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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.  

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”
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ORDFÖRANDEN 
HAR ORDET
Som nytillträdd ordförande för Värends räddningstjänst kan jag konstatera att verksamheten för 2018 har fungerat 
väl. Den varma och torra sommaren innebar påfrestningar för räddningstjänsterna runt om i landet. Inom vårt 
område var vi förhållandevis väl förskonade från större händelser. Redan tidigt beslutades att satsa resurser vid 
larm om brand i skog och mark. Sannolikt medförde denna nivåhöjning att vi kunde klara flera händelser innan de 
blev för stora. Förbundet fick möjlighet att hjälpa till över gränserna med bland annat insatser i östra Kronoberg 
och i Kalmar län. Vidare skickades ledningspersonal till skogsbrandsområden i Gävleborg.

Med facit i hand kan vi konstatera att vår duktiga personal aldrig har gjort fler utryckningar och insatser under 
samma år än under 2018. Detta är en viktig fråga att ta med för 2019 kring orsaker och framtida planeringar. 
Samverkan inom länet med Räddsam Kronoberg har fungerat väl. Nästa steg är att komma vidare med 
systemledning för att ytterligare stärka våra förmågor och vässa ledningsstrukturen i länet och mellan våra 
grannlän.

Förbundets medlemskommuner, Alvesta och Växjö, växer i invånarantal. Fler byggnationer och höga hus 
samt träkonstruktioner ställer krav på vår verksamhet och våra förmågor. Det är viktigt att vi finns med vid 
medlemskommunernas samhällsplanering nu och i framtiden för att säkra tryggheten för våra medborgare. 
Ett område som vi alla behöver både fundera på och hjälpas åt med är hur vi i framtiden ska klara av att 
kompetensförsörja organisationen vad gäller främst vår deltidspersonal.

Det finns flera utmanande områden där jag tillsammans med direktionen, vår personal och våra 
medlemskommuner vill utveckla verksamheten för att nå vår vision: Ett tryggt och olycksfritt samhälle – för alla.

Irene Bladh
Ordförande i förbundsdirektionen
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HÄNDELSER UNDER ÅRET
VÄXJÖ YRKESBRANDKÅR 
FYLLDE 100 ÅR 

Den 1 mars 2018 fyllde yrkesbrand-
kåren i Växjö stad 100 år. Det var då 
exakt 100 år sedan Växjös nyanställ-
da brandchef, brandmästare, brand-
förman 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 hel-
tidsanställd brandkår står att hämta 
i en totalbrand i ett flerbostadshus 
på Söder 1916 då i stort sett ingen-
ting fungerade som det skulle med 
brandmateriel och -släckning. Hästar 
som skulle dra den tunga ångspru-
tan 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 för-
sta mars i år, 2018, samlades nästan 
mangrant nuvarande heltidsstyrka, 
tjänstemän, pensionerade heltids-
brandmän och styrande politiker  
till en jubileumsmiddag.

Den 12 maj var det dags att tillsam-
mans med Brandhistoriska Sällska-
pet anordna 2018 års veteranbrand-
bilsrally i Växjö med omnejd. 

Starten gick från Stortorget och ral-
lyt sträckte sig över Bergkvara och 
Gemla till Huseby där lunch intogs 
och där allmänheten kunde beskåda 
de 24 rariteterna från olika epo-
ker 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 ut-
nämningen till Helsingborgs Brand-
kårsveteraners Scania från 1925. 
Dagen avslutades med en middag på 
Konserthuset för alla som engagerat 
sig i rallyt. 

BRAND I KÄNSLIGT  
OMRÅDE

I maj blev vi larmade till en brand på 
återvinningsanläggningen i Gottåsa 
utanför Vislanda. Det hade börjat 
brinna i en sorteringsmaskin och 
branden hade sedan spridit sig till 
intilliggande avfallshögar. 

Flera av förbundets styrkor arbetade 
tillsammans för att släcka branden. 
En försvårande omständighet var 
att vi inte fick använda vatten i stora 
mängder på grund av att anlägg-
ningen låg i ett känsligt område. 
Istället fick vi täcka de brinnande 
massorna med sand för att kväva 
lågorna.

Vi fick inte använda  
vatten i stora mängder  

på grund av att  
anläggningen låg i ett 

känsligt område.. 
”



4

Sommarens omständigheter ställde 
stora krav på samordning mellan 
olika räddningstjänster, medlems-
kommuner, länsstyrelser och andra 
aktörer. Den helikopterresurs som 
Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) stationerade på 
Växjö flygplats var i flera fall avgö-
rande för att begränsa de markbrän-
der som drabbade området under 
slutet av sommaren. 

Samverkan inom samarbetsorganisa-
tionen Räddsam Kronoberg fungera-
de väl och visade sig vara en viktig 
faktor för framgång. Redan den 18 
maj togs ett gemensamt beslut inom 
länet om att räddningstjänsterna 
skulle höja sin lägsta utryckningsnivå 
för alla händelser som berörde brand 
i skog och mark. En höjning som låg 
kvar ända fram till slutet av augusti 
då det bedömdes att läget åter var 
stabilt. När läget var som mest an-
strängt gjordes dagliga avstämningar 
för att upprätthålla en gemensam 
lägesbild.

DRICKSVATTEN OTJÄNLIGT 
EFTER SLÄCKINSATS

Våren 2018 gjorde miljö- och hälsos-
kyddskontoret i Växjö kommun en 
uppföljning av ett ärende gällande 
användande av brandsläckningsskum 
med högfluorerade ämnen i sam-
band 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 missför-
stånd mellan förbundets personal på 
plats. Vid vårens uppföljning visade 
det sig att vattnet i det drabbade 
hushållfets enskilda brunn bedömdes 
otjänligt som dricksvatten på grund 
av förhöjda värden av PFOS, orsakat 
av brandsläckningsskummet.

För att åtgärda problemet gav 
Värends Räddningstjänst konsultfö-
retaget 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 Räddnings-

tjänst hade ansvaret för händelsen  
och skulle stå för kostnaderna för  
en ny brunn.

Under sommaren borrades en ny 
brunn på fastigheten och i augusti 
gavs klartecken att vattnet i den nya 
brunnen var godkänt som dricksvat-
ten. Ärendet är därmed avslutat.

NATIONELLA  
KONFERENSER

KUNSKAP 2018

Den 16 oktober genomförde Räddsam 
Kronoberg, Brandbefälsföreningen 
Kronoberg och Informationsbolaget 
konferensen Kunskap 2018 på ämnet 
”Kommer Sverige att få en bättre alar-
mering och räddningstjänst?”. Under 
dagen samtalades bland annat kring 
resultaten av de två nationella utred-
ningarna ”En nationell alarmerings-
tjänst – för snabba, säkra och effektiva 
hjälpinsatser” och ”En effektivare kom-
munal räddningstjänst”. Konferensen, 
som riktade sig till Sveriges räddnings-
tjänster, länsstyrelser, sjukvårdshuvud-
män och berörda kommunala politi-
ker, lockade cirka 130 deltagare från 
hela Sverige.

DAEDALOS ANVÄNDARTRÄFF 2018

Den 17 oktober hölls den årliga 
användarträffen/inspirationsdagen 
för de räddningstjänster som använ-
der verksamhetssystemet Daedalos. 
Arrangörer för årets träff var Värends 
räddninstjänst i sambarbete med LPA 
(systemets leverantörer). Till träffen 
kom ett 80-tal deltagare från landets 
räddningstjänster.

Efter händelsen genomförde vi 
tillsammans med Alvesta kommun 
en tillsyn av verksamheten för att be-
döma hur verksamhetsutövaren tog 
sitt ansvar att förebygga miljöskador, 
både i normal drift och vid en even-
tuell brand. Tillsynen resulterade i ett 
antal förslag till förbättringsåtgärder 
för verksamhetsutövaren att arbeta 
med. Uppföljning av ärendet plane-
ras under 2019.

BRANDMANNAUTBYTE

Sedan mars 2018 har vi en kanaden-
sisk utbytesbrandman som medar-
betare i vår heltidsstyrka. Under ett 
11 månader långt utbyte arbetar han 
hos oss, samtidigt som en av våra or-
dinarie brandmän tjänstgör på hans 
ordinarie arbetsplats i Edmonton. 

Genom utbytet får förbundet möj-
lighet 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.

GRIB - UTBILDNING AV 
DELTIDSBRANDMÄN

Under 2018 genomfördes de första 
omgångarna av MSB:s nya utbildning 
Grib (Grundutbildning för räddnings-
tjänstpersonal i beredskap). 

Värends räddningstjänst tillsammans 
med räddningstjänsten i Jönköping 
är en av de leverantörer som på 
MSB:s uppdrag genomför utbild-
ningen. Totalt utbildades ett 90-tal 
nya deltidsbrandmän i vår regi.

TORKA OCH EXTREM  
BRANDRISK

Sommaren 2018 drabbades Sverige 
av långvarig värme och brist på ne-
derbröd vilket ledde till extrem torka 
och rekordhöga brandrisknivåer i 
hela landet. Skogsbränderna var 
många och svåra. 

Inom vårt insatsområde var vi för-
skonade från större skogsbränder 
men tillbud saknades inte. Förutom 
hantering av många mindre bränder 
i eget område assisterade förbun-
det närliggande räddningstjänster i 
släckinsatser samt avvarade personal 
som deltog i arbetet mot de stora 
skogsbränderna i Mellansverige.

Rallyekipage uppställda framför slottet på  
Huseby Bruk 12 maj 2018. Foto: Carl Carlet
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VI SKA  
GENOMFÖRA  
VÅRA UPPDRAG 
SNABBT OCH  
EFFEKTIVT MED  
RÄTT KOMPETENS

MÅL

INRE BEFÄL FÖR REGIONAL  
SYSTEMLEDNING

Medlemsorganisationerna i Räddsam 
Kronoberg har under en längre tid 
diskuterat en lösning för gemensam 
systemledning i form av ett regionalt 
inre befäl. Det vill säga en funktion 
för ledning av räddningstjänstverk-
samheterna på en övergripande nivå 
med uppgift att bland annat prioritera  
resurser, säkerställa resursförsörj-
ning, följa upp räddningsinsatser och 
samverka med andra aktörer. Funktio-
nen saknas i dagsläget men ses som 
mycket viktig av samtliga räddnings-
tjänster i Kronobergs län.

Under hösten 2018 inleddes därför en 
gemensam rekrytering av inre befäl 
(IB) för placering på SOS larmcentral i 
Växjö. Målbilden är att funktionen ska 
kunna aktiveras under 2019.

UTREDNINGEN KRING  
SAMBRUK

I Växjö kommuns budget för 2017 
framgick att Växjö kommun ska ut-
reda möjligheten till ökat samarbete 
mellan Värends Räddningstjänst och 
omsorgsförvaltningen. 

Redan 2016 inleddes arbetet då vi 
ordnade vi en studieresa för politi-
ker och tjänstemän i medlemskom-
munerna till Räddningstjänsten Väst 
(Varberg och Falkenberg kommuner) 
för att få goda exempel och påbörja 
dialog kring hur kan vi tillsammans 
kan göra mer för våra invånare till en 
större ekonomisk nytta.

Under 2017 och 2018 tillsatte 
Värends Räddningstjänst och om-
sorgsförvaltningen i Växjö en resurs 
som dels inventerade redan pågå-
ende verksamhet och också belyste 
ytterligare möjliga samverkansområ-
den. Rapporten presenterades under 
våren 2018.   

Kommunstyrelsen i Växjö kommun 
fick rapporten redovisad vid sam-
manträde i augusti och rapport sked-
de till kommunfullmäktige i Växjö 
kommun i oktober. Utredningen vi-
sade på några områden som bör ut-
redas vidare, bland annat inventering 
av kommunla larm, individanpassat 
brandskydd, personalförsörjning 
och finansiering av brandskyddsut-
bildning för kommunal mpersonal. 
Dialog pågår med företrädare för 
både Alvesta och Växjö för fortsatt 
planedring och genomförande under 
2019.   

KEM KRONOBERG

Kem Kronoberg är ett länsövergri-
pande samverkansprojekt som inom 
ramen för Räddsam Kronoberg ska 
främja förmågan att bedriva ge-
mensamma insatser vid olyckor där 
kemikalier/farliga ämnen är inblan-
dade. Samverkan kring hantering av 
kemolyckor har pågått ett antal år 
men utvecklades ytterligare under 
2018. 

De nya rutinerna för Kem Kronoberg 
innebär att vår heltidsstyrka kom-
mer att larmas som första styrka vid 
händelse med farliga ämnen inom 

vårt och Räddningstjänsten Östra Kro-
nobergs område, samt som förstärk-
ning eller första styrka inom övriga 
Kronoberg, beroende på om styrkan i 
Ljungby är tillgäng eller inte.

UTBILDNING AV PERSONAL

Alla räddningschefer i beredskap, 
insatsledare och styrkeledare på 
heltidsstationen i Växjö har under året 
genomfört befälsutbildning ”nivå 2” 
för att säkerställa att samtliga ”nivå 
2- befäl” i Kronoberg har samma 
utgångspunkt. Dessutom har samtliga 
förbundets styrkor fått utbildning i nya 
Kem Kronoberg och vad det innebär 
i form av kompetens, utrustning och 
kunskap.

BÄTTRE UTRUSTNING

Inom ramen för projektet såg man 
även över utrustningsbehov, köpte in 
en del ny utrustning och planerade för 
kommande investeringar. 

Inom Värends räddningstjänst investe-
rade vi i nya så kallade ”splashdräkter” 
till våra styrkor. De nya dräkterna har 
bättre kemikalieresistans än de gamla 
och upplevs betydligt smidigare att 
jobba i. De kan även användas som 
skydd till det valiga larmstället vid 
andra typer av larm. Vi köpte också 
in ett indikeringsinstrument som kan 
indikera kolmonoxid, vilket placerades 
på heltidsstyrkans befälsbil. Förbundet 
hade under året ett antal larm där vi 
fick användning av såväl kemskydds-
dräkter som indikeringsinstrument. 
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Inom Räddsam Kronoberg togs 
beslut om att investera i nya kem-
skyddsdräkter för heltidsstyrkan i 
Växjö samt ny luftdepå. Den nya luft-
depån kommer ta bort behovet av 
de speciella ”puckar” som vi tidigare 
varit tvingade att använda och istäl-
let kunna kopplas in i samtliga bär-
ställ vi använder. De kommer även 
vara betydligt smidigare slangar att 
jobba med.

KOMPETENSUTVECKLING 

SAMVERKAN VID PÅGÅENDE  
DÖLIGT VÅLD (PDV)

Insatser vid pågående dödligt våld 
skiljer sig mot många andra händel-
ser vilket ställer krav på nya arbets-
sätt hos blåljusaktörer på skadeplats; 
Hur samverkar vi på bästa sätt ur ett 
helhetsperspektiv vid en händelse? 
Hur kan vi öka vår förmåga angå-
ende skademinimering under den 
inledande ”gyllene timmen”? 

Nätverket Krissamverkan Krono-
berg i samverkan med Räddsam 
Kronoberg har under 2018 ge-
nomfört en breddutbildning kring 
operativ samverkan på skadeplats 
vid pågående dödligt våld. 

OMHÄNDERTAGANDE VID  
TRAFIKOLYCKA

Blåljusaktörerna i Kronoberg län 
har som gemensamt mål att de 
drabbade vid en trafikolycka skall 
få ett prestigelöst och profes-
sionellt omhändertagande. Att 
sjukvård och räddningstjänst i sam-
arbete ska se till att den drabbade 
är i samma eller bättre tillstånd vid 
avtransport än när räddningsenhe-
terna anlände. 

För att nå ett sådant mål krävs en 
länsövergripande samsyn och sam-
ordning av räddningsarbete och 
resursutnyttjande vid utbildning 
och olyckstillfälle. 

Under 2018 genomfördes en utbild-
ning i två steg riktad till all opera-
tiv personal hos blåljusaktörerna 
i Kronobergs län. Scenariot under 
utbildningen var en svår bussolycka. 
Samtliga räddningstjänster i länet 
har genomgått det första, teoretiska 
utbildningssteget och cirka 200 
personer från räddningstjänst och 
ambulans har tillsammans genom-
fört steg två som bestående av både 
teori och praktik. 

SMÅLANDSSOTAREN AB
Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga brän-
der i bostäder. Alla fasta förbränningsanordningar, som 
eldstäder och pannor, ska sotas och brandskyddskontrolle-
ras regelbundet. Vid sotning görs förbränningsanordning-
en och rökkanalen fri från sot. Vid brandskyddskontrollen 
kontrolleras att anläggningen är hel och sköts på ett bra 
sätt.

Enligt lagen om skydd mot olyckor har kommunen/rädd-
ningstjänsten ansvaret för att fasta förbränningsanordning-
ar med tillhörande rökkanaler blir sotade. För Växjö och 
Alvesta kommuner är det alltså vi som har ansvaret, men 
det är inte vi som utför arbetet. Det gör det företag som 
via upphandling har fått i uppdrag av oss att sköta sot-
ningsverksamheten i respektive kommun. En upphandling 
gällande sotning och brandskyddskontroll genomfördes 
under året då befintligt avtal löpte ut 2018-12-31. Nytt av-
tal är tecknat med Växjö Sotningsdistrikt AB och gäller from 
2019-01-01 tom 2020-12-31 med möjlighet till förlängning.
Leverantören har lämnat statistik över årets utförda rengö-
ringar och brandskyddskontroller (se tabell till höger). 

Inom förbundets område fanns cirka 31 800 förbrännings-
anläggningar som omfattades av kravet på brandskydds-
kontroll. 93 procent av de sotningar som skulle genomföras 
blev genomförda. Fristuppfyllnaden för brandskyddskon-
troller är 90 procent.

Av de objekt som besöktes bedömdes 647 stycken ha 
brister. Sju förelägganden meddelades under året. Inget 
förbud meddelades.

Värends räddningstjänst får enligt lag om skydd mot 
olyckor 3 kap. 4 § medge (ge dispens) att en fastighetsä-
gare i Växjö eller Alvesta kommuner själv utför eller låter 
någon annan utföra sotning på den fastighet personen i 
fråga bor i. Ett sådant medgivande får endast lämnas om 
sotningen ur brandskyddssynpunkt kan genomföras på ett 
säkert sätt. Inom området finns 574 fastighetsägare med 
sådant medgivande, varav 12 stycken medgavs under året.

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

264 
6 046

25 482

ANTAL GENOMFÖRDA  
KONTROLLER 2018

 
94

1 934 
1 924

Räddsam Kronoberg har  
under en längre tid diskuterat  

en lösning för gemensam  
systemledning i form av ett  

regionalt inre befäl. ”
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VI SKA AKTIVT MEDVERKA TILL  
OCH STIMULERA SAMHÄLLETS  
FÖRMÅGA ATT FÖREBYGGA  
OCH HANTERA OLYCKOR

HEMBESÖK INOM HELA  
FÖRBUNDETS OMRÅDE

Vikten av att arbeta med riktade in-
satser för att minska antalet bostads-
bränder betonas i MSB:s nationella 
strategi för att stärka brandskyddet 
för den enskilda människan. Hem-
besök är en riktad insats som ökar 
människors kunskap om brandskydd 
i hemmet. Det ger också möjlig-
het att identifiera personer som är i 
behov av ett individanpassat brand-
skydd. 

Vid besöken knackar räddningstjäns-
tens personal på hos medborgare 
för att stämma av hur brandskyddet 
ser ut i det aktuella hemmet, berätta 
om vikten av att ha en fungerande 
brandvarnare och informera om hur 
man ska agera om det börjar brinna i 
bostaden eller trapphuset. 

Under 2018 har samtlig personal 
inom Värends Räddningstjänst i 
samverkan med bostadsbolagen 
Allbohus, Vidingehem och Växjö-
bostäder genomfört hembesök i 
hyresbostäder på orterna Lönashult, 
Grimslöv, Vislanda, Moheda, Torps-
bruk, Lammhult, Rottne, Braås, Växjö, 
Gemla och Ingelstad. Totalt knackade 
vi på cirka 1300 dörrar. En femte-
del av de kontrollerade bostäderna 

MÅL

saknade fungerande brandvarnare. 
I dessa fall åtgärdades problemet 
direkt av räddningstjänsten eller 
senare av fastighetsägaren. Till dem 
som inte öppnade lämnades tryckt 
information i postlådan.

Upplevelsen är att besöken var 
mycket omtyckta av alla parter och 
att detta är en del av nyckeln till att 
minska antalet bostadsbränder och 
konsekvenserna av dem. Förbundet 
kommer under 2019 fortsätta med 
denna positiva aktivitet ”hembesök” i 
hela förbundet.

ENHETLIG MYNDIGHETS-
UTÖVNING INOM LÄNET

Inom samverkansorganisationen 
Räddsam Kronoberg arbetar länets 
räddningstjänster tillsammans med 
att ta fram riktlinjer och göra gemen-
samma tolkningar i vissa frågor för 
att nå en mer enhetlig och likriktad 
myndighetsutövning. 

2018 gjorde vi för första gången 
tillsyn på samma tema (hotell och 
pensionat) samtidigt inom hela länet. 
Vi använde oss dessutom av gemen-
samt framarbetade bedömningskrite-
rier. En mycket bra gemensam sats-
ning som vi kommer fortsätta med 
mot andra verksamhet framöver.

BYGGNADSTEKNISKT 
BRANDSKYDD OCH 
DETALJPLANER

I samverkan med medlemskommu-
nernas byggnadsnämnder deltog 
vi vid tekniska samråd och/eller 
besvarade remisser i cirka 70 nya 
byggnads- och planärenden. Arbetet 
innebar bland annat granskning och 
genomgång av brandteknisk doku-
mentation inför byggstart. 

Under året fortsatte även arbetet 
med förprojekteringen av Växjös 
nya kommunhus, den omfattande 
nybyggnationen av vuxenpsykiatrin 
på Sigfridsområdet i Växjö samt 
planärenden som berör Alvestas 
expansion åt väster. 

I samband med färdigställande av 
stora eller på andra sätt komplexa 
nybyggen gör utryckande personal 
tillsammans med ingenjörer/inspek-
törer platsbesök för att bekanta sig 
med byggnader och insatsplaner. 
Under året gjordes sådana oriente-
ringar på de nybyggda husen ICON 
Växjö och Brf. Vattentornet.

TILLSYSNVERKSAMHETEN 

Enligt beslutad tillsynsplan genom-
fördes tillsyner främst på verksamhe-
ter inom tema ”hotell och pensionat” 
och ”vård och omsorg”. Utöver dessa 
genomfördes bland annat planerade 
nattillsyner på krogar och nattklub-
bar samt försäljningsställen för 
fyrverkerier. 

VÅRD OCH OMSORG

Tillsyn på verksamheter inom vård 
och omsorg var i fokus under årets 
första sju månader. Totalt genomför-
des cirka 110 tillsysnbesök på temat. 

En femtedel av de kontrollerade 
bostäderna saknade  

fungerande brandvarnare.”
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Vid flera av tillsynerna uppmärk-
sammades tyvärr brister både i det 
byggnadstekniska och det organi-
satoriska brandskyddet. Vårt mål är 
att alla vård och omsorgsboenden i 
Växjö och Alvesta kommuner ska ha 
skäligt brandskydd med bland annat 
goda utrymningsförutsättningar. Vårt 
och kommunernas mål bör även vara 
att alla boenden ska ha ett likvärdigt 
brandskydd, vilket de inte har idag. 
Idag är det tekniska brandskyddet 
avsevärt mycket bättre för invånare 
som bor på en nyligen uppförd vård-
inrättning. 

Att skillnader finns är förståeligt men 
hur stora får de vara innan det blir 
oskäligt? Det är en av de frågor som 
vi har jobbat med och påbörjat en 
dialog med berörda fastighetsägare 
och verksamheter.

HOTELL OCH PENSIONAT

Tillsynsbesök genomfördes på samt-
liga hotell, pensionat och vandrar-
hem som har krav på sig att skriftligt 
redovisa sitt brandskydd. I praktiken 
alla verksamheter med plats för 
minst nio gäster eller med minst fem 
gästrum; totalt ett trettiotal tillsyner.

Efter genomförda tillsyner kunde vi 
konstatera att våra handläggare vid 
flera besök uppmärksammat brister 
gällande dörrstängares funktion och 
egenkontroll av dessa. Dörrstängare 
finns för att begränsa brand- och 
rökspridning i en byggnad genom 
att dörrar är stängda, eller automa-
tiskt stängs om brandlarmet löser 
ut. Vi noterade även brister gällande 
kontroll/underhåll av befintliga 
brandlarm, vilkas funktion är viktig 
för att tidigt kunna upptäcka brand 
eller rökutveckling. 

I de fall en verksamhet har mindre 
än nio gäster eller mindre än fem 
gästrum accepteras en del lättna-
der i brandskyddet. Dessa mindre 
objekt innefattades inte i 2018 års 
tematillsyn utan är ett område som 
vi kommer arbeta vidare med under 
kommande år.

ÖVRIG TILLSYN

Krogar och nattklubbar 
Tillsammans med alkoholhandläg-
garna i Växjö kommun genomförde 
vi tillsyner på krogar och nattklub-
bar med tillstånd att servera alko-
hol. 

Besöken genomfördes efter midnatt 
och kontrollerna omfattade bland 
annat att godkänt antalet besökare 
inte överskreds, att utrymningsvä-
garna var fria samt att personalen 
och vakter visste hur de skulle agera 
om det skulle börja brinna. 

Mindre brister upptäcktes på något 
ställe och verksamheten vidtog 
då åtgärder omedelbart. Sam-
manfattningsvis kan vi konstatera 
att besöksantalen inte översteg de 
godkända och att brandskyddet på 
det stora hela fungerade väl.

Försäljningsställen för fyrverkerier
Under mellandagarna, när det blev 
tillåtet att sälja fyrverkerier inför ny-
årsafton, besöktes och kontrollera-
des samtliga försäljningsställen som 
hade tillstånd att sälja fyrverkerier. 

Alla ställen uppfyllde gällande krav 
och rekommendationer och blev 
tilldelade ett intyg att placera i 
anslutning till försäljningen, som 
trygghet för säkerhetsmedvetna 
kunder. 

Att skillnader finns är 
förståeligt men hur stora får 

de vara innan det blir oskäligt?”
UTBILDNINGS- 
VERKSAMHETEN

BRANDSKYDDSKURSER

Förbundets funktion för extern 
utbildning har vid cirka 80 tillfällen 
genomfört grundläggande brand-
skyddskurs och utbildning i syste-
matiskt brandskyddsarbete (SBA). 
Huvuddelen av kurserna har hållits 
för personal från våra medlemskom-
muners olika verksamheter. 

Därtill har vi genomfört ett 15-tal 
kurser i Heta Arbeten (en utbildning 
som vi genomför åt Brandskydds-
föreningen) och ett antal kurser som 
skräddarsytts efter kundens önske-
mål. En sammanställning visar att 
totalt 1600 personer under 2018 har 
fått minst tre timmar brandskyddsut-
bildning var i förbundets regi.

SKOLUTBILDNINGAR

Sedan 2016 har förbundet och Växjö 
kommun ett system där kommu-
nens elever möter räddningstjänsten 
och får åldersanpassade brand- och 
olycksförebyggande utbildningar vid 
tre tillfällen under sin grundskoletid: 
i förskoleklass (Bamses brandskola), 
femte klass (brand- och säkerhets-
utbildning) och sjunde klass (Upp i 
rök).

Samma erbjudande om utbildnings-
system gäller även Alvesta kommun 
men där har man beslutat att avvakta 
med utbildningarna till elever i femte 
och sjunde klass.
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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 2017 anges inom parentes. Mätdatum 2018-11-01

KVINNOR

  3 (4)
  3 (3)
  2 (2)

  8 (11)
0 (0)

  16 (20)

MÄN

  11 (11)
  16 (15)
 42 (42)

 154 (167)
19 (21)

  242 (256)

MEDELÅLDER

 52,1 (57,7)
 46,4 (49,1)
43,5 (42,8)
 42,5 (43,3)
 40,8 (42,6)
  43,4 (44,6)

TOTALT

  14 (14)
  19 (18)
44 (46)

 162 (178)
19 (21) 

258 (277)

 62 (64)
2 (3)

ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA

HÖG FRISKNÄRVARO

Förbundet har låga sjukskrivningstal 
och hög frisknärvaro. Möjligheten till 
fysisk träning och sjukvårdsförsäk-
ring för personal är sannolikt viktiga 
bidragande faktorer.

FYSISK TRÄNING

Under året reviderades förbundets 
handlingsplan för fys och hälsa.

Möjligheten till fri simträning i Växjö 
och Alvesta är uppskattad av perso-
nalen och under året registrerades 
cirka 450 besök vid simhallarna.

Samtliga stationer nyttjar sitt årliga 
bidrag till fysisk träning. Lösningarna 
är olika och innefattar bland annat 
utrustning till eget stationsgym, hyra 
av gymnastikhall eller träningskort på 
lokalt gym.

Uppfattningen är att vi över lag har 
en god fysisk status bland våra med-
arbetare.

TEMPERATURMÄTAREN

Förbundet deltog i Temperaturmä-
taren för första gången i septem-
ber 2018. Syftet med mätningen är 
bland annat att synliggöra klimatet 
avseende arbetsmiljö och arbetssätt 
samt att få en samlad bild över hela 
förbundet och lunna utgöra underlag 
till olika förbättringsarbeten.

Svarsfrekvensen blev tyvärr lite låg 
med en total svarsfrekvens på knappt 
40 procent. Framförallt stod deltids-
organisationen för låga svarsvärden. 
Resultatet var i förhållande till Växjö 
kommunkoncern lägre inom de flesta 
områden med variationer mellan 
olika arbetsgrupper. Arbete med re-
sultat pågår och även hur vi ska nå ut 
till framförallt deltidsorganisationen 
för att få en god svarsfrekvens.

NY UTRUSTNING

Vi arbetar ständigt med att utveckla 
och förbättra våra medarbetares 
arbetsmiljö, bland annat genom ny 
utrustning. 

Under 2017 upphandlades nytt 
andningsskydd med tillhörande 
kommunikationsutrustning. Under 
2018 har vi abetat med att impe-
mentera den nya utrustningen som 
nu finns tillgänglig för personalen 
på förbundets samtliga stationer.

REKRYTERING

HELTIDSPERSONAL

Förbundet har en låg omsättning 
bland den heltidsanställda perso-
nalen. Personal som slutar gör det 
oftast på grund av pension. 

Rekrytering är i de flesta fall positiv 
med flertalet sökande. Vid årets slut 
pågår arbete med att förse organi-
sationen med personal till vakanta 
kombibrandmannatjänster och 
kommande vikariebehov.

Under året har förbundet haft 
interna personalrörelser inom den 
utryckande heltidspersonalen samt 
anställning av två nya lagansvariga 
styrkeledare.

VARA EN ATTRAKTIV  
ARBETSGIVARE MED  
MEDARBETARE  
SOM TRIVS

MÅL
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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-
personalen i procent av arbetstiden. I tabellen finns utfall för sjukfrånvaro  
fördelad på ålder. Mätdatum: 2018-11

2018

2,4
0,8
2,8
2,1

2017

2,4
0,6
1,7
4,1

DELTIDSPERSONAL

Inom deltidsorganisationen har 
förbundet under ett antal år haft 
en cirka 10-procentig personalom-
sättning. Under 2018 ökade den till 
närmare 15 procent. Vi har därtill 
stora problem med att rekrytera ny 
personal till våra deltidsstyrkor, en 
problematik som finns hos rädd-
ningstjänster i princip hela landet. 
Vid årets slut hade förbundet per-
sonalbrist på stationerna i Alvesta, 
Moheda, Rottne och Braås. 

Möjligheten att utbilda nya deltids-
brandmän på hemmaplan stärker 
oss som organisation då vi har 
duktiga instruktörer i personalstyr-
kan. 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. 

Totalt 23 nya deltidsbrandmän fick 
under året sin grundutbildning och 
var därefter redo att börja jobba på 
sina respektive orter.

MÅNGFALDS- OCH  
JÄMSTÄLLDHETSARBETE

Under 2018 var målsättningen att 
arbeta fram en ny jämställdhets- 
och mångfaldsplan. Detta arbete 
fick tyvärr prioriteras ned för annan 
verksamhet. Arbetet ska fortsätta 
under 2019. 

Förbundets mål att nå 10 procent 
kvinnor i utryckningsstyrkorna upp-
nåddes inte. Tyvärr sjönk andelen 
från ca 7,5 procent 2017 till 6,8 
procent 2018.

NYTT INTRANÄT 

Under året påbörjades ett projekt för 
att utveckla ett nytt, koncerngemen-
samt intranät för Växjö kommun-
koncern. Vi som har valt att gå med i 
projektet är Värends räddningstjänst, 
Växjö kommun, Växjöbostäder, Växjö 
Energi, Vidingehem och Vöfab.

Syftet med ett nytt, koncerngemen-
samt intranät är att höja kvaliteten 
på innehållet på intranätet så att 
alla medarbetare bättre hittar den 
informationen de söker. Med en ef-
fektivare internkommunikation kan vi 
spara tid och resurser och med nya 
digitala verktyg som gör det lättare 
att samarbeta och dela på vår kom-
petens. Vi ser också en möjlighet att 
spara pengar eftersom vi kan dela på 
kostnader för utveckling och support.

Projektet startade fullt ut i augusti 
och inleddes med en effektkartlägg-
ning för att kartlägga medarbetarnas 

behov och vilka effekter verksam-
heterna vill uppnå med det nya 
intranätet. Vid årets slut är kartlägg-
ningen nästan helt färdig och endast 
en enkätundersökning kvarstår att 
genomföra. Parallellt med effekt-
kartläggningen har verkamheterna 
inventerat innehållet på organisatio-
nernas befintliga intranät. 

Under 2019 kommer projektgruppen 
arbeta vidare med innehåll, design, 
och utveckling.   

Under året reviderades  
förbundets handlingsplan  

för fys och hälsa.”
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ÅRETS RESULTAT

Vid årets slut visar förbundet ett po-
sitivt resultat om 207 000 kronor och 
återställer därmed det kvarvarande 
underskottet om 159 000 kronor från 
2016. Genom god ekonomisk hus-
hållning har vi lyckats hålla oss inom 
tilldelade medel och återställa under-
skottet. Vi klarar även det finansiella 
målet om att det egna kapitalet ska 
uppgå till minst 5 procent av med-
lemskommunernas nettobidrag i och 
med årets positiva resultat.

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  
HUSHÅLLNING OCH  
FINANSIELLA MÅL 

Bestämmelsen om god ekonomisk 
hushållning innebär i kommunalla-
gen att offentliga medel ska använ-
das på ett effektivt och säkert sätt 
samt att varje generation ska bära 
kostnaderna för den kommunala 
service som konsumeras. Förbundet 
har som utgångspunkt att ha en 
budget där kostnaderna inte översti-
ger 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. 

Medlemskommunerna ökade med-
lemsbidraget med 1 173 000 kronor 
för 2018. Reglering av faktiska 
pensionskostnader och löneökningar  
gjordes löpande under året.

KOSTNADER

Förbundet hade under året högre 
personalkostnader än budgeterat. Det 
berodde i första hand på kostnader 
kopplade till utbildningar och säker-
ställande av kompetens. Vi ser även 
en kostnadsökning gällande repara-
tion och underhåll där underhåll av 
Nothemmet står för en stor del. Detta 
beror på den höga beläggningen på 
anläggningen. Kostnaderna för avskriv-
ning understeg budget avsevärt, vilket 
beror på framflyttade investeringar. 

INTÄKTER

Årets intäkter uppgick till 10 231 000 
kronor vilket är 3 014 000 kronor 
mer än budgeterat. I detta återfinns 
intäkter kopplat till leverens av Grib-
utbildning vilken är en starkt bidragan-
de orsak till den positiva avvikelsen. 
Det är även betydligt mer fakturerat 
för automatlarm utan brandtillbud än 
budgeterat.

INVESTERINGAR

ANDNINGSSKYDD 

Gemensam upphandling av andnings-
skydd med tillhörande kommunika-
tionsutrustning genomfördes under 
2017 och har under 2018 implemen-
terats hos Värends räddningstjänst, 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
och Älmhults räddningstjänst. 

Förbundet tillsammans med Rädd-
sam Kronoberg ser stora sam-
verkansfördelar med gemensam 
upphandling och även senare vid 
drift och service.

FORDON

Under 2018 var planen att två nya 
brandbilar skulle driftsättas och 
ersätta två äldre fordon. Avskrivning 
på de nya fordonen skulle enligt 
plan påbörjas under våren. Tyvärr 
blev fordonen kraftigt försenade 
och leverades inte förrens i decem-
ber. I och med detta är inte avskriv-
ning påbörjad vilket bidrar till lägre 
kostnader än budgeterat.

NOTHEMMET

En tillbyggnad i form av vagnhall 
med tvättutrymme uppfördes under 
året på förbundets övnings- och 
utbildningsanläggning Nothemmet. 

SKULDER OCH PENSIONS- 
AVSÄTTNINGAR

Pensionsskulden är den beräknade 
framtida skuld som förbundet har 
till arbetstagare och pensionstagare.  
Den samlande pensionsskulden har 
ökat med 1 862 000 kronor och är 
vid årets slut 27 070 000 kronor.

NYA RUTINER FÖR  
HANTERING AV AVTAL

Inom förbundet har det funnits 
utrymme för en bättre och mer 
strukturerad avtalshantering. Under 
2018 fattades belut om att alla avtal 
ska hanteras i verksamhetssystemet 

(Alla siffror är avrundade till närmaste tusental)

HA EN GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
MÅL

LEASINGAVTAL
Redovisning av ej uppsägningsbara operationella 
leasingavtal överstigande 3 år.

Verksamhetsfastigheter
Inventarier
Transportmedel

0
0

177

0
0

256

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

eller senare

0
0
0

Belopp i Tkr
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Daedalos. Genom att samla alla avtal 
i ett system och arbeta efter tydligare 
rutiner får vi en bättre överblick över 
vilka vi har ingått avtal med och när 
det är tid att följa upp/förnya ett avtal.  

FRAMTID OCH 
OMVÄRLDSANALYS

Till 2018 erhöll förbundet ett eko-
nomiskt tillskott om 1 173 000 kr av 
begärda 1 500 000 kr. Tillskottet an-
vändes till investeringar och åtgärder 
för att möta befolkningsökningar och 
förändrade samhällsstrukturer. 

INVESTERINGSREDOVISNING
BUDGETERADE OCH GENOMFÖRDA INVESTERINGAR

Belopp i Tkr

FORDON
Tunga fordon BAS/tankfordon
Rökskyddsdepå
Påbyggnation ny 267-1750
Terrängfordon

UTRUSTUNING OCH MASKINER
Skyddsutrustning
Räddningsmateriel
Rökskydd

IT, SAMBANDSUTRUSTNING M.M
Fordonsradio och datorer
Skadeplats- och rökdykarradio
Samband och ledning/RC

ÖVRIGT
Möbler och annan utrustning
Investering Nothemmet

AVSER TIDIGARE ÅR
Fordon
Rökskydd
Övrigt

TOTALT

Budget

4 100
3 500

500
100

0

750
500
250

0

350
150
50

150

1150
150

1000

0
0
0
0

6 350

Utfall

267
110

0
157

0

697
440
257

0

293
0
0

293

2 270
71

2 199

5 619
2 506
2 679

434

9 147

Budget

4 000
4 000

0  
0

400

3 550
300
650

2 600

1100
250
500
350

250
150 

0

0
0
0
0

9 300

Utfall

2 714
2 462

0
0

252

532
475
501

0

717
88

629
0

0
0 
0

0
0
0
0

3 963

2018 2017

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

MASKINER OCH INVENTARIER
Maskiner
Inventarier
Transportmedel
IT
Förbättringsutgifter fastigheter

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 vi finns med i den 

UPPLYSNINGAR  
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Ingående  
balans 

3 280
2 622
1 198

24 060
695

3 247
19 412

850
-144

Avskriv-
ningar

-49
0

-49

-4 435
-95

-1 900
-2 302

0
-138

Invest- 
eringar

2 364
0

2 364

6 782
0

4 111
472

0
2199

Försäljning  
& utrang-

eringar

0
0
0

0
0
0
0
0
0

Redovisat  
värde vid  
årets slut

6 135
4 986
1 149

26 407
600

5 458
17 582

850
1 917

Belopp i Tkr

samhällsplanering som sker för att 
med strategiskt tänkande ges möj-
lighet att analysera och planera för 
de förhållanden som detta innebär.

Företrädare från förbundet besökte 
i maj 2018 medlemskommunernas 
kommunfullmäktigeförsamlingar. 
Uppdraget från direktionen var att 
redovisa det arbete som genom-
förts kring insatstider, påverkan av 
befolkningsökning, byggnationer 
samt framtida behov av ledningsor-
ganisation och eventuellt ytterligare 
brandstationer.
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MÅL OCH  
AKTIVITETER

AKTIVITET

Fastställa och implementera länsgemensam 
befälsstruktur i samverkan med Räddsam Kronoberg.

Samverka med polisen och övriga aktörer för att öka 
förmågan och skyddsmedvetandet vid pågående 
dödligt våld (PDV).

Förstudie angående prioritering/hantering av 
inkommande larm.

KOMMENTAR

Försenat, start våren 2019.  
Planering 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

KOMMENTAR

Avvaktar mobilapp från 
SOS Alarm AB. 

STATUS

= Genomfört

= Delvis genomfört

= Ej genomfört

VI SKA VARA EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE MED MEDARBETARE SOM TRIVS

AKTIVITET

Förbundets mångfaldsplan ska revideras.

Vid 2018 års slut ska 10 procent av personal i 
utryckningstjänst vara kvinnor. Målet ska tas i  
beaktande vid samtliga rekryteringar.

KOMMENTAR

Ej påbörjat. 

Cirka 6,5 %. Andelen har sjunkit 
jämfört med 2017 (7,5%),  
se personalstatistik.

STATUS

VI SKA HA EN GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

AKTIVITET

Vid verksamhetsårets slut ska eget kapitalet uppgå till 
lägst fem procent av medlemsbidragen.

Rutiner för avtalshantering ska fastställas och 
implementeras.

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

STATUS KOMMENTAR

Bedöms uppnås under 2019.
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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 2018, men som betalas ut under 2019. 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.

”
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RESULTATRÄKNING
Belopp i Tkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar enligt plan

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

RESULTAT FÖRE KOMMUNBIDRAG

Bidrag Alvesta kommun
Bidrag Växjö kommun

ÅRETS RESULTAT

Bokslut
2017

9 481
-82 245

-4 410

-77 174

0
-576

-77 750

16 300
62 443

993

not 1
not 2
not 3

not 4
not 5

Bokslut
2018

10 231
-87 928
-4 484

-82 181

0
-572

-82 753

17 051
65 909

207

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
     - övriga kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Bokslut
2017

27 880
1 198

26 682

16 576
6 419

10 157

44 456

3 662
2 669  

993

25 208
25 208

15 586
0 

15 586
4 311

11 275

44 456

not 6
not 7

not 8
not 9

not 10

not 11

not 12
not 13

Bokslut
2018

32 543
1 149

31 394

17 856
7 029

10 827

50 399

3 869
3 662

207

27 070
27 070

19 460
0

19 460
7 943
11 517

50 399
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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
2017

993

4 410 
1 986

1 273
-1 946

6 716

-3 963

-3 963

-1 430

-1 430

8 834
1 323

10 157

Bokslut
2018

207

4 484
1 862

-610
 3 874

9 817

-9 147

-9 147

0

0

10 157
670

10 827

EKO
N

O
M

ISKT RESU
LTAT I SIFFRO

R

Budget

-71 127
325

5 821
2 175
3 459

36 544
9 139
-790
150
100
550

13 654

0

Utfall

-72 403
341

6 066
1 802
3 103

37 355
10 181

-616
55
41

590
13 279

-207

Budget

-76 427
0

-1 510
-90

-527
-3 355

-680
-1 200

0
0
0

-440

-84 229

Utfall

-82 962
0

-727
-142
-367

-5 350
-1 999

-855
0

-6
-10

-773

-93 191

Budget

5 300
325

7 331
2 265
3 986

39 899
9 819

410
150
100
550

14 094

84 229

Utfall

10 559
341

6 793
1 9431

3 4702

42 7053

12 1794

239
55
47

600
14 0525

92 984

Belopp i Tkr

Medlemsbidrag och finans
Direktion och revision
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 pga lägre IT-kostnader än budgeterat
2 Överskott kopplat till felbudgeterad personal. 
3 Underskott är kopplat till utbildningskostnader som i hög grad beror på den hög personalomsättningen på deltidspersonal. 
4 Underskott på grund av felbudgeterade löner.
5 Överskott på grund av försäljningar av fordon under året.  
I övrigt kan nämnas oförutsedda kostnader av engångskaraktär vid åtgärdande ab kontaminerad brunn som ligger under 
”Förbundschef”
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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.
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
2017

9 480
3 663

192
1 049
3 999

0
66
511

-82 244
-1 015

0
0

-175
-37 614
-3 944

0
-144

-14 432
-5 598
-6 684

-432
-290

-53
-1 465

-334
-1 856
-1 648
-1 090

-267
-497

-65
-435

-3 583
-623

-4 410
-3

-4 407

0
0
0

-576
-21

-484
-71

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

-3 771
-650

-4 419
-49

-4 370

0
0
0

-572
-22

-547
-3
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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
 Mark och byggnader 
 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
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
2017

2 734
-1 533

-3
1 198

71 123
-42 656

-4 407
26 682

0
2 622

6 419
2 977
2 642

800

10 157
10 157

2 669
993

3 662

25 208
20 287

0
4 921

0
0

15 586
0

4 311
1 002
1 936
1 864
1 917
1 992

483
0

698
1 383

0

Bokslut
2018

2 734
-1 536

-49
1 149

75 672
-44 829

-4 435
31 394

0
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

2 218
1 984
1 994
1 927

504
0

360
1 612

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+sjukvård
Självmord/försök till självmord

UTRYCKNINGAR

2018

139
194
278

545*

86
26

+ 4
 + 90

- 2

+ 8

+ 16
0

* Vi har sedan flera år tillbaka en målsättning att minska antalet 
utryckningar vid ”automatlarm, ej brand/gas” (så kallat onödigt 
automatlarm). Målet är att ha färre än ett onödigt automatlarm 
per larmanläggning och år. Under 2018 ryckte vi i genomsnitt ut 
0,86 gånger till varje larmanläggning (629 st).

Under året har förbundet genomfört 1 642 utryckningar, 
jämfört med 1 425 år 2017. Här nedan presenteras antal 
utryckningar fördelat på de vanligaste förekommande 
typerna av insatser.

Förändr. (%)

TILLSYNER

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

TILLSYNER, TILLSTÅND OCH YTTRANDEN

2018

142
11
3

156

2017

98
32
77

207

+ 45
- 66
- 96
- 25

TILLSTÅND - BESLUT

Explosiv vara
Brandfarlig vara
Egensotning
TOTALT TILLSTÅND/ANS.

2018

20
49
22
91

2017

20
60
21

101

HANDLÄGGNINGSÄRENDEN

Yttranden ordningslagen
Yttranden alkohollagen
Yttranden plan- och byggärenden
TOTALT YTTRANDEN

2018

66
82
68

216

2017

80
72
67

219

0
- 18
- 5

 - 10

- 18 
+ 14
+ 1
- 1

 V
ER

KS
A

M
H

ET
SS

TA
TI

ST
IK

Förändr. (%)

Förändr. (%)

Förändr. (%)

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

2017

133
101
281

502

74
26
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REVISIONSBERÄTTELSE ÅR 2018
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 2018. 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 iniktning 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. Två av de finansiella målen är uppnådda och ett kommer att uppnås under 
år 2019.

• Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att måluppfyllelsen för verksamhetsmålen  
är god. Hälften av de beslutade aktiviteterna är genomförda vilket är något lägre än föregående år.

ANSVARSFRIHET

Vi tillstyrker att direktionen för Värends Räddningstjänstförbund beviljas ansvarsfrihet.  
Vi tillstyrker att årsredovisningen för år 2018 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

Kennert Sjögren
Av Växjö kommun utsedd revisor

Lennart Axelsson
Av Alvesta kommun utsedd revisor

Förbundets revisorer
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