergripande internkontrollplan för 2020 redovisas enligt nedan efter åtta 
månader. 

5.3 Riskområde förtroende 

5.3.1 Utalarmering 

Anspänningstid vid larm upprätthålls enligt handlingsprogrammet, 
Tiderna kontrolleras via vårt händelserapportsystem Daedalos. Tiderna är tillfredställande enligt 
genomförda mätningar för prioriterade händelser. 

5.4 Riskområde Ekonomi 

5.4.1 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 8 
månader till 415 tkr (376 tkr motsvarande period 2019). 

När det gäller deltid och avtalsområdet RiB -19 (från första maj 2019) 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. Förbundet håller 
ner kostnader för övning och materielvård på grund av rådande pandemi. Kostnaderna för 
rekrytering och utbildning är kännbara då organisationen har ca 15 % personalomsättning inom 
deltidsorganisationen. 
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5.4.2 Ekonomi 

Uppföljning av investeringsprojekt, tilldelningsbeslut, ansvarig, projektgrupp, tidsplan 
och utfall 

Några utav årets planerade investeringar har av olika anledningar inte blivit av i den omfattning 
som var budgeterat.  

Dock har räddningsmaterial och skyddsutrustning köpts in som planerat och är pågående. En 
transportbil har aktiverats under året. Den är dock beslutad och tillhör tidigare års budgeterade 
volym men har av tidsförskjutning aktiverats i år. 

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

Uppföljning av debiteringar larm enligt avtal  

Debiteringar under perioden har följt fastställda riktlinjer. Efter åtta månader har debiteringen 
varit 475 tkr lägre än budgeterat. Avvikelse från budget på plussidan är lyfthjälp. Negativ 
avvikelse är främst oönskade automatiska brandlarm. 
 
Budgetuppföljning efter åtta månader 2020 

 Budget 2020 Utfall 2020 Resultat 
Oönskat automatiskt brandlarm -1067 -659 408 
Restvärdesräddning -100 -39 61 
Sanering vägbana -100 -104 -4 
IVPA -80 -48 32 
Lyfthjälp/hissöppning/mm -67 -162 -95 
Insats annan kommun -133 -58 75 
Gränslös Rtj 100 98 -2 

   475 

Kontroll av stora belopp 

Kontroll av stora belopp för utbetalning av leverantörsfakturor. Kontroll att de attesterade 
beloppen ligger inom den beslutade beloppsgränsen (delegations- attestordning) och att det 
inköp som fakturan avser ligger inom beslutsattestantens verksamhetsområde. 
Inga brister finns då beloppsgränserna i ekonomisystemet är genomgångna och aktuella. Alla 
fakturor över attestbelopp går till förbundsekonom för granskning och underskrift av 
direktionsordförande. 
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5.5 Riskområde verksamhet 

5.5.1 Sotning, tillstånd, tillsyn, remisser  

Rimliga beslut samt tidsperspektiv för direktionen, ledningsgrupp (förbundschefen) och 
samverkansgrupp 
 
Kontroll är genomförd 2020-09-02 enligt internkontrollplan 2020 av nedanstående punkter. 

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

5.5.2 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 slutet av augusti 2020 + 285 timmar (2018 - 300 timmar). Saldo innan 
semesterperiod juni 2020 var ca 230 timmar (2019 + 100 timmar). 
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