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VÄRENDS 
RÄDDNINGSTJÄNST 
I KORTHET

Värends Räddningstjänst är 
ett kommunalförbund som 
ansvarar för räddningstjänsten 
för 110 000 invånare i Alvesta 
kommun och Växjö kommun. 
Vi arbetar på medborgarnas 
uppdrag för att skydda och 
rädda människor, egendom 
och miljö. Varje dag, året runt, 
har vi beredskap för att rycka 
ut när det oväntade händer. 
Vi arbetar också för att minska 
sannolikheten för att bränder 
och andra olyckor inträffar. 

FÖRBUNDSLEDNINGEN

Utgörs av förbundschefen och  
räddningschefen.

FÖRBUNDSKANSLIET

Tillhandahåller administrativ service 
och tjänster till ledning, verksamhets-
ansvariga, medarbetare, medborgare 
och politiker.

STÖD OCH KOMPETENS

Stödjer övriga organisationen i bland 
annat driftfrågor, utbildning och 
kompetensutveckling för förbundets 
personal. Övningsanläggningen och 
dess personal organiseras här. 

Arbetet inom avdelningen består 
bland annat av metodutveckling, 
underhåll av materiel, fordon och 
lokaler samt planering och genom-
förande av övningar, utbildningar  
och fys- och läkartester.  

ORDFÖRANDEN 
HAR ORDET

DEN POLITISKA STYRNINGEN

Räddningstjänsten styrs av en politisk direktion som består av sex 
ledamöter och sex ersättare. Tre ledamöter och tre ersättare är utsedda 
från respektive kommuns kommunfullmäktige. Ordföranden utses av Växjö 
kommunfullmäktige och vice ordförande av Alvesta kommunfullmäktige.

Direktionen beslutar om budget, mål och inriktning av verksamheten samt 
principiella myndighetsärenden. Under direktionen är förbundschefen 
ansvarig som verkställande tjänsteman.

ORGANISATIONEN

Sammanlagt arbetar runt 250 personer hos oss. Det inkluderar såväl 
brandmän på heltid och deltid, brandingenjörer, administrativ personal och 
övriga specialistfunktioner.

Organisationen utgörs av fem avdelningar; förbundsledning, förbundskansli, 
operativ avdelning, förebyggande avdelning och avdelning för stöd och 
kompetens.

FÖREBYGGANDE AVDELNINGEN

Förebyggande avdelningen ansvarar 
för det förebyggande arbetet inom 
Värends räddningstjänst. 

I avdelningens arbete ingår bland  
annat att informera och utbilda,  
genomföra tillsyner, besluta om 
tillstånd till hantering av brandfar-
liga och explosiva varor och hantera 
remisser.

OPERATIVA AVDELNINGEN

Operativa avdelningen är den utryck-
ande delen av organisationen och 
den utgörs av en heltidsstation, åtta 
deltidskårer och två räddningsvärn, 
varav ett frivilligt. 

Arbetet inom avdelningen består 
bland annat av räddningsinsatser 
vid olyckor och förberedelse genom 
utbildning och övning.

Vår vision: Ett  
tryggt och olycksfritt  
samhälle - för alla”

År 2019 har passerat. Utryckningsmässigt har det nu återgått till ett mer normalläge. 2018 minns vi som ett år som 
stack ut med den torka och värme som var. Trots att vi lämnar ett lugnare år bakom oss vill jag passa på att hylla 
alla i förbundet som gjort ett kanonjobb. Alla som jobbar på heltidsstationen i Växjö till brandmännen ute i våra 
småorter i medlemskommunerna. Under 2019 har arbetet med att få fler att söka sig till att bli brandmän på våra 
deltidsstationer fortsatt och vår kamp tillsammans med resten av Sverige kommer fortskrida. Jag har dock en stark 
tro och gott hopp om att vi med vår vilja kommer fixa att vara bemannade på stationerna så alla invånare i Växjö 
och Alvesta kommun får rätt hjälp i rätt tid.

För att våra invånare ska känna sig trygga krävs inte bara att vi kommer ut till hemmen när det börjar brinna, utan 
trygghet är även att människor vet hur de ska agera innan och när en olycka är framme. Vi genomförde hembesök 
med förbyggande information med bravur tillsammans med de kommunala bostadsbolagen. Jag har bara hört 
positiva saker om hembesöken och jag känner mig trygg med att alla anställda på Värends Räddningstjänst 
lyckades ge värdefull information till de boende i lägenheterna. 

Att våra skattebetalande invånare vet hur de ska agera är ett steg i rätt riktning mot vår vision:

Ett tryggt och olycksfritt samhälle - för alla.

Irene Bladh
Ordförande i förbundsdirektionen
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Ny direktion för förbundet till-
trädde vid årsskiftet 2018/2019. 
Ett utbildnings- och plane-
ringsinternat genomfördes 
i mitten av januari. Direktionen 
har under perioden haft nio 
protokollförda sammanträden.

Inom personalsidan är per-
sonalomsättningen bland 
heltidspersonal låg. Sjukskriv-
ningstalen är fortsatt låga och 
frisknärvaron är hög. Inom 
deltidsorganisationen har 
förbundet ca 15 % årlig per-
sonalomsättning. Kostnader 
för rekrytering, marknadsfö-
ring och inte minst utbildning 
kopplat till detta är kännbara 
för förbundet.

I december 2017 meddelade 
MSB, Myndigheten För Sam-
hällsskydd och Beredskap, att 
de förlägger utbildning för 
deltidsbrandmän (GRiB) till 
Växjö under åren 2018-2020. 
MSB har gått ut med ny upp-
handling för åren 2021-2024, 

vilken är inlämnad i december 
2019 tillsammans med rädd-
ningstjänsten i Jönköping som 
underleverantör till Värends 
Räddningstjänst. För Värends 
Räddningstjänst och rädd-
ningstjänsterna i Kronobergs 
län är det viktigt att kunna 
erbjuda utbildning lokalt för att 
säkra personalförsörjning samt 
säkra och utveckla kompetens.

Länssamarbetet i ekonomisk 
förening, Räddsam Kronoberg 
tillsammans med övriga rädd-
ningstjänster i länet pågår. 
Genom tidigare projekt och 
nuvarande drift ser och räknar 
länets förbund och kommuner 
med positiva effekter inom så-
väl verksamhet som ekonomi. 
Den första maj 2019 startade 
räddningstjänsterna i länet ett 
så kallat Inre Befäl, IB med pla-
cering på SOS-larmcentral 
i Växjö. Inledningsvis beman-
nas funktionen dagtid, måndag 
till fredag. Målsättningen är att 
tillsammans utöka bemanning-

en från 1 januari 2021. Dialog 
förs med angränsande Rädd-
samkonstellationer för ökad 
samverkan över länsgränserna.
Under perioden har förbundet 
fortsatt arbetet med analys av 
insats och framkomsttider 
i syfte att säkra en fortsatt 
trygg framtid för medborgare 
inom förbundets område. Re-
dovisning gjordes till medlem-
skommunerna i samband med 
”ägaröverläggningar” den 29 
mars. 

Förbundet har tillsammans 
med företrädare för medlems-
kommunerna genomfört stu-
diebesök för att studera kom-
munal larmcentral. Gemensam 
upphandling tillsammans med 
omsorgsförvaltningen i Växjö 
kommun för ett gemensamt 
nyckelsystem är slutfört.

Under hösten 2019 har flera 
medarbetare deltagit i arbete 
med att ta fram förslag till ny 
organisation och förslaget är

HÄNDELSER UNDER ÅRET
överlämnat till uppdragsgiva-
ren som är förbundschefen. 
Utredningen har inte kunnat gå 
vidare då en konsultutredning 
med inriktning på styrning be-
ställd av medlemskommunerna 
blev försenad.

BRANDMANNAUTBYTE

Sedan 2018 har förbundet ar-
betat med brandmannautbyte. 
Först ut var ett byte med Ka-
nada. Under i 12 månader ar-
betade en kanadensisk brand-
man hos oss, samtidigt som 
en av våra ordinarie brandmän 
tjänstgjorde på hans ordinarie 
arbetsplats i Edmonton. 
I mars 2019 lämnade vår utby-
tesbrandman Växjö och åter-
vände till sin tjänst i Edmonton, 
Canada och en kollega kom 
tillbaka med nya erfarenheter. 
Ett nytt utbyte kom till stånd 
och i maj 2019 från Queens-
land i Australien. Genom ut-
bytet får förbundet möjlighet 
att lära sig hur verksamheten 

planeras och utförs i en annan 
del av världen. Något som kan 
vara nyttigt och utvecklande 
både för berörda medarbetare 
och för organisationen som 
helhet.
Under det gångna året har 
räddningstjänsten aktivt delta-
git och bistått medlemskom-
munernas byggnadsnämnder 
i plan- och byggprocessen. 
Då kommunerna har haft en 
hög utbyggnadstakt har detta 
tagit mycket resurser i anspråk. 
Arbetet har inneburit gransk-
ning eller genomgång av 
brandteknisk dokumentation 
inför byggstart. Utöver dessa 
har fortsatt handläggning och 
delaktighet förekommit i ett 
antal ärenden från tidigare år. 
I dessa fall har arbetet inne-
burit platsbesök under bygg-
tid, rådgivning, orientering av 
objekt inför ibruktagande av 
byggnader. I övrigt sker regel-
bundet samråd med brandkon-
sulter i olika omfattning inför 
mer komplex byggnation samt 

rådgivning till enskild som har 
frågor kring nybyggnation och 
vilka regler som gäller. Under 
2019 har även arbetet fortsatt 
gällande förprojekteringen av 
Växjös nya kommunhus och 
den omfattande nybyggnatio-
nen av den nya vuxenpsykia-
trin i Växjö på Sigfridsområdet 
samt planärenden som berör 
Alvestas expansion genom 
bland annat Spåningslandaom-
rådet. Uppstart av planprogram 
för nytt Akutsjukhus i Räppe 
samt ny Översiktsplan för Växjö 
kommun.
Operativa avdelningen har un-
der året genomfört 1422 insat-
ser (1639 2018) mot händelser 
i förbundet och nyttjat 8352 
timmar (10 673 timmar 2018), 
på räddningsinsatser under 
2019. Medel-ankomsttiden till 
händelser inom vårt område 
har varit 8 minuter och 28 sek-
under (7 minuter och 14 sek-
under 2018) under perioden, 
från larm till första fordons 
framkomst.
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VI SKA  
GENOMFÖRA  
VÅRA UPPDRAG 
SNABBT OCH  
EFFEKTIVT MED  
RÄTT KOMPETENS

MÅL

Förbundet har ambition att 
utbilda fler räddningsledare 
på våra stationer”

INRE BEFÄL FÖR REGIONAL 
SYSTEMLEDNING
 
Länssamarbetet i ekonomisk 
förening, Räddsam Kronoberg 
tillsammans med övriga rädd-
ningstjänster i länet pågår. 
Genom tidigare projekt och 
nuvarande drift ser och räknar 
länets förbund och kommuner 
med positiva effekter inom så-
väl verksamhet som ekonomi. 
Den första man 2019 startade 
räddningstjänsterna i länet ett 
Inre befäl, IB med placering på 
SOS-larmcentral i Växjö. Inled-
ningsvis bemannas funktionen 
på dagtid, måndag till fredag. 
Målsättningen är att tillsam-
mans utöka bemanningen från 
1 januari 2021. Dialog förs med 
angränsande Räddsamkonstel-
lationer för ökad samverkan 
över länsgränserna.

UTBILDNING AV PERSONAL/
KOMPETENSUTVECKLING

Under året har förbundet 
anställt 15 nya medarbetare 
inom deltidsorganisationen 
där några av dem har hunnit 
slutföra utbildning och några 
har påbörjat sin utbildning till 
brandman.

Förbundet har genomfört tem-
peraturmätaren omgång två 
och tre. Personal har deltagit 
i den styrgrupp som arbetar 
med trivsel och förtroende-
skapande frågor. Under våren 
utbildades två av våra lagan-
svariga styrkeledare inom Växjö 
kommuns program för ”Ny 
som chef”. Tre medarbetare har 
genomfört RSK Grund som en 
viktig del i den personliga ut-
vecklingen inom krissamverkan 
Kronoberg. Under året har vi 
utbildat 9 personer i olika steg 
inom räddningsledning A och 
B vid MSB skolor i Revinge och 
Sandö. Förbundet har ambition 
att utbilda fler räddningsledare 
på våra stationer i förbundet 
samt att återbesätta Ingelstad 
och Moheda med Räddnings-
ledarkompetens.

På den interna utbildnings-
sidan har aktiviteten varit hög 
under året både med våra ordi-
narie övningar som rökdyk-
ning, trafikolycka, kem, DHLR, 
hög höjd och mycket mer på 
planerade återkommande ut-
bildningsdagar.

Vi har i samverkan med övriga 
räddningstjänster, ambulans 
och polis gjort större utbild-

ningssatsningar, där vi kan lyfta 
fram losstagningsutbildning 
personbil och två länsgemen-
samma utbildningar för rädd-
ningstjänst, polis, ambulans 
och SOS som hanterar ämnet 
PDV, (Pågående Dödligt Våld), 
den senare för att förbereda 
samhällets resurser på oönska-
de händelser. Våra ansvariga 
för IVPA (I Väntan På Ambu-
lans) har deltagit vid de natio-
nella hjärt- och lungräddnings 
och sjukvårds-konferenser som 
genomförts.

I stort sett samtliga chaufförer 
av tunga fordon inom förbun-
det genomgått en grundutbild-
ning för att framföra utryck-
ningsfordonen på ett säkert 
sätt. Det är ett viktigt arbete 
för säker körning för såväl in-
tern arbetsmiljö som för övriga 
trafikanter.

Personal ur heltidsorganisatio-
nen har genomfört personal-
träffar och bland annat besökt 
andra räddningstjänster för 
kunskapsutbyte. 

Arbete med att stärka arbetsgi-
varrollen för lagansvariga Styr-
keledare (SL) har genomförts 
under året och pågår som

en del i det dagliga arbetet, det 
genomförs ca: 8 möten/år med 
alla SL för in-formationsutbyte, 
samt ett par möten med enbart 
lag SL för att arbeta med olika 
frågor som rör arbetslagen. Vi 
har genomfört ett planerings-
internat för lagansvariga på 
heltid och ett internat för våra 
platsansvariga på våra deltids-
stationer.

Under hösten 2019 inkom en 
förfrågan från MSB att delta 
i ett referensarbete när det 
gäller utbildning i att hantera 
batteridrivna fordon och sol-
celler vid brand. Utbildningen 
ägde rum under två dagar och 
förbundet bidrog med blan-
dade styrkor (hel- o deltid). 
Utvecklande att förbundet fick 
förfrågan och bra att ha möj-
lighet att delta och lämna våra 
synpunkter på utbildningen.

Händelser
Operativa avdelningen har un-
der året genomfört 1422 insat-
ser (1639 2018) mot händelser 
i förbundet och vi har använt 
8352 timmar (10 673 timmar 
2018) på räddningsinsatser 
under 2019. Medelankomst-
tiden till händelser inom vårt 
område har varit 8 minuter och 
28 sekunder (7 minuter och 14 
sekunder 2018) under perioden 
(från larm till första fordons 
framkomst).

Larmfrekvensen är en minsk-
ning med ca 15 % av händelser 
jämfört med 2018. 2018 ökade 
antal larm med motsvarande 
siffra. 2018 års torra sommar 
tillsammans med automatiska 
brandlarm var en stor del av 
orsaken till ökning av larm 
2018. På händelsesidan kan 
förbundet tyvärr konstatera att 
trafikolyckor med dödlig ut-
gång har ökat. 

Under 2019 har förbundet 
påbörjat ett nytt arbetssätt vid 
frekventa automatiska brand-
larm på en adress. Kontakt tas 
med berörd fastighetsägare 
om den aktuella händelsen 
för att förhindra fler oönskade 
larm från platsen. Varje arbets-
lag har haft i uppgift att se 
över våra automatlarmskort för 
uppdatering, samt översyn av 
bostadsområden för att få till 
uppdatering av befintliga om-
rådeskort. Det är ett steg 
i riktningen att bli bättre förbe-
redd vid händelse i våra bo-
stadsområden.

HÅLLBARHET

Förbundet har tydliga riktlin-
jer när och hur brandskum får 
användas. I bestämmelserna 
framgår att det är Insatsledare, 
IL som har mandat att använda 
skum. Hänsyn tas till utfall av 
insats samt eventuell miljöpå-
verkan. När IL bedömt att skum 
är det bästa alternativet och 
beslutat om skumanvändning 
vid insats. Förbundet kontaktar 
regelbundet miljö och hälsa 
i berörd kommun och informe-
rat om skumanvändande.

All praktisk övningsverksamhet 
med skum skall bedömas och 
godkännas av avdelningschef. 
Vid extern utbildningsverk-
samhet används inte skum-
släckare sedan ca fyra tillbaka. 
Mätningar vid övningsanlägg-
ningen Nothemmet har ge-
nomförts via Sweco. Förhöjda 
värden av bland annat PFAS 
har konstaterats. Mätning är 
även genomförd i anslutning 
till brandstationen i Alvesta 
och även här konstateras höga 
värden. En utmaning är och 
kommer att vara hantering av 
släckvatten, där medlemskom-
muner eller kommun i den 

kommun som insatsen utförs 
har ett miljöansvar. Ansvaret är 
att räddningstjänsten på alla 
vis försöker minimera utsläpp 
från släckningsarbete genom 
användande av släckmaterial 
med minimal påverkan på miljö 
samt åtgärder att täcka brunn-
nar mm när detta är möjligt. 
I detta arbete behöver med-
lemskommunerna involveras 
och göras medvetna om ansvar 
och möjliga hanteringar.

Förbundet har en upprättad 
fordonsplan. Vid upphandling 
tas hänsyn till de för tiden 
aktuella miljöföreskrifter och 
principer som finns. 

Under hösten 2019 har ett av 
förbundets så kallade CAFS 
fordon (enbart skum) avyttrats 
och planering pågår för av-
yttring av det andra fordonet 
under 2020.

Småbilar (transportfordon) 
leasas byts efter maximalt 
fem år. Transportfordonen 
är indelade i nivåer, en for-
donstyp för innerstadstrafik, 
dessa är små nyare miljöklas-
sade bilar, som vid nästa byte 
planeras ersättas med än mer 
miljövänligt fordon tex elbilar. 
Nästa nivå för transport något 
större dieselbilar miljöklassade 
för landsvägstransporter. Till 
transportfordon finns motor-
värmare (timerstyrd) för både 
arbetsmiljö- och miljöaspekt.
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Upplevelsen är att besöken 
varit mycket uppskattade av 
alla parter. Syftet är att minska 
antalet bränder och skadeverk-
ningar av bränder i bostäder.

TILLSTÅND ENLIGT LAGEN 
OM BRANDFARLIGA OCH 
EXPLOSIVA VAROR

Under året har tillstånd till 
hantering av brandfarliga varor 
prövats och utfärdats i 22 fall.

Inom förbundet finns för 
närvarande 209 tillstånd att 
hantera brandfarliga varor. 
Hantering av brandfarlig gas 
i större omfattning sker vid 
ett tiotal anläggningar. Bland 
dessa kan nämnas AGA:s gas-
depå, Skanskas asfaltverk och 
ny gastankstation på Ekeberg 
(Växjö). Produktion av biogas 
sker vid de båda kommunernas 
avloppsreningsverk och vid 
Alvesta Biogas AB.

Tillstånd för hantering av ex-
plosiva varor har utfärdats 
i 11 fall under året. Det finns 48 
gällande tillstånd till hantering 
av explosiva varor inom för-
bundet.

BYGGNADSTEKNISK 
BRANDSKYDD OCH 
DETLALJPLANER

Under det gångna året har 
räddningstjänsten aktivt delta-
git och bistått medlemskom-
munernas byggnadsnämnder 
i plan- och byggprocessen. 
Då kommunerna har haft en 
hög utbyggnadstakt har detta 
tagit mycket resurser i anspråk. 
Under 2019 har det inkommit 
48 nya byggnadsärenden och 
22 nya planärenden. Arbetet 
har inneburit granskning eller 
genomgång av brandteknisk 
dokumentation inför bygg-

start. Utöver dessa har fortsatt 
handläggning och delaktighet 
förekommit i ett antal ärenden 
från tidigare år. I dessa fall har 
arbetet inneburit platsbesök 
under byggtid, rådgivning, 
orientering av objekt inför 
ibruktagande av byggnader. 
I övrigt sker regelbundet sam-
råd med brandkonsulter i olika 
omfattning inför mer komplex 
byggnation samt rådgivning 
till enskild som har frågor kring 
nybyggnation och vilka regler 
som gäller. Under 2019 har 
även arbetet fortsatt gällande 
förprojekteringen av Växjös nya 
kommunhus och den omfat-
tande nybyggnationen av den 
nya vuxenpsykiatrin i Växjö på 
Sigfridsområdet eller planä-
renden som berör Alvestas 
expansion genom bland annat 
Spåningslandaområdet. Upp-
start av planprogram för nytt 
Akutsjukhus i Räppe samt ny 
Översiktsplan för Växjö kom-
mun. Vidare har annorlunda 
projekt som ICON och Brf. Vat-
tentornet i Växjö avslutats ur 
byggprocessperspektiv.

TILLSYNSVERKSAMHETEN 

Tillsyn enligt Lagen om skydd 
mot olyckor (LSO) och Lagen 
om brandfarliga och explosiva 
varor (LBE) är samhällets sätt 
att granska brandsäkerheten 
i lokaler och verksamheter. 
Personal från förebyggande-
avdelningen utför tillsynerna 
på uppdrag av förbundets 
medlemskommuner. Det 
innebär att vi kontrollerar att 
fastighetsägare och nyttjan-
derättshavare har ett skäligt 
brandskydd och bedriver före-
byggande brandskyddsarbete 
som åligger dem enligt lag. 
Varje år beslutar direktionen 
för Värends Räddningstjänst 
om en tillsynsplan som för 

2019 omfattade kulturmin-
nesmärkta byggnader, ben-
sinstationer och bostäder. I år 
har vi inte kunnat genomföra 
all tillsyn enligt tillsynsplanen 
på grund av sjukskrivning och 
vakanser inom avdelningen. 

Efter tillsynsbesök har tjänste-
anteckning upprättats och av 
dessa har två gått vidare till 
föreläggande samt ett ärende 
till förbud. För objekt med 
anmärkningar har verksamhe-
ten inkommit med åtgärdsplan 
som räddningstjänsten sedan 
följt upp. 

TILLSYNER MED TEMA

Förebyggandeavdelningen har 
under 2019 fortsatt att arbeta 
med så kallade tematillsyner. 
Arbetssättet innebär att tillsyn 
genomförs på ett större antal 
verksamheter inom samma 
verksamhetsområde under en 
sammanhängande tidsperiod.

Huvudskälen med tematillsyn 
är: 

Att kvalitetssäkra tillsynerna, 
en mer enhetlig bedömning, 
Kompetensutveckling hos till-
synsförrättare.
Att inhämta bra underlag för 
kommande tillsynsplanering 
och informationsinsatser.

Inför en temaperiod hålls ett 
uppstartsmöte med involve-
rade tillsynsförrättare. Vid det 
tillfället går man igenom vilka 
lagkrav som finns på denna typ 
av verksamhet, vilka bedöm-
ningar som är skäliga och om 
det är något speciellt område 
inom brandskyddet man ska 
fokusera på. 

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

MÅL

RÄDDSAM KRONOBERG

Arbetet i nätverket Räddsam 
förebyggande, som är en av-
delning inom Räddsam Krono-
berg, har fortsatt under året. 
Samtliga räddningstjänster 
inom Kronoberg medverkar.
Räddsam förebyggande tar 
tillsammans fram PM och rikt-
linjer för att tydliggöra länets 
tolkning i vissa frågor för att 
likrikta myndighetsutövningen 
och ge medborgarna samma 
förutsättningar i hela länet. 
Inom gruppens arbete genom-
fördes också 4 nätverksträffar 
för att stärka kompetensen 
inom länets förebyggande 
arbete och för att dela med sig 
av erfarenheter.

Nyhet under året var att före-
byggandeavdelningarna 
i Kronobergs- och Blekinge län 
har haft ett inledande möte hur 
vi kan samverka tillsammans. 

Syfte med gemensamma träffar 
är att:

• Kvalitetssäkra vårt förebyg-
gande arbete

• Enhetlig bedömning - trots 
olika kommuner och län

• Kompetensutveckling

UPPSÖKANDE VERKSAMHET

Uppsökande verksamhet är 
en aktivitet som är kopplad till 
nationell strategi för att stärka 
brandskyddet för privatper-
soner som Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskap 
(MSB) har tagit fram där ”Ingen 
i Sverige ska omkomma el-
ler skadas allvarligt till följd av 
brand”. 

Personal inom Värends Rädd-
ningstjänst har genomfört 
hembesök i orterna Alvesta, 
Braås, Grimslöv, Ingelstad, 
Lammhult, Moheda, Rottne, 

Vederslöv, Vislanda, Växjö och 
Åryd under året. Vid besöken 
informeras om vikten att ha en 
fungerande brandvarnare och 
hur man ska agera om det bör-
jar brinna i bostaden eller om 
man ser rök i trapphuset. Det 
personliga mötet är nyckeln till 
framgångarna. 

Hembesöken genomfördes 
i mycket god samverkan med 
bostadsbolagen Allbohus, Vi-
dingehem och Växjö bostäder. 

Totalt har personal från Vä-
rends Räddningstjänst knackat 
på ca 1100 dörrar i förbun-
det. Ca 9% av de som öpp 
nade hade inte en fungerande 
brandvarnare i jämförelse med 
20% 2018. Vi kan med glädje 
konstatera att fler hushåll hade 
en fungerade brandvarnare. Till 
dem som inte öppnade lämna-
des tryckt information 
i postlådan.
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Under temaperioden görs 
avstämningar på förebyg-
gandeavdelningens ordinarie 
veckomöten. Detta för att till-
synsförrättarna ska få en sam-
lad bild av nivån på brandskyd-
det hos verksamheterna och 
för att diskutera bedömningar 
av skäligt brandskydd. 

Efter temaperioden samman-
ställs och redovisas resultatet 
från temaperioden. Viktiga 
erfarenheter fångas upp för att 
användas vid framtida tillsyns-
planering och informationsin-
satser.

2019 ÅRS TEMATILLSYNER

Enligt tillsynsplanen för året 
genomfördes tillsyn främst på 
verksamheter tillhörande föl-
jande tema.

Kulturmärkta byggnader

När det gäller kulturminnes-
märkta byggnader har vi under 
året haft fokus på kyrkor med 
tillhörande församlingshem. 
Totalt har personalen på före-
byggandeavdelningen utfört 
54 tillsynsbesök. Vi har upp-
märksammat både byggnads-
tekniska och organisatoriska 
brister i brandskyddet. 

Det byggnadstekniska brand-
skyddet i en kyrka uppfyller på 
många punkter inte dagens 
byggnads-tekniska krav i en 

publik lokal när det kommer 
till dörrbeslagning, slagriktning 
på dörrar, vägledande marke-
ringar samt utrymningsvägar. 
Grundläggande krav när det 
gäller utrymning är att det all-
tid ska finnas minst två obero-
ende vägar ut. Vid två tillsyner 
har avsaknad av två oberoende 
vägar ut upptäckts och in-
skränkningar i verksamheten 
har därför blivit nödvändiga.  
Inskränkning i verksamheten 
har inneburit att färre antal 
personer får vistas samtidigt 
i lokalerna. Begränsad möjlig-
het att ställa krav på tekniska 
ingrepp finns på grund av 
Kulturmiljölag (1988:950). 

ÖVRIG TILLSYN

Krogar och nattklubbar
Personalen på förebyggande-
avdelningen har även genom-
fört tillsyn i ärenden gällande 
serveringstillstånd och ord-
ningslag. I dessa ärenden yttrar 
vi oss om brandskyddet till 
berörd kommuns alkoholhand-
läggare eller Polismyndighet 
när verksamheter söker till-
stånd att servera alkohol eller 
vid offentlig tillställning. 

Försäljningsställen
för fyrverkerier
Under mellandagarna besöktes 
och kontrollerades samtliga 
försäljningsställen som fått 
tillstånd att sälja fyrverkerier.

SMÅLANDSSOTAREN AB

bränder i bostäder. En stor del av alla bränder i bostäder 
är relaterade till eldstäder och skorstenar. Vid sotning tas 
brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för 
brand. Sotningsverksamheten är numera uppdelad i två 
separata uppdrag: sotning och brandskyddskontroll. 
Kommunen ska enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 
2003:778) ansvara för att sotning (rengö-ring) och brand-
skyddskontroller av eldningsanläggningar genomförs. 
Fastighetsägare kan dock efter ansökan beviljas att själv 

utföra eller låter någon annan utföra sotning på den egna 
fastigheten som man bor i om det kan ske på ett från 
brandskyddssynpunkt säkert sätt. Inom området finns 366 
fastighetsägare (584 eldstäder) med sådant medgivande, 
varav 12 medgavs under 2019. 
Alvesta och Växjö kommuner har delegerat ansvaret för 
sotning och brandskyddskontroll till Värends Räddnings-
tjänst som i sin tur har tecknat avtal med en leverantör 
som utför arbetet åt kommunerna, Smålandssotaren AB. 

GENOMFÖRDA  
BRANDSKYDDSKONTROLLER 
Nedan visas antalet genomförda brandskyddskontroller 
för perioden samt antalet befintliga anläggningar/objekt 
fördelade per kategori.

KATEGORI

2-årsobjekt
3-årsobjekt
6-årsobjekt

TOTALT ANTAL  
OBJEKT

372 
6 433

24 868

ANTAL GENOMFÖRDA  
KONTROLLER 2019

 
179

1 515 
2 474

Brandutbildning för åk 5

Polisutbildningen

Upp i rök

Brandutbildningar SFI

ADR-utbildningar

PRAO

Bamses brandskola

Övriga utbildningar

Totalt 2019

925

336

960

128

50

12

1 501

543

4 455

Utbildningar 2019
Antal 
personer

Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga

Nedan följer de utbildningar som 
Värends räddningstjänst hållt under 2019. 
Siffrorna visar det totala antalet som deltagit 
på utbildningarna i varje kategori.
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Anges i procent

Total sjukfrånvaro
29 år eller yngre
30-49 år
50 år eller äldre

SJUKFRÅNVARO
Nedan visas obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro för förbundets heltids-personal 
i procent av arbetstiden. I tabellen finns utfall för sjukfrånvaro fördelad på ålder. 
Mätdatum: 2019-12.

2019

1,91
2,65
0,56
4,21

2018

2,40
0,80
2,80
2,10

PERSONALKATEGORI

Förtroendevalda och revisorer
Ledning, administration, förebyggande, drift
Brandmän heltid
Brandmän deltid
Räddningsvärnsmän
TOTALT

Tillsvidareanställda
Visstidsanställda

PERSONALENS SAMMANSÄTTNING
Nedan visas antalet anställda per kön och medelålder fördelat på personalkategorierna, samt det totala antalet tillsvidare-  
och visstidsanställda. Nyckeltal från 2018 anges inom parentes. Mätdatum 2019-12-31.

KVINNOR

  3 (3)
  3 (3)
  2 (2)
  8 (8)

0 (0)
  16 (16)

MÄN

  11 (11)
  13 (16)
 43 (42)

 146 (154)
19 (19)

  213 (242)

MEDELÅLDER

 57,8 (52,1)
 46,8 (46,4)
41,7 (43,5)

 41,0 (42,5)
 41,0   (4,8)
  43,7 (44,4)

TOTALT

  14 (14)
  16 (19)

45 (44)
 154 (162)

19 (19) 
248 (258)

 60 (63)
2 (2)

VARA EN ATTRAKTIV  
ARBETSGIVARE MED  
MEDARBETARE  
SOM TRIVS

MÅL

ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA

En låg sjukfrånvaro har blivit 
ännu lägre! 
Förbundet minskar sin sjuk-
frånvaro i andel av tillgänglig 
arbetstid från 2,4 % 2018 till 
1,91 % 2019 vilket innebär en 
minskning med 0,49 %.

En total minskning på dagar 
och snittanställd. En ökning ses 
i intervallet 15-59 dagar 
i övrigt minskningar. Andelen 
medarbetare som ej varit sjuk-
skrivna under 2019 har minskat 
med 13 %. I sammanhanget är 
urvalet förhållandevis litet med 
60 anställda vilket innebär att 
enstaka sjukskrivningar påver-
kar statistiken. Orsaker till låg 
sjukfrånvaro är bl. a. möjlighet 
till fysisk träning på arbetstid, 
möjlighet till återhämtning, 

förbundets sjukvårdsförsäkring 
och en arbetsplats, arbetskul-
tur där friskvård och hälsa är 
en naturlig del av arbetet.

SYSSELSÄTTNINGSGRAD

Förbundet har sedan årsboks-
lut oförändrade nyckeltal för 
sysselsättningsgrad och ligger 
kvar på genomsnitt 99,2 % för 
heltidspersonalen.

ÖVERTID

Övertidsuttaget har minskat 
med drygt 25 % från 2018 
till 2019. Minskningen är 463 
övertidstimmar och är en kost-
nadsminskning med 200 tkr. 
Orsakerna är i första hand en 
god personalplanering, tydliga 
riktlinjer för övertid samt ett år 
där långa och krävande ut-

ryckningar har minskat jämfört 
med 2018.

TEMPERATURMÄTAREN

Förbundet har för tredje gång-
en medverkat i den så kallade 
Temperaturmätaren. Till andra 
och tredje omgången ökade 
svarsfrekvensen och totalt re-
sultat. Såväl svarsfrekvens som 
resultat bedöms som relativt 
lågt och arbete pågår för att 
hitta former för framförallt 
deltidsorganisationen att nå 
en högre svarsfrekvens. Arbete 
med återkoppling, dialog samt 
upprättande av handlingsplan 
pågår inom förbundet i syfte 
att synliggöra och förbättra 
upplevelsen av ledarskap och 
arbetsmiljö.

REKRYTERING

Under året har förbundet 
anställt 15 nya medarbetare 
inom deltidsorganisationen 
där några av dem har hunnit 
slutföra utbildning och några 
har påbörjat sin utbildning till 
brandman.

Åldersstrukturen har förändrats 
marginellt till en lägre medel-
ålder. Skillnaden mellan ålders-
intervall är i första hand att 
medarbetarna blir ett år äldre 
varje år, då personalomsätt-
ningen på heltidspersonalen 
är låg. I åldersintervall 50-59 
år återfinns kategorin brand-
män som har en möjlighet till 
avtalspension från 58 års ålder 
och där nyanställning skett av 
yngre personal.

Inom deltidsorganisationen har 
förbundet personalomsättning 
närmare 15 procent. Vi har 
därtill stora problem med att 
rekrytera ny personal till våra 
deltidsstyrkor, en problematik 
som finns hos räddningstjäns-

ter i princip hela landet. Vid 
årets slut hade förbundet per-
sonalbrist på stationerna 
i Alvesta, Moheda, Rottne och 
Braås.

Möjligheten att utbilda nya 
deltidsbrandmän på hemmap-
lan stärker oss som organisa-
tion då vi har duktiga instruk-
törer i personalstyrkan. Men 
tyvärr räcker det inte att vi har 
en bra organisation för utbild-
ning när vi brister i vår förmåga 
att rekrytera personal till våra 
styrkor. En rekryteringskampanj 
är planerad och startar 
i februari 2020.

NYTT INTRANÄT

Under 2019 fortsatte projektet 
för att utveckla ett nytt, kon-
cerngemensamt intranät för 
Växjö kommunkoncern. Vi som 
har valt att gå med i projektet 
är Värends räddningstjänst, 
Växjö kommun, Växjöbostäder, 
Växjö Energi, Vidingehem och 
VÖFAB. Syftet med ett nytt, 
koncerngemensamt intranät 

är att höja kvaliteten på inne-
hållet på intranätet så att alla 
medarbetare bättre hittar den 
informationen de söker. Med 
en effektivare internkommu-
nikation kan vi spara tid och 
resurser och med nya digitala 
verktyg som gör det lättare 
att samarbeta och dela på vår 
kompetens. Vi ser också en 
möjlighet att spara pengar 
eftersom vi kan dela på kostna-
der för utveckling och support.
Projektet startade hösten 2018 
med en effektkartläggning för 
att kartlägga medarbetarnas 
behov och vilka effekter verk-
samheterna vill uppnå med det 
nya intranätet samt inventering 
av innehållet på organisatio-
nernas befintliga intranät. 

Under 2019 har projektet arbe-
tat vidare med innehåll, design, 
och utveckling. Förseningar 
i projektet har inneburit att 
starten har flyttats fram i olika 
omgångar. Besked om start är 
nu mars 2020.
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(Alla siffror är avrundade till närmaste tusental)

INVESTERINGSREDOVISNING
BUDGETERADE OCH GENOMFÖRDA INVESTERINGAR

Belopp i Tkr

FORDON
Tunga fordon BAS/tankfordon
Påbyggnation ny 267-1080
Påbyggnation två nya FIP-bilar

UTRUSTUNING OCH MASKINER
Kemskyddsdepå
Skyddsutrustning
Räddningsmateriel
Skogsbrandcontainer

IT, SAMBANDSUTRUSTNING M.M
Rakel, fordonsdatorer och navigationsutrustning
Samband och ledning/RC

ÖVRIGT
Möbler och annan utrustning
Nothemmet

AVSER TIDIGARE ÅR

TOTALT

Budget

4 800
4 000

350
450

1 200
500
300
250
150

200
150
50

300
150
150

0

6 500

Utfall

210
0
0

210

624
0

279
345

0

0
0
0

128
0

128

86

1 048

Budget

4 100
3 500

0
0

750
0

500
250

0

350
150
150

1150
150

1000

0

6 350

Utfall

267
110

0
0

697
0

440
257

0

293
0

293

2 270
71

2 199

5 619

9 147

2019 2018

HA EN GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANL.
Pågående investeringar
Övriga fastigheter, markanläggningar

MASKINER OCH INVENTARIER
Maskiner
Inventarier
Transportmedel
IT
Förbättringsutgifter fastigheter

UPPLYSNINGAR  
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Ingående  
balans 

6 135
4 986
1 149

26 407
600

5 458
17 582

850
1 917

Avskriv-
ningar

-3

-3

-4 595
-111

-1 651
-2 471

-362
0

Invest- 
eringar

62
62
0

986
311
407
268

0
0

Försäljning  
& utrang-

eringar

-66
-66

0

-402
0
0

-402
0
0

Redovisat  
värde vid  
årets slut

6
0
6

27 926
518

5 716
17 722

885
3 085

Belopp i Tkr

MÅL

LEASINGAVTAL
Redovisning av ej uppsägningsbara operationella 
leasingavtal överstigande 3 år.

Verksamhetsfastig-
heter
Inventarier
Transportmedel

0

0
0

0

0
56

Förfall inom 1 år Förfall 1-5 år
Förfall 5 år  

eller senare

0

0
320

Belopp i Tkr

ÅRETS RESULTAT

Vid årets slut visar förbundet ett 
positivt resultat om 144 000 kronor. 
Genom god ekonomisk hushållning 
har vi lyckats hålla oss inom tilldelade 
medel. Vi klarar även det finansiella 
målet om att det egna kapitalet ska 
uppgå till minst 5% av medlemskom-
munernas nettobidrag vilket sen 
tidigare redan varit uppfyllt.
Bidragande orsaker till det positiva 
resultatet bedöms vara få stora och 
personalkrävande räddningsinsatser, 
högre intäkter än budgeterat samt 
inte fullt utnyttjat investeringsut-
rymme.

GOD EKONOMISK HUSHÅLL-
NING OCH FINANSIELLA 
MÅL 

Bestämmelsen om god ekonomisk 
hushållning innebär i kommunallagen 
att offentliga medel ska användas på 
ett effektivt och säkert sätt samt att 
varje generation ska bära kostnader-
na för den kommunala service som 
konsumeras. 
Förbundet har som utgångspunkt att 
ha en budget där kostnaderna inte 
överstiger intäkterna. 

Förbundets finansiella mål är att:
• Hålla en budget i balans
• Det egna kapitalet ska uppgå till 

minst fem procent av medlem-
marnas nettobidrag före löne- 
och pensionsjusteringar (3 627 
000 kronor för året)

• År 2019 ska inga av förbundets 
fordon vara äldre än 20 år.

MEDLEMSBIDRAG

Enligt förbundsordningen ska med-
lemskommunerna genom bidrag stå 
för de verksamhetskostnader som 
inte täcks på annat sätt. Under bud-
getåret ges förbundet kostnadstäck-
ning från medlemskommunerna för 
löneökningar och faktiska pensions-
kostnader. 
Medlemskommunernas medlemsbi-
drag var oförändrat för 2019. Regle-

ring av faktiska pensionskostnader 
och löneökningar gjordes löpande 
under året.

KOSTNADER

Förbundet har under året haft lägre 
personalkostnader än budget. Detta 
på grund av ett antal vakanser som 
inte blivit tillsatta under året.
Vi ser en kostnadsökning gällande 
reparation och underhåll på grund av 
fördyring av olika avtal, oförutsedda 
inköp samt dyrare underhåll/service 
fordon. Underhåll av Nothemmet står 
för en betydande del som beror på 
den höga beläggningen på anlägg-
ningen.
Kostnaderna för avskrivning är för 
året i paritet med budget och inne-
håller ett par nedskrivningar av for-
don beslutade av direktionen. 

INTÄKTER

Årets intäkter uppgick till 9 424 000 
kronor vilket är 179 000 kronor mer 
än budgeterat. En stor och betydan-
de post är vår GRIB-utbildning som 
är en starkt bidragande orsak till den 
positiva avvikelsen. Det är även något 
mer fakturerat för utryckningar kopp-
lat till de så kallade oönskade auto-
matlarmen än vad som var budge-
terat. I övrigt följer i stort intäkterna 
den budgeterade volymen.
 
INVESTERINGAR
FORDON

Under 2019 tog direktionen beslut 
om att i förtid byta ut våra fordon 
i Ingelstad och Moheda. Detta har 
därför påverkat planeringen av for-
donsinköp och dessutom genererat 
en nedskrivning då de inte var helt 
avskrivna. 

Under året har en felaktighet mel-
lan anläggningsregistret och redo-
visningen uppdagats. Detta har lett 
till en ombokning i redovisningen 
då denna inte stämde överens med 
anläggningarna. Nettobeloppen är 
oförändrade men en ombokning har 

gjorts vilket påverkar jämförelsen 
mot föregående år.

SKULDER OCH PENSIONSAV-
SÄTTNINGAR

Pensionsskulden är den beräknade 
framtida skuld som förbundet har 
till arbetstagare och pensionstagare.  
Den samlande pensionsskulden har 
ökat med 2 885 000 kronor och är vid 
årets slut 29 925 000 kronor. Detta är 
till största delen kopplat till löneök-
ningar och förändringar av förmån 
hos individer som har rätt till R-SAP 
(särskild avtalspension). Det är även 
en effekt av förändringar av räntor 
och basbelopp som påverkar avsätt-
ningen.

FRAMTID OCH OMVÄRLDS-
ANALYS

Till 2019 erhöll förbundet samma 
ekonomiska ram som tidigare år. 
Medlemskommunerna växer och 
räddningstjänsten måste ges möjlig-
het 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 cirka 1 500 per-
soner påverkar framkomlighet, ytor, 
tider för att nå olyckor med mera. 
Träbaserad nyproduktion kommer 
med stor sannolikhet att påverka 
insatserna mot brand i byggnad. 
Det är viktigt att Värends Räddnings-
tjänst finns med i den samhällsplane-
ring som sker för att med strategiskt 
tänkande ges möjlighet att analysera 
och planera för de förhållanden som 
detta innebär.

En stor och betydande post  

är vår GRIB-utbildning  

som är en starkt bidragande  

orsak till den positiva avvikelsen.”

Ned
skrivning

0

-593

-17
-576

Övriga 
föränd-

ringar

-6 122
-4 983
-1 140

6 123
-282

1 519
3 321

397
1 168
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MÅL OCH  
AKTIVITETER

AKTIVITET

Fastställa och implementera länsgemensam 
befälsstruktur i samverkan med Räddsam Kronoberg.

KOMMENTAR

Startat våren 2019 i mindre skala 
än planerat. Sannolikt inte start 
fullständigt förrän 2021.

Förstudie tillsammans med SOS 
Alarm AB samt räddningstjäns-
terna i länet pågår.

STATUS

VI SKA GENOMFÖRA VÅRA UPPDRAG SNABBT OCH EFFEKTIVT MED RÄTT KOMPETENS

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

AKTIVITET

Inleda arbete med förstärkt medmänniska i område med 
lång insatstid.

Genomföra hembesök. Inom hela organisationens 
område.

Påbörja arbete med säkerhetsskyddsorganisation och 
säkerhetsskyddsanalys.

KOMMENTAR

Planeringsarbete pågår.

Hembesök enligt planering.

Pågår.

STATUS

= Genomfört

= Delvis genomfört

= Ej genomfört

VI SKA VARA EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE MED MEDARBETARE SOM TRIVS

AKTIVITET

Förbundets mångfaldsplan ska revideras.

Under 2019 ska andelen kvinnor i utryckningstjänst ha 
ökat. Målet ska tas i beaktande vid samtliga rekryteringar.

KOMMENTAR

Påbörjat. Arbete i samband med 
personalhandbok.

STATUS

VI SKA HA EN GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

AKTIVITET

Vid verksamhetsårets slut ska egna kapitalet uppgå till 
lägst fem procent av medlemmarnas nettobidrag före 
lönejusteringar med mera.

En ny fordonsplan ska framarbetas för åren 2020-2024

STATUS KOMMENTAR

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 Räddnings-
tjänstförbund tillämpar den kommunala redovisningslagen och rekommenda-
tioner från Sveriges kommuner och landsting samt från Rådet för Kommunal 
Redovisning.

Budget ska upprättas så intäkterna överstiger kostnaderna.

PERIODISERING

I allt väsentligt har kostnader och intäkter hänförliga till redovisningsåret 
bokförts som sådana, det vill säga periodiserats. Semesterlöneskulden, det 
vill säga skulden till personalen för sparade semesterdagar, okompenserad 
övertid samt arbetsgivaravgift redovisas som kortfristig skuld.

PENSIONSSKULD

Pensionsskulden är den beräknade framtida skuld som Värends Räddnings-
tjänstförbund har till arbetstagare och pensionstagare. 

Den samlade pensionsskulden, inklusive löneskatt återfinns under raderna av-
sättningar för pensioner och kortfristiga skulder. Under avsättningar redovisas 
den särskilda avtalspensionen. Aktualiseringsgraden uppgår till 100 procent.

Som kortfristig skuld finns de avgiftsbestämda pensioner som tjänats in av 
de anställda under 2019, men som betalas ut under 2020. Från 1998 betalas 
årligen hela intjänandet av avtalspension ut för individuell placering. Förtro-
endevaldas pensioner sköts för närvarande av respektive medlemskommun. 

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 
förslag till avskrivningstider. 

Avskrivning börjar när anläggningarna tas i bruk. Den ekonomiska livslängden 
för en anläggningstillgång ska uppgå till minst tre år och anskaffningsvärdet 
till minst ett basbelopp. 

Följande avskrivningstider tillämpas: 
• tunga fordon 15-18 år
• personbil (ny) 10 år
• maskiner och inventarier 3-10 år.

Omsättningstillgångar har värderats till lägsta värdets princip, det vill säga det 
lägsta av anskaffningsvärdet eller det verkliga värdet. Kundfodringar äldre än 
ett år har skrivits ned med 100 procent. Kravåtgärder fullföljs även beträffande 
nedskrivna kundfodringar.

REDOVISNINGS- 
PRINCIPER

Värends 
Räddningstjänstförbund 

tillämpar den kommunala 
redovisningslagen och 

rekommendationer från 
Sveriges kommuner 

och landsting samt från 
Rådet för Kommunal 

Redovisning.

”

Fastställa och implementera prioritering/hantering av 
inkommande larm.
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RESULTATRÄKNING
Belopp i Tkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar enligt plan

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Ägartillskott/ bidrag från Växjö kommun
Ägartillskott/ bidrag från Alvesta kommun

VERKSAMHETENS RESULTAT

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER

Extraordinära poster

ÅRETS RESULTAT

Bokslut
2018

10 231
-87 928
-4 484

-82 181

65 909
17 051

779

-
- 572

207

-

207

not 1
not 2
not 3

not 4
not 5

Bokslut
2019

9 424
-89 669

-5 258

-85 503

68 751
17 664

912

-
- 767

144

-

144

BALANSRÄKNING
Belopp i Tkr

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Koncernkonto

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital vid årets ingång
Årets resultat

Avsättningar
varav pensioner

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
     - leverantörsskulder
     - Interimsskulder
     - övriga kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Bokslut
2018

32 543
1 149

31 394

17 856
7 029

10 827

50 399

3 859
3 662

207

27 070
27 070

19 460
0 

19 460
7 943
7 892
3 625

50 399

not 6
not 7

not 8
not 9

not 10

not 11

not 12
not 13

Bokslut
2019

27 932
6

27 926

22 474
6 438

16 036

50 407

4 013
3 869

144

29 925
29 925

16 469
0

16 469
4 465
8 490
3 513

50 407

KASSAFLÖDESANALYS
Belopp i Tkr

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering för ej likviditetspåverkande poster
Av- och nedskrivningar
Avsättningar

Förändring av rörelsekapital
Förändring kortfristiga fordringar (- ökning/+ minskning)
Förändring kortfristiga skulder (- minskning/+ ökning)

MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Nettoinvesteringar

MEDEL FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Amortering av skuld

MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Likvida medel vid årets början
Årets kassaflöde

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

Bokslut
2018

207

4 484
1 826

-610
3 874

9 817

-9 147

-9 147

0

0

10 157
670

10 827

Bokslut
2019

144

5 258
2 855

591
 -2 991

5 857

-648

-648

0

0

10 827
5 209

16 036
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N
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M
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R

Budget

-72 460
330

13 130
2 040
3 060

38 960
8 940
-590
-600

100
300

6 790

0

Utfall

-72 477
387

12 791
1 890
2 634

39 162
7 091
-394
-394

58
368

8 740

-144

Budget

-77 760
0

-580
0

-475
-3 510
-2 800
-1 000

-700
0
0

-260

-87 085

Utfall

-85 128
-12

-399
-156
-353

-4 939
-3 132

-674
-472
-13
-12

-551

-95 839

Budget

5 300
330

13 710
2 040
3 535

42 470
11 740

410
100
100
300

70 50

87 085

Utfall

12 651
398

13 1901

2 0452

2 9873

44 101
10 2234

279
785

71
380

9 2916

95 695

Belopp i Tkr

Medlemsbidrag och finans
Direktion
Förbundschef
Räddningschef
Chef förebyggande avd.
Chef operativ avd.
Avd. för stöd och kompetens
Funk. brandskyddskurser
Funk. brand- och olycksinfo.
Funk. övning
Funk. fys och hälsa
Funk. drift och underhåll

TOTALT

Kostnader Intäkter Netto

DRIFTREDOVISNING

KOMMENTARER TILL DRIFTREDOVISNING
1 Överskott kopplad till uteblivna satsningar.
2 Överskott kopplat till personalbrist. 
3 Överskott pga vakant personal.
4 Överskott kopplat till optionskurs Grib-kurs samt vakant personal.
5 Lägre intäkter än budget beroende på resursbrist.
6Underskott pga fördyrning avtal, oförutsedda inköp samt dyrare underhåll/service fordon.
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NOTER TILL RESULTATRÄKNING

Belopp i Tkr

NOT 1. VERKSAMHETENS INTÄKTER
Taxor och avgifter
Hyror och arrenden
Bidrag
Försäljning av verksamhet, entreprenad och konsulttjänster 
Försäljning av exploateringsfastigheter
Försäljning av anläggningstillgångar
Övriga intäkter

NOT 2. VERKSAMHETENS KOSTNADER
Inköp anläggnings- och underhållsmaterial
Inköp av elkraft, vatten och gas för distribution
Lämnade bidrag
Köp av huvudverksamhet
Löner arbetad tid
Löner ej arbetad tid
Andra ersättningar till personalen
Kostnadsersättningar
Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader
Lokal och markhyror
Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader
Bränsle, energi och vatten
Hyra/leasing av anläggningstillgångar
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial
Kontorsmaterial och trycksaker
Reparation och underhåll
Tele-, IT-kommunikation och postbefordran
Kostnader för transportmedel
Transporter och resor
Representation
Annonser, reklam och information
Försäkringspremier och riskkostnader
Övriga främmande tjänster, konsulttjänster etc.
Revisionskostnader
Tillfälligt inhyrd personal

NOT 3. AVSKRIVNINGAR
Byggnader
Maskiner och inventarier

NOT 4. FINANSIELLA INTÄKTER
Räntor koncernkontot
Övriga ränteintäkter

NOT 5. FINANSIELLA KOSTNADER 
Räntor, lån m.m.
Ränta på pensionsavsättningar
Övriga finansiella kostnader

Bokslut
2018

10 231
3 692

304
366

4 366
0

326
1 177

-87 928
-838

0
-15

-296
-39 840
-4 043

0
-252

-15 479
-6 518
-6 461

-420
-316
-73

-1 390
-511

-2 149
-1 594
-1 297

-559
-481
-198
-777

-3 741
-30

-650

-4 419
-49

-4 370

0
0
0

-572
-22

-547
-3

Bokslut
2019

9 424
3 268

407
305

4 561
0

10
873

-89 669
-209

0
-15

-179
-39 166
-4 438

69
-137

-15 347
-7 693
-6 707

-531
-323
-203

-2 367
-178

-2 482
-1 850
-1 246

-660
-495

-79
-756

-4 031
-30

-614

-5 258
-113

-5 145

0
0
0

-767
-28

-736
-3

Belopp i Tkr

NOT 6. MARK, BYGGNADER M.M.
Anskaffningsvärde
Ackumulerad avskrivning
Årets avskrivning
Bokfört värde vid årets slut

NOT 7. MASKINER OCH INVENTARIER
Anskaffningsvärde
Ackumulerad avskrivning
Årets avskrivning
Bokfört värde vid årets slut
Specifikation anskaffningsvärde  
 Pågående investering

NOT 8. KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Kundfordringar
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter
Övriga kortfristiga fordringar

NOT 9. KASSA OCH BANK
Koncernkonto

NOT 10. EGET KAPITAL
Eget kapital vid årets början
Årets resultat
Eget kapital vid årets slut

NOT 11. AVSÄTTNINGAR
Särskild avtalspension
Visstidspension/särskild avtalspension enligt överenskommelse
Avsättning löneskatt
 
NOT 12. LÅNGFRISTIGA SKULDER
Lån medlemskommunerna

NOT 13. KORTFRISTIGA SKULDER
Nästa års amortering på långfristiga lån från medlemskommunerna
Leverantörsskulder
Moms
Preliminärskatt för anställda
Upplupna löner
Sociala avgifter
Semesterlöneskuld
Upplupna pensionskostnader, individuell del
Upplupen särskild löneskatt individuell del
Förutbetalda statsbidrag
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga kortfristiga skulder
Koncernkonto

N
O

TER TILL BA
LA

N
SRÄ

KN
IN

G

NOTER TILL BALANSRÄKNING

Bokslut
2018

2 734
-1 536

-49
1 149

75 672
-44 829

-4 435
31 394

4 986

7 029
2 195
3 388
1 446

10 827
10 827

3 662
207

3 869

27 070
21 785

0
5 285

0
0

19 460
0

7 943
918

1 051
2 218
1 984
1 994
1 927

504
0

360
561

0

Bokslut
2019

55
-45

-4
6

65 525
-32 344

-5 255
27 926

0

6 438
2 207
3 321

910

16 036
16 036

3 869
144

4 013

29 925
24 082

0
5 842

0
0

16 469
0

4 465
905

1 016
2 668
1 921
1 977
1 887

550
0

533
547

0
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VERKSAMHETSSTATISTIK

OLYCKOR 

Brand i byggnad
Brand ej i byggnad
Trafikolycka

LARM UTAN TILLBUD

Automatlarm ej brand/gas

ÖVRIGA INSATSER

I väntan på ambulans/
Sjukvårdsuppdrag/
Ambulansassistans

Suicid/försök till suicid

UTRYCKNINGAR

2019

135
93

270

429

102

Under året har förbundet genomfört 1 422 utryckningar, 
jämfört med 1 642 år 2018. Här nedan presenteras antal 
utryckningar fördelat på de vanligaste förekommande 
typerna av insatser.

TILLSYNER

Tillsyn LSO 
Tillsyn LBE
Tillsyn samplanerad (LSO+LBE)
TOTALT TILLSYNER

TILLSYNER, TILLSTÅND OCH YTTRANDEN

2019

57
10
10
77

2018

142
11
3

156

TILLSTÅND - BESLUT

Explosiv vara
Brandfarlig vara
Egensotning
TOTALT TILLSTÅND/ANS.

2019

11
22
12
45

2018

20
49
22
91

HANDLÄGGNINGSÄRENDEN

Yttranden ordningslagen
Yttranden alkohollagen
Yttranden plan- och byggärenden
TOTALT YTTRANDEN

2019

88
86
70

244

2018

66
82
68

216
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13%

3%

10%

74%

Växjö

57%

21%21%

6%

16%

Vislanda

Saknade fungerande 
brandvarnare

Hade fungerande brandvarnare
samt släckare och filt

Hade fungerande brandvarnare 
samt släckare eller filt

Hade fungerande brandvarnare 
men saknade släckare och filt

Saknade fungerande 
brandvarnare

Hade fungerande brandvarnare
men saknade släckare och filt 

Ordningslagen Planärenden Skriftlig redogörelse Tillstånd bfv

Byggärenden Serveringstillstånd Rådgivning Egenrengöring

Tillstånd expl.v Tillsyn LSO Tillsyn LBE Sampl. tillsyn

Övriga ärenden

Hade fungerande brandvarnare
samt släckare och filt

Hade fungerande brandvarnare 
samt släckare eller filt

Saknade fungerande 
brandvarnare

Hade fungerande brandvarnare
samt släckare och filt

Hade fungerande brandvarnare 
samt släckare eller filt

Hade fungerande brandvarnare
men saknade släckare och filt 

Totalt

2018

121
151
251

551

86

31 26
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REDOVSINING AV 
INTERN KONTROLL
KOMMENTARER TILL ÖVER-
GRIPANDE KONTROLLPLAN 
BOKSLUT 2019

Övergripande internkontroll-
plan för Värends Räddnings-
tjänst 2019 beslutades vid 
direktionssammanträde 
i november 2018. Inom förbun-
det är nu rutinen att försöka 
anta övergripande internkon-
trollplan för kommande år vid 
föregående års sista samman-
träde. Direktionen beslutade 
om nytt reglemente för intern-
kontroll vid sammanträde juni 
2016. Det nya reglementet har 
tydliggjort ansvar, uppföljning 
samt även en processbeskriv-
ning hur internkontrollarbetet 
ska bedrivas inom förbundet.
Kommentarer till övergripande 
internkontrollplan för 2019 
redovisas enligt nedan.

RISKOMRÅDE FÖRTROENDE

UTALAMERING

Anspänningstid vid larm upp-
rätthålls enligt handlingspro-
grammet,

Tiderna kontrolleras via vårt 
händelserapportsystem Da-
edalos. 

Tiderna är tillfredställande en-
ligt genomförda mätningar för 
prioriterade händelser.

RISKOMRÅDE EKONOMI

PERSONAL

Rapport över personalkost-
nader, kontroll lönekostnader 
fördelade på fasta och rörliga 
löner såsom utryckning och 
övertid. Stora/många/långa 
räddningsinsatser och andra 
personalkrävande aktiviteter.
På heltidssidan följer personal-
kostnaderna budget. Övertids-
ersättningarna uppgår efter 12 
månader till 1129 tkr (1592 tkr 
motsvarande period, bokslut 
2018). 
När det gäller deltid och av-
talsområdet RiB -19 (från första 
maj 2019) har förbundet på 
beredskapssidan klarat budge-
terade mål. Till stor del bero-
ende på att sommaren inte 
har innehållit några långvariga 
insatser som varit personalkrä-
vande. Under sommaren har en 
del vakanser förekommit men 
de bedöms som mycket små 
gällande kostnader. Förbundet 
noterar en ökning i kostnader 
för övning och materielvård. 
Kostnaderna för rekrytering 
och utbildning är kännbara 
då organisationen har ca 15 
% personalomsättning inom 
deltidsorganisationen.

EKONOMI

Uppföljning av investerings-
projekt, tilldelningsbeslut, 

ansvarig, projektgrupp, tids-
plan och utfall

Några utav årets planerade 
investeringar har av olika 
anledningar inte blivit av i den 
omfattning som var budgete-
rat. Dock har räddningsmate-
rial och skyddsutrustning köpts 
in som planerat och en digital 
släckskärm till Nothemmet 
likaså. Även utrustning och på-
byggnation på FIP-bil Nothem-
met har köpts in under året.
Investeringsprojekt som pågår 
är ny 1170 (transportbil med 
bakgavellyft) som ligger kvar 
sedan tidigare år. Fordonet 
är levererat men med felaktig 
lastvikt, och vi håller därför 
inne betalning fram till att 
leverantör levererat nytt fordon 
med rätt kapacitet.
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 12 månader har 394 tkr 
utöver budget debiterats. Avvi-
kelse från budget på plussidan 
är främst automatiska brand-
larm, lyfthjälp och sanering 
vägbana. Negativ avvikelse är 
främst restvärdesräddning.
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REVISIONSBERÄTTELSE ÅR 2019
avseende Värends Räddningstjänstförbund, org.nr. 222000-1396

RED
O

VISN
IN

G
SPRIN

CIPER O
CH

 REVISIO
N

SRA
PPO

RT

Vi har granskat verksamheten i Värends Räddningstjänstförbund under år 2019. Granskningen har 
utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och revisorernas reglemente.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer 
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns en tillräcklig 
intern kontroll.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. 
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund 
för bedömning och ansvarsprövning.

Utifrån vår granskning gör vi följande bedömningar:

Vi bedömer sammantaget att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande.

Direktionens interna kontroll bedöms ha varit tillräcklig.

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med förbundets mål för god ekonomisk hushållning i det 
finansiella perspektivet. Samtliga aktiviteter uppnås under år 2019. 

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetsmålen är delvis uppfyllda. Av 
de aktiviteter som ligger till grund för bedömningen (totalt sju) är två helt genomförda medan fem 
bedöms som delvis genomförda.

Ansvarsfrihet

Vi tillstyrker att direktionen för Värends Räddningstjänstförbund beviljas ansvarsfrihet.

Vi tillstyrker att årsredovisningen för år 2019 godkänns.

Vi åberopar följande för vår bedömning:

Vi har genomfört övergripande ansvarsgranskningar, som innebär läsning av protokoll och intervju med 
representanter för förbundets ledning. Följande rapporter har avlämnats under året:

• Granskning av delårsrapport

•  Granskning av årsredovisning

Örjan Mossberg
Av Växjö kommun utsedd revisor

Anna Haglund
Av Alvesta kommun utsedd revisor

Förbundets revisorer
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KONTROLL AV 
STORA BELOPP

Kontroll av stora belopp för 
utbetalning av leverantörs-
fakturor. Kontroll att de attes-
terade beloppen ligger inom 
den beslutade beloppsgränsen 
(delegations - attestordning) 
och att det inköp som fakturan 
avser ligger inom beslutsattes-
tantens verksamhetsområde.
Inga brister finns då belopps-
gränserna i ekonomisystemet 
är genomgångna och aktuella. 
Alla fakturor över attestbelopp 
går till förbundsekonom för 
granskning och underskrift av 
direktionsordförande.

RISKOMRÅDE VERKSAMHET

SOTNING, TILLSTÅND TILLSYN, 
REMISSER

Rimliga beslut samt tidsper-
spektiv för direktionen, led-
ningsgrupp (förbundschefen) 
och samverkansgrupp
Kontroll är genomförd enligt 

internkontrollplan 2019 av 
nedanstående punkter. Kontroll 
genomfördes genom stickprov 
av ärenden gällande tillsyn, 
tillstånd, remisser och genom 
granskning av inlämnad rap-
port från Växjö – Alvesta sot-
ningsdistrikt. Inga avvikelser 
eller anmärkningar framkom 
vid kontrollen.

• Sotning - Inlämning över-
enskommen regelbunden 
av rapporter från sotnings-
distrikten.

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

PERSONAL, TIDSBUDGET

Arbete med översyn av så kall-
lade F-pass (funktionspass) 
pågår kontinuerligt. 
Personalplanering med F-pass 
bedöms fungera bra när det 
gäller uppföljning i budget. 
Utryckningspersonlens timbank 
var i slutet av december 2019 

+ 381 timmar (skuld till per-
sonalen). Motsvarande siffra i 
augusti 2019 + 300 timmar och 
saldo innan semesterperiod 
maj/juni 2019 var ca 100 tim-
mar.

Oönskat automatiskt brandlarm

Restvärdesräddning

Sanering vägbana

I väntan på ambulans

Lyfthjälp/hissöppning/mm

Insats i annan kommun

Gränslös räddningstjänst

-1 600

-150

-150

-100

-100

-200

150

-1 912

-61

-256

-86

-211

-197

179

-312

89

-106

14

-111

3

29

-349

Budgetuppföljning
Budget 2019 Utfall 2019 Resultat
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