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

Vi ska nå vår vision genom att vara aktiva i 
samhället, ha ett engagerat ledar- och med-
arbetarskap samt ha beredskap för framtiden.

DEN POLITISKA STYRNINGEN
Räddningstjänsten styrs av en politisk direk-
tion som består av sex ledamöter och sex 
ersättare. Tre ledamöter och tre ersättare 
är utsedda från respektive kommuns kom-
munfullmäktige. 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.

FÖRBUNDSLEDNINGEN
Förbundsledningen utgörs av förbundschefen 
och räddningschefen.

FÖRBUNDSKANSLIET
Förbundskansliet tillhandahåller administrativ 
service och tjänster till ledning, verksamhets-
ansvariga, medarbetare, medborgare och 
politiker.  

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. 

Väg 30

Väg 23

Väg 27

Väg 25

Väg 23

Väg 126

Väg 122

Väg 25

Lammhult
Deltidsstation

Moheda
Deltidsstation

Rottne
Deltidsstation

Braås
Deltidsstation

Alvesta
Deltidsstation

Vislanda
Deltidsstation

Grimslöv 
Räddningsvärn

Ingelstad
Deltidsstation

Västra Torsås 
Frivilligt räddningsvärn

Heltidsstation
Deltidsstation

Växjö

FÖREBYGGANDE AVDELNINGEN

Förebyggande avdelningen ansvarar 
för det förebyggande arbetet inom 
Värends räddningstjänst. 

I avdelningens arbete ingår bland 
annat att informera och utbilda, ge-
nomföra tillsyner, besluta om tillstånd 
till hantering av brandfarliga 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 enheten består bland 
annat av räddningsinsatser vid 
olyckor och förberedelse genom 
utbildning och övning.

AVDELNINGEN FÖR STÖD  
OCH KOMPETENS

Avdelningen stödjer övriga 
organisationen i bland annat 
driftfrågor, utbildning och 
kompetensutveckling för 
förbundets personal samt 
upphandlingsfrågor. 

Övningsanläggningen 
Nothemmet och dess  
personal organiseras här. 

Arbetet inom avdelningen 
består bland annat av metod-
utveckling, underhåll av ma-
teriel, fordon och lokaler samt 
planering och genomförande 
av övningar, utbildningar och 
fys- och läkartester.
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Året började minst sagt dramatiskt med en stor brand på Sandsbro skola. Efter lite ”strul” med en brandpost 
i samband med släckningsarbetet påbörjades ett arbete med att funktionskontrollera kommunernas 
brandpostnät. 

Rekrytering av deltidspersonal har varit en prioriterad 
arbetsuppgift som följer med oss in i 2018. 

Mycket glädjande är att MSB har beslutat att 
förlägga en Grib-utbildning (grundutbildning för 
räddningstjänstpersonal i beredskap) till Småland med 
Växjö och Jönköping som utbildningsorter. 

Vad det gäller ekonomi har budget hållits och det 
egna kapitalet är nu uppe på en önskvärd nivå.

Utbyte av äldre fordon har fortgått under året. 

Sigvard Jakopson 
Ordförande i förbundsdirektionen

Utmaningarna inför framtiden är både många 
och stora. Bland annat kring ökad mångfald i 
personalgrupperna, friska brandmän och en 
ekonomi i balans. 

Jag och direktionen vill tacka medlemskommunerna 
och personalen för ett gott samarbete och väl 
utförda arbetsuppgifter under 2017.   
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HÄNDELSER UNDER ÅRET
LÅNGA OCH  
KRÄVANDE INSATSER

BRAND I KOMMUNAL GRUNDSKOLA

Året började med en brand på 
Sandsbro skola på nyårsdagen 2017. 
En händelse som kunde gått riktigt 
illa. Med gemensamma krafter lycka-
des stora delar av skolan räddas från 
total förstörelse. Skolan kunde med 
provisoriska lösningar öppna igen ef-
ter en dryg vecka. Vi fick bekräftat att 
DRH-systemet (dynamisk resurshan-
tering) fungerade såväl som samver-
kan mellan myndigheter, fastighets-
bolag och utbildningsförvaltning.

BRAND I POLKETTEN, FOLKETS PARK

Nästa stora händelse inträffade i 
maj månad då en byggnad i Växjö 
Folkets park, totalförstördes i en 
brand. Byggnaden blev övertänd kort 
efter att våra styrkor blivit larmade 
och fokus fick läggas på att skydda 
omkringliggande bebyggelse. 

I samband med branden spred sig en 
kraftig rök mot närliggande Butapa-
lats Hotell, ett tillfälligt hem för cirka 
200 flyktingar. Alla som befann sig på 
hotellet evakuerades till annan plats.

SKOGSBRAND I ÖSTRA KRONOBERG

Strax innan midsommar skickade 
förbundet personal för att hjälpa 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
bekämpa större skogsbrand, en  
insats som varade i cirka en vecka.

UPPDRAGSUTBILDNINGAR 
FÖR MSB

Förbundet hade under året förmå-
nen att tillsammans med Securitas 
genomföra kurs i Räddningsinsats. 
Den första kursdelen avslutades 
vecka 7 och den andra vecka 20. 
Totalt utbildades 24 elever, varav  
tre kom från vår egen organisation. 

Vid kursens slut genomfördes en 
utvärdering, där eleverna gav  
utbildningen och våra instruktörer 
höga betyg.

INSIKTSMÄTNING

Förbundet deltog under 2016 i 
Sveriges Kommuner och Landstings 
insiktsmätning. Mätningen avser 
myndighetsutövning i kommuners 
tillsyns- och tillståndsärenden och 
resulterar i ett nöjd-kund-index. 
Resultatet redovisades under 2017 
och vi blev mycket stolta när det 
stod klart att vi nått de högsta vär-
dena inom våra medlemskommu-
ner och de näst högsta på riksnivå.

NYTT RIB-AVTAL

Ett nytt centralt avtal för deltidsorga-
nisationen, RiB 16/17, fick under vinter 
och vår massmedialt utrymme. Från 
flera platser i landet fick vi uppgifter 
om uppsägningar på grund av missnöje 
med nytt avtal och nya ersättningsni-
våer.

Värends Räddningstjänst och BRF 
(Brandmännens Riksförbund) tecknade 
den 17 januari ett lokalt avtal med cen-
tralt avtal som grund. Inom förbundet 
har inga uppsägningar inkommit med 
missnöje om avtalet som anledning. 
Fackliga företrädare har framfört sitt 
missnöjde med det avtal som parterna 
har tecknat på central nivå.

ÖPPET HUS PÅ 112-DAGEN

Den 11 februari deltog förbundet på 
SOS Alarms 112-dag. Allmänheten 
bjöds in till visning av lokaler och ut-
rustning. Tillsammans med SOS deltog 
även tull, polis, Region Kronoberg samt 
en räddningshelikopter från Sjöfarts-
verket. Evenemanget lockade cirka  
600 besökare.
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Vi har sedan flera år en målsätt-
ning att minska antalet onödiga 
automatlarm. Därför tog vi kontakt 
med ansvariga för verksamheten för 
att tillsammans försöka identifiera 
eventuella problem och hitta åtgär-
der för att minska antalet onödiga 
larm. 

Exempel på åtgärder man kom fram 
till var bland annat bättre informa-
tion till de boende om hur brand- 
och utrymningslarmet fungerar, 
vikten av att inte larma i onödan 
och att falsklarm polisanmäls. Verk-
samheten införde också fler brand-
skyddskontroller för att säkerställa 
att brandsläckare var okej och att 
utrymningsvägarna var fria.

Vid ett uppföljningsmöte i oktober 
Kunde vi konstatera att åtgärderna 
hade gjort nytta och att larmen 
hade minskat i antal. 

För att uppmärksamma den positiva 
förändringen ordnade ett av våra 
utryckningslag en aktivitetsdag för 
de boende. Tillsammans med polis 
och ambulans besökte vi asylbo-
endet, visade upp våra fordon, 
berättade om vårt arbete och 
informerade om brandskydd. Cirka 
200 personer deltog i den mycket 
uppskattade aktiviteten.

NY EXTERN WEBBPLATS

Under hösten publicerades en upp-
daterad och moderniserad version 
av förbundets externa webbplats, 
vrtj.se. 

Förändringen initierades av att Växjö 
kommun med kort varsel förändrade 
webbplatsen vaxjo.se, vilken vrtj.se 
var knuten till sedan flera år tillbaka. 

I samband med förändringen på 
vaxjo.se förlorade vi möjligheten att 
särprofilera vår information (med 
exempelvis färger, logga och anpas-
sade menyer). Förbundets inriktning 
var dock att så snart som möjligt åter  
ha en särprofilerad webbplats för att 
kunna nå ut med kvalitativ informa-
tion till våra målgrupper. 

Lösningen blev en ”egen” webbplats 
utan koppling till vaxjo.se och efter 
ett kort och intensivt arbete kunde 
den nya vrtj.se lanseras i början av 
november.

FRUKOSTMÖTE FÖR  
FYRVERKERIFÖRSÄLJARE

I december bjöd vi in till frukostmöte 
för alla handlare vi hade beviljat 
tillstånd att sälja fyrverkerier inför 
nyårshelgen. Polisen fanns på plats 
för att dela med sig av lägesbild, tips 
och råd. Våra handläggare informe-
rade om lagar, föreskrifter och lokala 
ordningsföreskrifter gällande fyrver-
kerihantering i de aktuella kommu-
nerna. Mötet var uppskattat och vi 
bedömer att det är en god kanal att 
arbeta vidare med kommande år.

ÅTGÄRDER FÖR ATT 
MINSKA MÄNGDEN 
ONÖDIGA AUTOMATLARM

Under sommaren upptäckte vi att 
antalet automatiska brandlarm från 
asylboendet på Q Hotel i Växjö ökade 
stort. Detta uppmärksammades även 
av lokalmedia. Nästan alla larm var så 
kallade onödiga automatlarm, det vill 
säga att larmet löst ut fast det inte 
brunnit någonstans. I flera fall hade 
en larmknapp avsiktligt blivit intryckt. 

Översiktsbild från branden  
på Sandsbro skola  
nyårshelgen 2016/2017. 
Foto: Carl Carlet

Delar av förbundets 
nya webbplats.
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GENOMFÖRA VÅRA UPPDRAG SNABBT 
OCH EFFEKTIVT MED RÄTT KOMPETENS

För att få erfarenhet av detta plane-
rade vi under året en större övning 
där räddningstjänstens olika enheter 
och regionens ambulanspersonal fick 
hantera en iscensatt trafikolycka med 
en buss och många skadade perso-
ner. Övningen genomfördes varje 
dag under en vecka och involverade 
bland annat räddningstjänst, ambu-
lans, Växjö centrallasarett, SOS Alarm 
och Länsstyrelsen i Kronobergs län. 

RÄDDSAM KRONOBERG

Det länsövergripande, treåriga 
projektet kring uppstartandet av 
Räddsam Kronoberg avslutades 
vid årsskiftet 2017/2018. Projektet 
har drivits tillsammans med övriga 
räddningstjänster i länet med syfte 
att stärka samverkan och har till delar 
bekostats av centrala projektmedel. 

Räddsam Kronoberg har nu gått in 
i driftsfas med en ekonomisk fören-
ing mellan länets räddningstjänster 
som grund. Föreningen beviljades av 
Bolagsverket i maj 2017. En övergri-
pande projektledare och tre delpro-
jektledare driver verksamheten inom 
skadeförebyggande, skadeavhjäl-
pande samt stödprocesser. Projektet 
har avrapporterats till Länsstyrelsen 
och MSB.

ÖVERSYN AV BEFÄLS- 
STRUKTUR INOM  
KRONOBERGS LÄN

I verksamhetsplanen för året står att 
vi ”Inom ramen för Räddsam Krono-
berg ska se över länets nuvarande 
befälsstruktur”. Med utgångspunkt i 
det uppdraget tillsattes en utredning 
kring hur länets ledningskompo-

KOMPETENSUTVECKLING

SJUSTEGSMODELL FÖR 
RÄDDNINGSLEDARE

I år gjorde vi en satsning mot ett enat 
sätt att leda insatser. Genom gemen-
samma och likartade beslutsprocesser 
ger vi möjlighet till ökad ledningsför-
måga. Samtliga styrkeledare, insatsle-
dare och räddningschefer i beredskap 
utbildades därför under året enligt en 
sjustegsmodell bestående av teoretis-
ka föreläsningar och praktiska övning-
ar. Denna modell har sedan tidigare 
genomsyrat och legat till grund för 
våra befälsövningar och befälsdagar. 

KEM KRONOBERG

Kem Kronoberg är en länsgemensam 
satsning som syftar till att tydliggöra 
hur vi räddningstjänster ska organi-
sera oss om det inträffar en händelse 
där farliga ämnen är inblandade. 
Under 2017 har strukturerna arbetats 
fram och tanken är att de ska införas 
i respektive organisations verksamhet 
under senare delen av 2018.

SAMVERKANSÖVNING FÖR  
RÄDDNINGSTJÄNST OCH AMBULANS

Att kunna hantera en allvarlig olycka 
med många skadade ställer höga 
krav på samverkan mellan inblandade 
organisationer och yrkesgrupper. 

ÖVERGRIPANDE MÅL • VI SKA:
Ögonblicksbild 
från den stora 
samverkans- 
övningen på 
Nothemmet.

Förbundets 
ledningsfordon
i bruk under  
insatsövning på 
Nothemmet.
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nenter kan utvecklas samt hur vi med 
ett gemensamt system kan organisera 
den operativa räddningsjänsten för att 
uppnå en stabil ledningsförmåga. 

En arbetsgrupp med deltagare från 
egen organisation, Ljungby räddnings-
tjänst och Markaryds räddningstjänst 
tillsattes. Arbetet fortlöpte under 
året och resultatet presenterades för 
samverkansorganisationen Räddsam 
Kronoberg i december. 

Sammanfattningsvis kom arbetsgrup-
pen fram till att det i Kronobergs län 
bör finnas befälsnivå 1-4 enligt nedan. 
På sikt bör även nivå 5 finnas. 

1. Styrkeledare (SL) i nuvarande form.
2. Insatsledare (IL) i nuvarande form.
3. En insatschef (IC) som ersätter 

Värends räddningstjänsts nuva-
rande räddningschef i beredskap 
(RCB) och blir en länsövergripande 
funktion med syfte att stärka den 
operativa ledningsförmågan på 
skadeplats. 

4. Ett inre befäl (IB) som ansvarar för 
lokal/regional systemledning inom 
räddningsområdet Kalmar, Blekinge 
och Kronobergs län med placering 
på SOS Alarm i Växjö. Målsättning-
en är att detta ska ske i samverkan 
mellan alla tre län.

5. En regional räddningschef (RCC) 
som svarar för strategiska frågor 
och ledning över hela ytan.  

  
UTREDNINGEN KRING  
SAMBRUK 

”Växjö kommun ska utreda möjlighe-
ten till ökat samarbete mellan Värends 
räddningstjänst och omsorgsförvalt-
ningen”. Så står det i kommunens 
budget för verksamhetsåret 2017.  
Motsvarande uppdrag återfinns i vår 
verksamhetsplan för samma period.

I april 2016 tog vi initiativ till dialog 
med politiker och tjänstemän i med-
lemskommunerna kring hur vi kan 
samverka i olika frågor. Vi ordnade en 
studieresa till Varberg och Räddnings-
tjänsten Väst för att se hur man där 
arbetar med ett breddat räddnings-
tjänstuppdrag i form av bland annat 
natthemtjänst, säkerhet, beredskap  
och folkhälsa. 

Efter studiebesöket, och under större 
delen av 2017, har tyvärr Växjö kom-
muns intresse för den gemensamma 
utredningen varit svalt. Förbundet har 

sökt kontakt med ledningen för 
omsorgsförvaltningen men inte 
kunnat komma vidare i arbetet. 
Först under hösten upprättades 
en projektplan och vid årets slut är 
tanken att en rapport ska lämnas i 
april 2018.

NYA FORDON  
DRIFTSATTA

Arbetet med fordonsplan 2019 
fortsatte under året. En ny tankbil, 
som även kan transportera andra 
enheter än en vattentank, togs i 
bruk och står placerad i Alvesta. 

Under året köpte vi också två 
sexhjuliga terrängmotorcyklar som 
ersättning för en 33 år gammal 
terrängbil och en 15 år gammal 
fyrhjulig terrängmotorcykel. 

De nya terrängresurserna, med mo-
torcyklar och utbildad personal, är 
placerade på stationerna i Alvesta 
och Grimslöv.

DYNAMISK RESURS- 
HANTERING (DRH)

Det för länet nya utalarmeringsyste-
met DRH har vid årets slut varit i drift 
i drygt ett och ett halvt år. Systemet 
fungerar på det stora hela bra, men 
finslipas och justeras lite hela tiden. I 
år har vår representant för Kronobergs 
län, tillsammans med övriga rädd-
ningstjänster i landet som använder 
DRH, träffat leverantören SOS alarm för 
dialog om prioriteringar vid uppdate-
ring av systemet.

UTBILDNING AV 
DELTIDSBRANDMÄN

Två preparandutbildningar för 
utbildning av nya deltidsbrand-
män har under året genomförts 
på Nothemmet. 35 nya brandmän 
har utbildats, varav åtta till den 
egna organisationen. 

Dessutom genomförde tre av 
förbundets deltidsbrandmän den 
efterföljande kursen Räddnings-
insats. 

INSATSPLANERING  
OCH INSATSKORT

Förbundet har under en tid sett behov 
av att gå igenom och revidera de 
insatskort1 som finns för anläggningar 
med automatiska brandlarm. Under 
hösten avsattes därför personalresur-
ser till att mer fokuserat arbeta med 
frågan. En kombibrandman arbetar 
för tillfället på heltid med att se över 
befintliga insatskort, cirka 600 stycken, 
och uppdatera dem som är inaktuella. 

För ett antal högriskobjekt komplet-
teras insatskorten dessutom med en 
mer detaljerad insatsplan. För ju större 
och mer komplex anläggning, desto 
mer information krävs för att vi ska 
kunna genomföra en effektiv rädd-
ningsinsats.  

1 Insatskorten består i huvudsak av en  
situationsplan över anläggningen och  
hjälper räddningstjänsten att snabbt  
hitta rätt när larmet går.

Exempel på 
insatskort.

Här anges vilken verksamhet 
som bedrivs i lokalerna.
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AKTIVT MEDVERKA TILL OCH STIMULERA 
SAMHÄLLETS FÖRMÅGA ATT FÖREBYGGA 
OCH HANTERA OLYCKOR

ÖVERGRIPANDE MÅL • VI SKA:

SKOLUTBILDNINGAR

Sedan 2016 följer förbundet och Växjö 
kommun ett system där kommunens 
elever möter räddningstjänsten och får 
åldersanpassade brand- och olycksföre-
byggande utbildningar vid tre tillfällen 
under sin grundskoletid: i förskoleklass, 
femte klass och sjunde klass.

Samma erbjudande om utbildningssys-
tem gäller även Alvesta kommun men 
där har man beslutat att avvakta med 
utbildningarna till elever i femte och 
sjunde klass.

BAMSES BRANDSKOLA

Brandskyddsutbildningen, som i första 
hand riktar sig till sexåringar, ge-
nomförs en gång om året för elever i 
förskoleklass. Eleverna besöker brand-
stationen och får genom upplevelseba-
serad inlärning lära sig om brandskydd 
och räddningstjänstens verksamhet. 
Under 2017 utbildade vi 885 elever 
genom Bamses brandskola. 

FEMTEKLASSARE

För elever i femte klass hålls en brand- 
och säkerhetsutbildning. Vi besöker 
eleverna i deras klassrum vid två olika 
tillfällen för att informera om bland 
annat brandskydd, trafiksäkerhet, vat-
tensäkerhet och vår verksamhet. Under 
2017 utbildade vi 285 elever i femte 
klass.

UPP I RÖK

Utbildningskonceptet Upp i rök 
riktar sig till ungdomar i högstadiet 
och behandlar konsekvenser av 
skolbränder och ungdomarnas eget 
beteende och handlande. 

Utbildningen genomförs i samver-
kan med Växjö kommuns utbild-
ningsförvaltning, fritidsgård, fältor-
ganisation och polisen. Under 2017 
utbildade vi 1 285 elever genom 
Upp i rök. 

2017 ÅRS TEMATILLSYNER

En viktig del av vår verksamhet 
handlar om att genom tillsyn se till 
att samhällets krav på brandskydd  
är uppfyllda. Detta ökar säkerheten 
på till exempel vårdanläggningar, 
skolor, industrier, hotell, restaurang-
er och samlingslokaler.

Enligt planen för året genomfördes 
tillsyner främst på verksamheter 
tillhörande följande teman: 

INDUSTRIER

Under året genomfördes cirka 120 
tillsyner på de industriverksamheter 
inom förbundets område som upp-
fyllde något av följande kriterier:

- Verksamheten hade en samman-
lagd yta större än 2 500 m2. 

- Verksamheten sysselsatte 200  
personer eller fler.

- Verksamheten hade tillstånd för  
hantering av brandfarliga varor. 

Resultat
Efter tillsynerna på industrierna 
kunde vi konstatera att vi noterat en 
del brister i verksamheternas syste-
matiska och tekniska brandskydds-
arbete. 

I flera fall genomförde inte verksam-
heterna regelbundna, interna brand-
skyddskontroller, dokumentationen 
var begränsad och delar av persona-
len saknade brandskyddsutbildning. 

Vidare förekom en del brister i det 
tekniska brandskyddet och utrym-
ningssäkerheten. Som exempel kan 
nämnas dörrstängare som inte fung-
erade och utrymningsvägar som var 
blockerade. Med ett väl fungerande 
brandskyddsarbete borde denna typ 
av brister fångats upp av verksam-
heten i ett tidigare skede. Men trots 
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nämnda brister kan vi ändå konsta-
tera att utrymningssäkerheten över 
lag var god.

RESTAURANGER MED  
ALKOHOLSERVERING OCH 
FLER ÄN 50 SERVERINGSPLATSER

Vi besökte under året 45 restauranger 
som hade tillstånd att servera alko-
holservering och/eller 50 eller fler ser-
veringsplatser. Många av besöken var 
samplanerade LSO- och LBE-tillsyner. 
Det vill säga att vi gjorde tillsyn enligt 
både lagen om skydd mot olyckor 
(LSO) och lagen om brandfarliga 
och explosiva varor (LBE) vid samma 
tillfälle. 

Likt resultatet vid industritillsynerna 
kunde vi konstatera brister gällande 
det systematiska brandskyddsarbe-
tet med utbildning av personal och 
egenkontroller av brandskyddet. 
Utrymningssäkerheten var generellt 
sett god.

FÖRSÄLJNINGSSTÄLLEN FÖR 
FYRVERKERIER

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

Om de uppfyllde gällande krav och 
rekommendationer fick de ett intyg 
att placera i anslutning till försälj-
ningen, som trygghet för säkerhets-
medvetna kunder. 

BYGGNADSTEKNISKT BRAND-
SKYDD OCH DETALJPLANER

I samverkan med medlemskommu-
nernas byggnadsnämnder deltog vi 
under året vid tekniska samråd och/
eller besvarade bygglovsremisser i 
nästan 70 ärenden. Arbetet innebar 
bland annat granskning och genom-
gång av brandteknisk dokumentation 
inför byggstart. 

Våra handläggare deltar även regel-
bundet i samråd med brandkonsulter 
inför mer komplex byggnation. Under 
året kan nämnas förprojekteringen av 
Växjös nya kommunhus, den omfat-
tande nybyggnationen av den nya 
vuxenpsykiatrin i Växjö på Sigfrids-
området och planärenden som berör 
Alvestas expansion genom bland 
annat Spåningslandaområdet.   

HEMBESÖK I VÄXJÖ OCH  
VISLANDA

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.

Efter att det så kallade Ambassa-
dörsprojektet avslutades i december 
2016 beslutades att hembesök skulle 
börja genomföras av utryckningslag 
i Växjö från och med hösten 2017. 
Tillsammans med Brandskyddsför-
eningen har även deltidsstationen i 
Vislanda lokalt arbetat med frågan 
på försök.

Totalt knackade den utryckande per-
sonalen i Växjö och Vislanda på 560 
lägenhetsdörrar. De blev inbjudna 
till ungefär hälften av de boende. Till 
övriga lämnades tryckt information 
i postfacket. Hembesöken genom-
fördes i samverkan med bostadsbo-
lagen. Brandvarnare delades ut till 
lägenheter där det saknades.

12%

4%

16%

68%

Totalt

57%

21%21%

6%

16%

Vislanda

Saknade fungerande 
brandvarnare

Hade fungerande brand-
varnare 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 

Lorem ipsum

BRANDMÄN FÖR UNGDOMAR

Sedan flera år tillbaka arbetar för-
bundet med brandmän för unga, så 
kallade områdesbrandmän. Genom 
verksamheten vänder vi oss till 
ungdomar i skolmiljö, eftersom vi vet 
hur viktigt det är att skolan upplevs 
som en trygg och säker plats. Syste-
met med områdesbrandmän byg-
ger på att alla högstadieskolor har 
en utsedd kontaktperson inom den 
utryckande organisationen. 

Under 2017 reviderades informa-
tionsmaterialet riktat till skolorna 
och i samband med skolutbildningen 
”Upp i rök” fick flera av områdes-
brandmännen möjlighet att träffa 
och presentera sig för eleverna på  
sin respektive skola.

Vid hembesöken noterades vilket brand-
skydd som fanns i bostäderna. Cirkeldi-
grammet nedan visar brandskyddet i de 
cirka 280 lägenheter vi besökte under 
hösten 2017.  

Endast fyra procent av bostäderna var 
utrustade med samtliga av de tre brand-
skyddsprodukter vi rekommenderar att 
man har hemma; fungerande brandvarnare, 
brandsläckare och brandfilt.

En brandvarnare är det  
billigaste och mest effektiva 
skyddet en privatperson kan 
skaffa sig när det gäller brand 
i hemmet. Den kan ge dig den 
extra minut du behöver för att 
rädda livet, varna andra och 
börja släcka branden.
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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  
heltidspersonalen i procent av arbetstiden. I tabellen finns utfall för  
sjukfrånvaro fördelad på ålder.

Mätdatum: 2017-11
2017

2,39
0,55
1,67
4,07

2016

2,69
0,01
1,99
4,15

REKRYTERING

HELTIDSPERSONAL

Förbundet hade under slutet av 2016 
och början av 2017 förhållandevis 
många rekryteringar. Åldersstruktu-
ren på heltidspersonalen innebar fler 
pensioneringar än tidigare år. För 
att säkerställa såväl kompetens som 
kontinuitet blev konsekvensen att 
förbundet hade, och fortfarande har, 
ett antal dubbelanställningar. Detta  
påverkade inledningsvis ekonomin.

DELTIDSPERSONAL

Inom deltidsorganisationen har för-
bundet cirka 10 procent årlig perso-
nalomsättning. Under 2017 märktes 
inte någon större skillnad jämfört med 
tidigare år. Personalläget är fortfaran-
de ansträngt på vissa orter, framförallt 
Braås och Rottne. 

Dialog med företagarföreningar 
planeras i syfte att rekrytera deltids-
brandmän. Det är viktigt att inför 
befintliga och potentiella huvudar-
betsgivare framhålla nyttan och de 
mervärden en deltidsbrandman kan 
bidra med. 

Sedan flera år sker kontinuerliga 
möten med personalcheferna i de 
båda medlemskommunerna i syfte att 
utbyta erfarenhet och se vilka möj-
ligheter vi tillsammans kan skapa för 
framtida rekryteringar. Båda medlems-
kommunerna har i närtid bytt perso-
nalchefer och arbetet behöver därför 
startas upp på nytt.

Totalt åtta nya deltidsbrandmän gick 
under året förbundets preparandut-
bildning på Nothemmet, och var 
därefter redo att börja jobba på sina 
respektive orter.

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.

REHABILITERINGSPOLICY

Under året togs en rehabiliterings- 
policy för förbundet fram. Policyn 
förtydligar arbetsgivarens och med-
arberens respektive ansvar vid reha-
bilitering efter skada eller sjukdom 
samt en modell för hur en rehabilite-
ringsutredning bör genomföras.

NY UTRUSTNING

Vi arbetar ständigt med att utveckla 
och förbättra våra medarbetares 
arbetsmiljö, bland annat genom 
ny utrustning. Under 2017 bytte vi 
radioutrustning för samband och 
kommunikation på skadeplats, vilket 
är mycket viktigt för ett säkert arbete, 
speciellt vid rökdykning. 

Vi arbetade också med att upphandla 
nytt andningsskydd. Upphandlingen 
var färdig vid årets slut och den nya 
utrustningen förväntas levereras  
under våren 2018. 

Därefter följer en implementering i 
organisationen och anpassning av 
fordon. 

NY GRUNDUTBILDNING  
FÖR RÄDDNINGSTJÄNST- 
PERSONAL I BEREDSKAP

Från 2018 kommer MSB (myndig-
heten för samhällsskydd och bered-
skap) erbjuda den nya utbildningen 
Grib (Grundutbildning för rädd-
ningstjänstpersonal i beredskap) på 
åtta orter i landet. Den nya utbild-
ningen ersätter tidigare kursen RIB 
(räddningspersonal i beredskap) 
och lever i högre utsträckning upp 
till de önskemål som finns om en 
utbildning som möter räddnings-
tjänsternas allt mer flexibla organi-
sationer och arbetssätt. 

I slutet av 2017 stod det klart att vi, 
i samarbete med räddningstjänsten 
i Jönköping, blir en av de leverantö-
rer som på uppdrag av MSB kom-
mer att genomföra utbildningen. 
Avtal har tecknats med myndig-
heten om två till tre Grib-kurser 
årligen under de närmaste tre åren, 
med möjlighet till förlängning år 
2021 och 2022. 

Grundtanken är att det årligen ska 
genomföras en kurs på Nothemmet 
och en kurs på Jönköpings utbild-
ningsanläggning Axamo. 

Närheten till utbildningsplatsen är 
strategiskt viktig i arbetet med att 
rekrytera och utbilda ny deltidsper-
sonal.

VARA EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE MED 
MEDARBETARE SOM TRIVS

ÖVERGRIPANDE MÅL • VI SKA:
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NYTT INTRANÄT 

I planeringen för året fanns utveck-
landet av en ny lösning för intranät 
för förbundet med. Det arbetet blev 
inte genomfört. Efter omprioritering 
av Växjö kommun lades de avsatta 
resurserna istället på att bygga 
om och modernisera förbundets 
externa webbplats vrtj.se. 

Efter ett kort och intensivt arbete 
under hösten kunde den nya 
webbplatsen lanseras i början av 
november.

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 personalkategorier-
na, samt det totala antalet tillsvidare- och visstidsanställda. Nyckeltal från 2017 anges 
inom parentes.
Mätdatum 2017-11-01

KVINNOR

  4 (3)
  3 (4)
  2 (1)

  11 (11)
0 (0)

  20 (19)

MÄN

  11 (11)
  15 (11)
 42 (44)

 167 (160)
 21 (20)

  256 (249)

MEDELÅLDER

 57,7 (56,7)
 49,1 (47,7)
42,8 (47,3)
 43,3 (42,2)
 42,6 (41,3)
  44,6 (44,1)

TOTALT

  14 (14)
  18 (18)
46 (45)

 178 (171)
21 (20) 

277 (268)

 64 (61)
3 (5)

2 Årlig rapport från SKL som jämför informa-
tion om kvalitet, resultat och kostnader 
inom bland annat verksamhets  området 
trygghet och säkerhet.
3 Gula siffror anger att kommunen tillhör 
de 50 procent av kommunerna som ligger i 
mittfältet.

MÅNGFALDS- OCH  
JÄMSTÄLLDHETSARBETE

Inom arbetet med värdegrund, mång-
fald och jämställdhet fortsätter im-
plementeringen och efterlevandet av 
förbundets värdegrund, vilken antogs 
under 2016.

I ”Öppna jämförelser”2 2017 ligger 
förbundet kvar sedan 2015 på gula3 
siffror när det gäller andelen kvinnor 
i utryckningstjänst. Detta är en viktig 
markering som också ger riktning  
mot framtiden.

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 sotnings-
verksamheten i respektive kommun: Smålandssotaren AB. 
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. 95 procent av de sotningar som skulle genomföras 
blev genomförda. Fristuppfyllnaden för brandskyddskon-
troller är 91 procent.

Av de objekt som besöktes bedömdes 1 352 stycken ha 
brister. Endast två 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 586 fastighetsägare med sådant 
medgivande, varav 19 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

284 
6 938 

21 408

ANTAL GENOMFÖRDA  
KONTROLLER 2017

 
157

2 604 
3 577

Förbundets riktlinje för att motverka 
diskriminering, trakasserier och 
kränkande särbehandling revidera-
des under hösten och samverkades 
och fastställdes i november. 
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ÅRETS RESULTAT

Vid årets slut visar förbundet ett 
positivt resultat om 993 000 kronor. 
Genom god ekonomisk hushållning 
har vi lyckats hålla oss inom tilldelade 
medel och återställt det finansiella 
målet om fem procent av medlems-
bidragen. 
 
Bidragande orsaker till det positiva 
resultatet bedöms vara få stora och 
personalkrävande räddningsinsatser, 
något högre intäkter än budgeterat, 
inte fullt utnyttjat investeringsutrym-
me samt ny uppföljningsmodell med  
tätare ekonomiska kontroller.

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 
överstiger intäkterna. 

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

minst fem procent av medlemsbi-
dragen (3 568 000 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 1 500 000 kronor 
för 2017. Reglering av faktiska 
pensionskostnader och löneökningar  
gjordes löpande under året.

KOSTNADER

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Kostnader för rekrytering, mark-
nadsföring och inte minst utbild-
ning är kännbara för förbundet. 
Utbildningskostnaden per ny 
deltidsbrandman (preparandutbild-
ning och räddningsinsatskurs) är 
cirka 130 000 kronor. Därtill kom-
mer kostnader för C-körkort, vilket 
krävs för att få köra brandbilarna, 
cirka 125 000 kronor per år. Varje 
år har förbundet även kostnader 
för utbildning av räddningsledare. 
Totalt har förbundet kostnader om 
ungefär 2 250 000 kronor per år 
för att förse organisationen med 
utbildad personal.

PERSONALKOSTNADER

Förbundets personalkostnader 
var för året högre än budgeterat. 
Det är delvis en konsekvens av de 
dubbelanställningar som förbundet 
haft för att kunna säkerställa såväl 
kompetens som kontinuitet.

Positivt var att personalen i hög 
utsträckning tog ut sin semester, 
både den för året och en del 

innestående. Resultatet blev att förbun-
dets semesterlöneskuld minskade med 
12 procent.

ASSISTANS TILL NÄRLIGGANDE  
RÄDDNINGSTJÄNST

Under året har förbundet assisterat 
närliggande räddningstjänst vid större 
händelse utanför vårt område. För dessa 
uppdrag har förbundet debiterat sina 
kostnader enligt av MSB fastställd pris-
lista.

INTÄKTER

Årets intäkter uppgick till 9 480 000 
kronor vilket är 1 678 000 kronor mer 
än budgeterat. I detta återfinns 800 
000 kronor som avser projektbidrag för 
Räddsam Kronoberg från Länsstyrelsen. 
Detta är intäkter som har motsvarande 
kostnad. 

INVESTERINGAR

FORDONSINVESTERINGAR

Under året anskaffades två sexhjuliga 
terrängfordon och en tankbil/lastväxlare. 
Den totala investeringskostnaden för 
dessa fordon blev 2 716 000 kronor, cirka 
1 700 000 kronor mindre än budgeterat.

Alla siffror är avrundade till närmaste tusental. 

INVESTERINGSREDOVISNING • BUDGETERADE OCH 
GENOMFÖRDA INVESTERINGAR 2016 OCH 2017

Belopp i Tkr

FORDON
Tunga fordon BAS/tankfordon
Terrängfordon
Ledningsfordon

UTRUSTUNING OCH MASKINER
Skyddsutrustning
Räddningsmateriel
Rökskydd

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

ÖVRIGT
Möbler och annan utrustning
Investering Nothemmet

TOTALT

Budget

4 000  
400

0

300
650

2 600

0
500
350
250

150
100

9 300

Utfall

2 464
252 

0

38
494

0

0
629

0
88

0 
0

3 963

Budget

4 000  
0
0

300
250

2 600

300
750
350

0

150 
0

8 700

Utfall

3 676
0

161

475
501

0

703
0
0
0

0 
0

5 516

2017 2016

HA EN GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
ÖVERGRIPANDE MÅL • VI SKA:
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UTRUSTNING

Utbyte av material har huvudsakli-
gen skett enligt plan. Förbundet har 
under året bland annat investerat i 
fordonsradior, sökare, skadeplatsra-
dior, informationssystem för utalar-
mering, klippverktyg och dörrforce-
ringsverktyg. 

När det gäller investering i ny and-
ningsskyddsutrustning blev upp-
handlingsprocessen mer omfattande 
är vi räknat med. Leverans av den nya 
utrustningen är därför framskjuten 
och väntas ske under våren 2018.

Värt att nämnas är också att upp-
handlingarna av skadeplatsradior och 
andningsskyddsutrustning genom-
fördes tillsammans med Räddnings-
tjänsten Östra Kronoberg och rädd-
ningstjänsten i Älmhults kommun. 

SKULDER OCH PENSIONS- 
AVSÄTTNINGAR

Pensionsskulden är den beräknade 
framtida skuld som förbundet har 
till arbetstagare och pensionstagare.  
Den samlande pensionsskulden har 
ökat med 1 986 000 kronor och är 
vid årets slut 25 208 000 kronor.

Under året betalade förbundet av sin 
totala låneskuld till Växjö kommun.

NY MODELL FÖR  
EKONOMISK UPPFÖLJNING

Förbundet har infört en ny uppfölj-
ningsmodell som har använts sedan 
i mars 2017. Modellen har upplevts 

positiv även om det inledningsvis 
tagit lite tid att arbeta fram underlag. 
Varje chef analyserar avdelningens- 
eller funktionens resultat samt lämnar 
prognos och eventuella förslag på 
åtgärder. Vid direktionssammanträde 
i april presenterades resultatet enligt 
den nya, mer detaljerade modellen.

EFTER GRANSKNINGEN AV  
ÅRSRAPPORTEN FÖR 2016

Revisorernas granskning av årsrapport 
2016 lämnades till förbundet i april 
2017. I samband med revisionsrap-
porten ställde revisorerna ett antal 
frågor till förbundet, vilka de önskade 
svar på i slutet av augusti. 

Med anledning av revisorernas frågor 
och för att få en tydlig bild av så-
väl process som måluppfyllelse och 
ekonomi valde förbundet att upprätta 
en fördjupad delårsrapport efter april 
2017. I september, efter redovisning 
av delårsrapport efter augusti 2017 
presenterade förbundet sina svar på 
revisorernas frågor.

GEMENSAMMA  
ERSÄTTNINGSNIVÅER  
INOM KRONOBERG LÄN

Under året kom vi i Kronobergs län 
överens om gemensamma ersätt-
ningsnivåer för bland annat personal, 
material och utrustning. Ersättnings-
nivåerna harmoniserar med de man 
kommit överens om inom Jönköpings 
län och förhoppningen är att samtliga 
angränsande län/räddningstjänster i 
framtiden ska utgå från samma ”pris-
lista” när vi debiterar varandra. 

FRAMTID OCH 
OMVÄRLDSANALYS

Till 2017 erhöll förbundet ett tillskott 
om 1 500 000 kronor av begärda  
2 400 000 kronor. Tillskottet använ-
des till investeringar, ökade per-
sonalkostnader samt åtgärder för 
att möta befolkningsökning samt 
förändrad samhällsstruktur. 

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 
personer 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 Rädd-
ningstjänst finns med i den sam-
hällsplanering som sker för att med 
strategiskt tänkande ges möjlighet 
att analysera och planera för de 
förhållanden som detta innebär.

HA BRA STYRSYSTEM MED  
UPPFÖLJNINGSBARA MÅL

ÖVERGRIPANDE MÅL • VI SKA:

VERKSAMHETSBESKRIVNINGAR

Under våren arbetade samtliga avdelningar inom 
förbundet fram verksamhetsbeskrivningar för res-
pektive avdelnings verksamhet. 

Syftet var att tydliggöra avdelningar och funktioners 
uppdrag, mål och ansvarsområden samt hur olika 
avdelningar samverkar inom egna och gemensam-
ma frågor. Arbetet blev färdigt innan sommaren. 

HANDLINGSPROGRAM 

Förbundet har haft i uppdrag att under pågående mandatperiod 
anta handlingsprogram enligt LSO (lagen om skydd mot olyckor). 

Under 2017 reviderades befitligt dokument och förslag till nytt 
handlingsprogram presenterades för direktionen vid samman-
trädet i juni. Därefter var handlingarna på remiss hos berörda 
organisationer innan beslut om att anta förslaget togs vid okto-
bersammanträdet.  
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MÅL OCH AKTIVITETER

AKTIVITET

Förmågor ska säkerställas inom prioriterade områden. 
Under 2017 prioriteras särskilt sjukvård, rakelsamband, 
trafikolycka samt utryckningsförarutbildning.

En studie om framtida insatsberedskap, stations-
placeringar, responstid och ankomsttid ska genomföras.

Inom ramen för Räddsam Kronoberg ska länets nuvarande 
befälsstruktur ses över bl.a. med syfte att införa ett inre 
befäl (IB).

Utvecklingen av dynamisk resurshantering (DRH) ska 
fortsätta. Förbundets larmplaner och rutiner för 
styrkeuppbyggnad ska ses över och anpassas inom ramen 
för DRH-projektet. 

Tillsammans med medlemskommunerna ska utredning 
kring ett framtida samutnyttjande av kommunala resurser 
fortsätta.

För att underlätta rekrytering, av framförallt deltids-
personal, ska samverkan ske med medlemskommunerna.

KOMMENTAR

Övning utbildning pågår enligt 
handlingsprogram.

Rapporterat till direktionen   
september 2017.

Slutrapport lämnad till Räddsam 
Kronoberg i december 2017 för 
behandling.

Nuvarande mål uppfyllt.  
Fortsatt kontinuerlig utveckling.

Försenat men pågår. Rapport i 
april 2018.

Pågår. Personalförändringar 
inom kommunerna har fördröjt 
arbetet.

STATUS

VI SKA GENOMFÖRA VÅRA UPPDRAG SNABBT OCH EFFEKTIVT MED RÄTT KOMPETENS

VI SKA HA EN GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

AKTIVITET

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

Förbundets investeringstakt ska balanseras, 
komponentavskrivningar ska tillämpas.  År 2019 
ska inga fordon vara äldre än 20 år.

Förbundet ska tillsammans med Växjö kommun 
tydliggöra innebörden av ”fria nyttigheter”.

Rutiner för avtalshantering ska fastställas och 
implementeras.

Förbundets verksamhet ska anpassas enligt nya 
kommunallagen (gäller fr.o.m. 2018-01-01).

STATUS KOMMENTAR

Pågår enligt fastställd  
fordonsplan.

Klart.

Ej påbörjat, försenat pga. utsedd 
person har slutat i förbundet.

VI SKA HA BRA STYRSYSTEM MED UPPFÖLJNINGSBARA MÅL

AKTIVITET

Plan för förbundets verksamhet inklusive handlings-
program enligt lag om skydd mot olyckor ska ses över 
och beslutas.

Samtliga avdelningar inom förbundet ska upprätta en 
verksamhetsbeskrivning.

STATUS KOMMENTAR

Beslutad i direktion oktober 2017.

Klart maj 2017
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VI SKA AKTIVT MEDVERKA TILL OCH STIMULERA SAMHÄLLETS FÖRMÅGA ATT 
FÖREBYGGA OCH HANTERA OLYCKOR

AKTIVITET

Förbundet ska utreda hur operativ personal kan arbeta 
mer aktivt med att stimulera samhällets förmåga att 
förebygga och hantera olyckor, samt ta lärdom från 
inträffade händelser.

Vi ska erbjuda brand- och olycksinformation till samtliga 
förskoleklasselever, femteklassare och sjundeklassare 
inom förbundets geografiska område. 
 
Hembesök ska regelbundet genomföras i bostads-
områden/bostäder med språkproblematik  
och/eller ökad risk för brand.

Systemet med områdesbrandmän ska utvecklas i syfte 
att bygga relationer och skapa förtroende genom 
närhet.

Vi ska genom uppsökande verksamhet erbjuda 
medborgare och näringsidkare på landsbygden brand- 
och olycksinformation/utbildning.

KOMMENTAR

Enligt planering i Växjö  
kommun. Alvesta avvaktar för 
femte- och sjundeklassare. 

Pilotomgång startade hösten 
2017 i Vislanda och Växjö.

Arbetet klart och informerat.

Ej påbörjad, endast information 
via hemsida och sociala medier.

STATUS

= Genomfört = Delvis genomfört = Ej genomfört

VI SKA VARA EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE MED MEDARBETARE SOM TRIVS

AKTIVITET

Den fastställda värdegrunden ska implementeras och bli en 
naturlig del av vårt vardagliga arbete och hjälpa oss att nå 
våra verksamhetsmål.

Förbundets mångfaldsplan ska revideras.

Förbundet ska vara aktivt i det nationella arbetet med hur 
ny utbildningsmodell för deltidspersonal ska utformas. 
Målsättningen är att genomföra utbildning så lokalt som 
möjligt, där utbildningsanläggningen Nothemmet utgör en 
viktig resurs för såväl förbundet som regionen.

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

Personalhandböcker för hel- och deltidspersonal ska 
fastställas och implementeras.

En rehabiliteringsmodell ska tas fram och fastställas.

Rutiner för administrativa åtgärder vid nyanställning, 
avslutad anställning och byte av tjänst ska tas fram och 
implementeras.

Ny lösning för intranät för förbundet ska tas fram.

Förbundets handlingsplan för fys- och hälsa ska  
utvärderas och eventuellt revideras.

KOMMENTAR

Kontinuerligt arbete.

Ej påbörjat.

Tilldelningsbeslut och avtal  
påskrivet december 2017  
för kursstart våren 2018.

December 2017 cirka 7,5 %.  
Rekryteringspolicy antagen.

Pågår. Klart våren 2018.

Klart april 2017.

Ingår i arbetet med ny personalhandbok.

Omprioritering av Växjö kommun till  
förmån för ny extern webbplats.

Samverkas februari 2018.

STATUS
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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
2016

8 350
-78 708

-4 157

-74 515

25
-54

-74 544

15 162
57 542

-1 840

not 1
not 2
not 3

not 4
not 5

Bokslut
2017

9 481
-82 245

-4 410

-77 174

0
-576

-77 750

16 300
62 443

993

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
2016

28 328
1 201

27 127

16 526
7 692
8 834

44 854

2 669
4 509 

- 1 840

23 222
23 222

18 963
860 

18 103
5 121

12 982

44 854

not 6
not 7

not 8
not 9

not 10

not 11

not 12
not 13

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
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FINANSIERINGSANALYS
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
2016

-1 840

4 158 
479

-3 108
1 354

1 043

-5 516

-5 516

-285

-285

13 592
-4 758

8 834

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
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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 anläggningstillgångar
Övriga intäkter och bidrag

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
2016

8 351
3 308

283
1 061
2 508

50
1 141

-78 708 
-1 264

0
-15

-182
-37 241
-3 470

53
-176

-13 380
-3 530
-6 674

-570
-280
-58

-1 723
-75 

-2 059
-1 601
-1 044

-210
-416
-112
-364

-3 505
-812

-4 157
-3

-4 154

25
0

25

-54
-36

0
-18

Bokslut
2017

9 480
3 663

192
1 049
3 999

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
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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
2016

2 734
-1 379

-154
1 201

66 152
-38 658
-3 997
27 127

0
3 630

7 692
3 622
2 756
1 314

8 834
8 834

4 509
-1 840
2 669

23 222
18 688

0
4 534

860
860

18 102
570

5 121
1 943
1 906

448
2 180
1 847

952
0

1 705
1 430

0 

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
101 57

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
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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

2017

133
101
281

502*

74
26

- 12
- 36

+ 15

+ 6

+ 57
+ 116

* 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 2017 ryckte vi i genomsnitt ut 0,83 
gånger till varje larmanläggning (604 st).

Under året har förbundet genomfört 1 425 utryckningar, 
jämfört med 1 390 år 2016. 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

2017

98
32
77

207

2016

218
21
49

288

- 45
+ 52
+ 57
- 28

TILLSTÅND - BESLUT

Explosiv vara
Brandfarlig vara
Egensotning
TOTALT TILLSTÅND/ANS.

2017

20
60
21

101

2016

13
41
24
78

HANDLÄGGNINGSÄRENDEN

Yttranden ordningslagen
Yttranden alkohollagen
Yttranden plan- och byggärenden
TOTALT YTTRANDEN

2017

80
72
67

219

2016

63
55

103
221

+ 54 
+ 46
- 13

+ 30

+ 27 
+ 30
- 35 
- 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

2016

151
157
244

470

47
12
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REVISIONSBERÄTTELSE ÅR 2017

REDOVISNINGSPRINCIPER

Allmänt
Den kommunala redovisningslagen 
stadgar bland annat att bokföring och 
redovisning ska ske enligt god redovis-
ningssed. Innebörden i detta bestäms 
och utvecklas genom nya och föränd-
rade rekommendationer och lagar eller 
genom att ny praxis uppstår. 

Förutom att redovisningen ska vara 
rättvisande finns övriga vägledande 
principer såsom försiktighets- och 
öppenhetsprincipen. Värends Rädd-
ningstjänstförbund tillämpar den 
kommunala redovisningslagen och 
rekommendationer från Sveriges kom-
muner 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 redovisnings-
året bokförts som sådana, det vill säga 
periodiserats. 

Värdering
Anläggningstillgångar har upptagits 
till anskaffningsvärde efter avdrag för 
planenliga avskrivningar. Avskrivning-
ar av anläggningstillgångar görs efter 
en bedömning av tillgångens nytt-
jande-period. Viss vägledning finns i 
SKL:s förslag till avskrivningstider. 

Avskrivning börjar när anläggning-
arna tas i bruk. Den ekonomiska 
livslängden för en anläggnings-
tillgång ska uppgå till minst tre år 
och anskaffningsvärdet till minst ett 
basbelopp. 

Följande avskrivningstider tillämpas:
tunga fordon 15 år, personbil (ny) 10 
år, och 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 kund-
fodringar.

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 Rädd-
ningstjänstförbund har till arbetsta-
gare och pensionstagare. 

Den samlade pensionsskulden, inklu-
sive löneskatt återfinns under raderna 
avsättningar för pensioner och kort-
fristiga skulder. Under avsättningar 
redovisas den särskilda avtalspensio-
nen. Aktualiserings-graden uppgår till 
100 procent.

Som kortfristig skuld finns de avgifts-
bestämda pensioner som tjänats in av 
de anställda under 2017, men som be-
talas ut under 2018. Från 1998 betalas 
årligen hela intjänandet av avtals-
pension ut för individuell placering. 
Förtroendevaldas pensioner sköts för 
närvarande av respektive medlems-
kommun. 

avseende Värends Räddningstjänstförbund, org.nr. 222000-1396
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Vi har granskat verksamheten i Värends 
Räddningstjänstförbund under år 2017. 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. 
De finansiella målen för 2017 är uppfyllda. 
Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att 
måluppfyllelsen för verksamhetsmålen är god. Övervägande 
del av de beslutade aktiviteterna är genomförda. 

ANSVARSFRIHET
Vi tillstyrker att direktionen för Värends 
Räddningstjänstförbund beviljas ansvarsfrihet.
Vi tillstyrker att årsredovisningen för år 2017 
godkänns.
Vi åberopar följande för vår bedömning:
Vi har genomfört övergripande ansvars-
granskningar, som innebär läsning av protokoll 
och intervju med representanter för förbundets 
ledning. Följande rapporter har avlämnats 
under året:

• Granskning av delårsrapport
• Granskning av årsredovisning
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