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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. 

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.

Våra övergripande mål
• Genomföra uppdragen snabbt och effektivt med rätt kompetens.
• Aktivt medverka till och stimulera samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor.
• Vara en attraktiv arbetsgivare.
• God ekonomisk hushållning.

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 förbundsledning och tre avdelningar: förbundskansli, avdelningen för insats och 
beredskap och avdelningen för samhällssäkerhet.

FÖRBUNDSLEDNINGEN

Utgörs av förbundschefen och räddningschefen.

FÖRBUNDSKANSLIET

Tillhandahåller administrativ service och tjänster till ledning, verksamhetsansvariga, medarbetare, medbor-
gare och politiker.

AVDELNINGEN FÖR INSATS OCH BEREDSKAP

Operativa avdelningen är den utryckande 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.

AVDELNING FÖR SAMHÄLLSSÄKERHET

Förebyggande avdelningen ansvarar för det förebyggande arbetet inom Värends räddningstjänst. I avdel-
ningens arbete ingår bland annat att informera och utbilda, genomföra tillsyner, besluta om tillstånd till 
hantering av brandfarliga och explosiva varor och hantera remisser.

VERKSA
M
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Ordföranden har ordet
Året 2020 är till ända. Ett år som varit mycket annorlunda på många sätt, vi har verkli-
gen fått tänka nytt. En stor eloge till samtlig personal som gjort allt detta mycket bra. Vi 
har hittat nya arbetsformer, sett nya möjligheter, samtidigt som vi bibehållit ett profes-
sionellt arbetssätt. Det finns en stark vilja att genomföra vårt uppdrag på bästa sätt.

Vi har under året lagt mycket tid på vår organisationsöversyn, som kommer att bli klar i 
närtid. Med stor delaktighet och engagemang från all personal, känns detta mycket bra.

Vi har en budget i balans, en hög frisknärvaro hos personalen, låg personalomsättning i 
heltidsorganisationen. Utmaningen är våra deltider, där vi har en omsättning på ca 10%.

Vi har varit delaktiga i samhällsplaneringen för våra två kommuner, vilket är mycket 
viktigt att vi samverkar på ett tidigt stadie, så utvecklingen blir det bästa för våra kom-
muninvånare.

Antalet larm har från föregående år minskat något, vilket är positivt. Tiden från larm till 
åtgärd är mycket viktig, här tittar vi hela tiden på hur vi kan bli bättre, hur vi använder 
våra resurser på bästa sätt.

Irene Bladh
Ordförande i förbundsdirektionen
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AKTIVITET

Fastställa och implementera länsgemensam 
befälsstruktur i samverkan med Räddsam 
Kronoberg.

KOMMENTAR

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

Kan ej genomföras fullt idag då  
SOS Alarms teknik inte stödjer  
prioritering vid utlarmning.

STATUS

Vi ska genomföra våra uppdrag snabbt och effektivt med rätt kompetens

Vi ska aktivt medverka till och stimulera samhällets förmåga att 
förebygga och hantera olyckor
AKTIVITET

Inleda arbete med förstärkt medmänniska  
i område med lång insatstid.

Genomföra hembesök inom hela 
organisationens område.

All personal inom förbundet ska vara 
krigsplacerade.

KOMMENTAR

Projekt tillsammans med Brandskydds- 
föreningen. Pausat p.g.a. Covid-19-pandemin.

Hembesök inställda p.g.a.  
Covid-19-pandemin.

Pausat p.g.a Covid-19-pandemin vid kontakt 
med Länsstyrelse och central myndighet.

STATUS

= Genomfört

= Delvis genomfört

= Ej genomfört

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs
AKTIVITET

Höja svarsfrekvensen i Temperaturmätaren till 
60 % samt nå ett totalresultat på 4,5 (skala 1-6).

Under 2020 ska andelen kvinnor i förbundet ha 
ökat. 

KOMMENTAR

Svarsfrekvens vid senaste mätningen 
var 42,4 % och totalresultat 4,5.

Andelen är oförändrad.

STATUS

Vi ska ha en god ekonomisk hushållning

AKTIVITET

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

En ny fordonsplan ska framarbetas  
för åren 2020-2024.

STATUS KOMMENTAR

Fastställa och implementera prioritering/
hantering av inkommande larm.

Sammanfattning 
måluppfyllnad
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Styrning och uppföljning av förbundets verksamhet
Arbetet med planering och uppföljning av ekonomi och verksamhetens mål präglas av en löpande dialog 
mellan förbundets tjänstepersoner, direktionen och medlemskommunerna. Till grund för målen finns di-
rektionens inriktning, handlingsprogram för skydd mot olyckor samt förbundsordning. Tre gånger om året 
sker en uppföljning av målen och direktionen informeras om resultatet av densamma. Indexuppräkningar 
görs enligt gällande avtal för både intäkter och kostnader. En jämförelse med utfallet föregående år samt 
eventuella satsningar är ytterligare faktorer som styr budgetfördelningen för kommande år. 

Varje år tas en internkontrollplan fram i samråd med förbundets direktion. I samband med årsbokslut görs 
kontroller som sammanställs i en rapport som sedan redovisas för direktionen.

Förväntad utveckling
Vi har en positiv utveckling där medlemskommunerna växer både i antal invånare och i nybyggnation. Vår 
ambition är att anpassa vår verksamhet i samklang med övriga samhället samt vara en ansvarsfull arbetsgi-
vare. 

Utmaningar framöver är att hålla rimliga insatstider då samhällen blir större genom ökad byggnation. Även 
komplexiteten i samhället ökar med större samlingslokaler, höga trähus, andra höghus och begränsad 
framkomlighet för våra utryckningsfordon. 

Ett annat område är rekrytering av deltidsbrandmän. Vi har idag drygt 10 % årlig personalomsättning på 
deltidsorganisationen och den är ökande. Här kommer vi fortsätta ha en bra dialog inom medlemskommu-
nerna för att hitta samverkansmöjligheter med gemensam rekrytering av deltidsbrandmän.

Nyckeltal

Verksamhetens intäkter (tkr)
Verksamhetens kostnader (tkr)
Avskrivningar (tkr)
Resultat (tkr)
Förändring medlemsbidrag (%)
Intäkter/kostnader (%)
Andel lönekostnad/total kostnad (%)
Kostnadstäckning medlemsbidragen (%)
Investeringsvolym (tkr)
Soliditet (%)
Befolkning (antal)
Antal utryckningar (antal)
Tillsyner (antal)
Tillstånd (antal)

2020

7 154
-88 129
-4 686

23
-0,8 %
7,7 %
70 %
92 %
5 962
7,5 %

115 013
1 221

84
113

2019

9 424
-90 436
-5 258

144
4,2 %
9,8 %
70 %
90 %
1 048

8 %
114 170

1 422
77 
45

2018

10 231
-88 500
-4 484

207
5,4 %
11 %
71 %
89 %
9 147
7,7 %

112 385
1 642

156
91

2017

9 481
-82 821
-4 410

993
8,3 %

10,9 %
71 %
90 %
3 963
8,2 %

111 038
1 425

207
101

Översikt över verksamhetens utveckling 
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Alla boende evakuerades  
och ingen person blev  
skadad, men vinden blev  
helt utbrunnen och flera  
lägenheter brand- och  
rökskadades.

”
Höga vattenflöden
Vi fick tidigt under året signaler om att flera 
vattendrag inom förbundets geografiska om-
råde var överfulla och att det inte skulle behövas 
mycket regn för att det skulle bli problem med 
översvämningar. När regnet kom fylldes vat-
tendragen över sina breddar. I vårt område var 
det bekymmer med Mörrumsåns tillrinningsom-
råden och översvämningar drabbade området 
kring Gemla. Även sjön Salen i Alvesta kommun 
drabbades med en vattennivå som steg mot 
rekordhöjd. Bland annat hotades reningsverket i 
Alvesta av översvämning. 

Bränder
Den insats som under 2020 tagit mest personal-
tid i anspråk var en brand i ett flerbostadshus i 
Moheda. Det var natten till söndagen 19 april 
som det inkom larm om att en brand utbrutit i 
en radhuslänga med åtta lägenheter. Branden 
var omfattande och det krävdes stora personal-
resurser för att för att genomföra insatsen. Vid 
sjutiden på morgonen var branden under kon-
troll och eftersläckning påbörjades. 

Alla boende evakuerades och ingen person blev 
skadad, men vinden blev helt utbrunnen och 
flera lägenheter brand - och rökskadades.

Andra händelser som sticker ut bland året 
insatser är bland annat en fullt utvecklad brand 
i en villa i Växjö orsakad av levande ljus i en torr 
julgran, en anlagd brand på Ica Maxi i Växjö där 
sprinklersystemet stoppade branden från att bli 
en totalbrand, en förskolelokal i Åryd som brann 
ner av okänd orsak, en byggnad med omkläd-
ningsrum på en idrottsanläggning i Gemla som 
totalförstördes i en brand, samt en kraftig brand 
i en villa i Växjö där man misstänker att fyrver-
kerier som avfyrats mot huset är orsaken till 
branden.

Ny förbundschef
Under våren påbörjades rekrytering av efterträ-
dare till dåvarande förbundschef Jörgen Gerts-
son vars förordnande löpte ut under hösten 
2020. Den första oktober 2020 tillträdde Roger 
Petersson som ny förbundschef och tillika rädd-
ningschef för Värends Räddningstjänstförbund. 

Covid-19-pandemin 
Den Covid-19-pandemi som i början av 2020 
drabbade världen och Sverige har haft en stor 
påverkan på förbundets verksamhetsår. Vi har 
fått tänka om och anpassa vår verksamhet efter 
gällande riktlinjer samtidigt som vi planerat för 
olika skyddsåtgärder för vår personal. 

PANDEMIPLAN OCH INTERN INFORMATION
Som ett första steg i att hantera den nya situa-
tion som vi ställdes inför upprättades en Pande-
miplan som omfattade konsekvensanalys, priori-
teringar, planer för hur utryckningsverksamheten 
ska kunna upprätthållas, informationsstrategier 
med mera.

Förbundets personal har haft tillgång till aktuell 
lägesinformation dels genom intranätet dels ge-
nom livesända informationstillfällen som hållits 
med jämna mellanrum under vår och höst.

INSTÄLLD VERKSAMHET
Vi kan konstatera att samtliga delar av förbun-
dets verksamhet har blivit påverkad av pande-
min. I vissa fall har vi kunnat ställa om, i andra 
fall har vi varit tvungna att ställa in. 

Planerade aktiviteter så som brandskyddsutbild-
ningar, tillsynsbesök, brandskyddsinformation 
och hembesök har i stor utsträckning inte gått 
att genomföra. Orsaken har dels varit natio-
nella riktlinjer som reglerat hur många personer 
som får samlas på en plats och dels förbundets 
ansvar att skydda sin personal och förhindra 
smittoutbrott i organisationen.

Även en del projekt som bygger på samverkan 
med andra organisationer har fått pausas eller 
inte kunnat påbörjas enligt planering.    

FÖRSTÄRKTA HYGIENRUTINER OCH HEMARBETE

Förstärkta hygienrutiner infördes tidigt på för-
bundets arbetsplatser som ett led i att bromsa 
smittspridningen. Vi har följt regeringens rekom-
mendation om hemarbete för de som har möj-
lighet till det. Det har inneburit att en stor del av 
de medarbetare som jobbar med administration 
och handläggning sedan våren 2020 har haft sin 
arbetsplats i hemmet. Majoriteten av möten och 
samarbeten, både intern och externt, har skett 
digitalt via olika samverkansplattformar. Steget 
mot ett mer digitalt arbetssätt ses som en posi-
tiv utveckling där upplevelsen är att vi har blivit 
effektivare samtidigt som vi har minskat vår mil-
jöpåverkan då vi inte behövt resa till varandra.

PRIORITERAD VERKSAMHET
De prioriterade grupperna inom förbundet har 
utgjorts av den operativa personalen inkluderat 
ledningspersonal. Målsättningen har varit att 
upprätthålla vår beredskap så att vi kan rycka 
ut när vi behövs och bistå både olycksdrabbade 
och andra aktörer i samhället. För att motverka 
smittoutbrott inom dessa grupper har de i 
möjlig mån separerats från övrig personal. Vid 
insatser har skyddsutrustning så som andnings-
skydd, mask med filter och dräkter funnits att 
tillgå. Rutiner för riskbedömning och åtgärder 
efter genomförd insats har också setts över. 

Grib - utbildning av brandmän
Under 2018–2020 har förbundet på uppdrag 
av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och be-
redskap) utbildat nya deltidsbrandmän genom 
utbildningen grib (grundutbildning för rädd-
ningstjänstpersonal i beredskap). 2020 var sista 
året på nuvarande avtal med MSB, men i bör-
jan av året meddelade MSB att de vill fortsätta 
samarbetet med Värends Räddningstjänst och 
förlägger utbildningen Grib till Växjö även under 
åren 2021–2023. Det finns vidare en möjlighet 
till förlängning av avtal även 2024 och 2025. 

Det är viktigt för oss och övriga räddningstjäns-
ter i Kronobergs län att kunna erbjuda utbild-
ning lokalt för att säkra personalförsörjning samt 
säkra och utveckla kompetens. 

Organisationsöversyn
Under hösten påbörjades ett arbete med att se 
över förbundets organisation och arbetssätt. 
Målet med översynen var att forma en effektiv, 
modern och flexibel organisation som tar till 
vara medarbetarnas erfarenhet och kompetens i 
arbetet.

Projektledaren har tillsammans med fackliga 
representanter och representanter från samtliga 
personalgrupper träffats och diskuterat behov, 
önskemål och förslag på möjliga organisations-
förändringar. 

I november lade förbundschefen fram ett förslag 
till organisation att börja gälla från och med 1 
januari 2021. I förslaget består organisationen av 
förbundschef samt tre avdelningar; avdelning för 
verksamhetsstöd, avdelning för samhällssäkerhet 
samt avdelning för insats och beredskap. Efter 
genomförd riskanalys och facklig förhandling 
fattades beslut om att den nya organisationen 
skulle driftsättas enligt framlagt förslag.

Brand i radhuslänga i Moheda  
april 2020. Foto: Carl Carlet

Händelser av väsentlig betydelse
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Utryckningar
Under året har förbundet genomfört 1 221 in-
satser. Det är en minskning i antal med cirka 14 
procent i jämfört med föregående år.

Vi kan konstatera att såväl antalet larm från auto-
matiska brandlarmanläggningar som trafikolyckor 
har varit färre år 2020 än 2019. En trolig orsak är 
Covid-19-pandemin och den stora påverkan den 
haft på samhället.

När det kommer till bränder i byggnader ser vi 
däremot inte någon stor skillnad i antal larm jäm-
fört med föregående år. Detsamma gäller tyvärr 
när det kommer till antal trafikolyckor med dödlig 
utgång. I ett nationellt perspektiv har antalet tra-
fikolyckor med dödlig utgång minskat till histo-
riskt låga nivåer, men inom förbundets område är 
siffrorna i stort sett oförändrade.
 
Kompetensutveckling

UTBILDNING RÄDDNINGSLEDARE
Åtta medarbetare har under året gått MSB:s 
(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) 
kurs Räddningsledare A. En medarbetare har gått 
fördjupningskursen Räddningsledare B. I och med 
det har vi fyllt det kompetensbehov som funnits 
på förbundets station i Ingelstad. På stationen i 
Moheda har vi fortfarande behov av fler personal 
med räddningsledarkompetens.

UTRYCKNINGSFÖRARUTBILDNING
Under hösten 2020 kunde vi för första gången 
erbjuda förbundets småbilschaufförer en körut-
bildning anpassad för utryckningskörning. Utbild-
nigen genomfördes på Växjö trafikövningsplats 
med instruktör från Driver Academy.

Totalt genomförde 16 av förbundets chaufförer 
utbildningen, som förutom körteknisk träning 
med halksimulator också har en teoridel. Koncep-
tet går ut på att chaufförerna genom övning dels 
lär sig hantera eventuella kritiska situationer men 
framför allt får en ökad medvetenhet kring hur 
små marginalerna kan vara och att förutsättning-
arna ständigt varierar.
Utvärderingen efter denna första utbildnings-
omgång visade på positivt gensvar både från 
instruktör och deltagare. Planen är nu att samt-
liga förbundets småbilschaufförer ska få ta del av 
utbildningen.

ÖVNINGSVERKSAMHET
På grund den pågående Covid-19-pandemin 
har övningsverksamheten inte kunnat bedrivas i 
samma omfattning och på samma sätt som tidi-
gare år. Exempelvis har stora övningar som skulle 
inneburit större samlingar av personal fått stäl-
las in. Vi har fått fokusera på att endast öva i de 
mindre grupper som tjänstgör tillsammans, samt 
att på ett smittsäkert sätt genomföra de övningar 
som arbetsmiljöverket föreskriver vår verksamhet. 
Anpassningen har varit viktig för att minska risken 
för ett sjukdomsutbrott bland personalen i utryck-
ningsverksamheten.

Hållbarhet
ANVÄNDNING AV SKUM SOM SLÄCKMEDEL
Förbundet har tydliga riktlinjer när och hur släck-
medel skum får användas vid övning och insatser. 
I bestämmelserna framgår att det är Insatsledare, 
IL som har mandat att fatta beslut om att skum 
ska användas. 

Hänsyn tas till utfall av insats samt eventuell 
miljöpåverkan. Vi har regelbundna kontakter 
med miljökontoren i respektive kommun och 
har informerat om skumanvändande. All praktisk 
övningsverksamhet med skum skall bedömas och 
godkännas av avdelningschef. Vid extern utbild-
ningsverksamhet används inte skumsläckare. 

Mätningar vid övningsanläggningen Nothem-
met har genomförts via Sweco. Förhöjda värden 
av bland annat PFAS har konstaterats. Mätning är 
även genomförd i anslutning till brandstationen 
i Alvesta och även här konstateras höga värden. 
En utmaning är och kommer att vara hantering av 
släckvatten, där medlemskommuner eller kom-
mun i den kommun som insatsen utförs har ett 
miljöansvar. Ansvaret är att räddningstjänsten på 
alla vis försöker minimera utsläpp från släcknings-
arbete genom användande av släckmaterial med 
minimal påverkan på miljö samt åtgärder att täcka 
brunnar mm när detta är möjligt. I detta arbete 
behöver medlemskommunerna involveras och gö-
ras medvetna om ansvar och möjliga hanteringar.

MILJÖPÅVERKAN FRÅN FORDON
Förbundet har en upprättad fordonsplan. Vid 
upphandling tas hänsyn till de för tiden aktuella 
miljöföreskrifter och principer som finns. Under 
2020 har sista av förbundets så kallade CAFS for-
don (enbart skum) avyttrats.

Transportfordonen är indelade i nivåer, en for-
donstyp för innerstadstrafik, dessa är små nyare 
miljöklassade bilar, som vid nästa byte planeras 
ersättas med än mer miljövänligt fordon tex 
elbilar. Nästa nivå för transport något större 
dieselbilar miljöklassade för landsvägstransporter. 
Till transportfordon finns motorvärmare för både 
arbetsmiljö- och miljöaspekt.

Utveckling av regional  
systemledning
Medlemsorganisationerna i Räddsam Kronoberg 
har sedan 2019 ett gemensamt inre befäl med 
placering på SOS Alarm i Växjö. Det vill säga en 
funktion för ledning av räddningstjänstverksam-
heterna på en övergripande nivå med uppgift 
att bland annat prioritera resurser, säkerställa 
resursförsörjning, följa upp räddningsinsatser och 
samverka med andra aktörer. I dagsläget är funk-
tionen bemannad dagtid, måndag till fredag.

Under 2020 har dialog förts med räddningstjäns-
ter i angränsande län om en ökad samverkan över 
en större yta. Samtliga räddningstjänster i Krono-
berg och Blekinge har tillsammans arbetat med 
att ta fram förslag på en samordnad, effektiv och 
anpassad ledningsstruktur med kända likvärdiga 
arbetsmetodiker, larmplaner och styrkeuppbygg-
nad. Vi årets slut är målsättningen att under 2021 
införa en gemensam systemledning för möta upp 
de nya lagkrav om ledningssystem för räddnings-
tjänst som träder i kraft 1 januari 20221. 

Genomföra uppdragen snabbt  
och effektivt med rätt kompetens

Totalt genomförde  
16 av förbundets chauf-
förer utbildningen, som 
förutom körteknisk trä-
ning med halksimulator 
också har en teoridel. 

”
Olyckor

Brand i byggnad
Brand ej i byggnad
Trafikolycka

Larm utan tillbud

Automatlarm ej brand/gas

Övriga insatser

I väntan på ambulans/
Sjukvårdsuppdrag/
Ambulansassistans

Suicid/försök till suicid

Utryckningar

2020

120
94

217

379

104

23

Under året har förbundet genomfört  
1 221 insatser, jämfört med 1 421 år 2019. 
Här nedan presenteras antal utryckningar  
fördelat på de vanligaste förekommande 
typerna av insatser.

2019

136
93

289

432

103

31

1 Riksdagen beslutade 21 oktober om förändringar i lagen om skydd mot olyckor. 28 oktober beslutade regeringen om för-
ordningarna om skydd mot olyckor, utbildning i skydd mot olyckor och om instruktion för Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB). Sammantaget ska förändringarna ge förutsättningar för en effektivare kommunal räddningstjänst. 
Ändringarna träder ikraft 1 januari 2021, förutom kraven om kommunala handlingsprogram och kommunernas lednings-
system, som träder ikraft 1 januari 2022.
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Bostäder
Till följd av Covid-19-pandemin har inga bostads-
tillsyner kunnat genomföras. Bedömningen som 
gjorts är att det varit olämpligt att vistas i eller i 
närheten av bostäder då det varit i sina hem per-
soner som är sjuka eller har symptom ska befinna 
sig. Arbetet med bostadstillsyner planeras att 
återupptas när pandemin är under kontroll.

Övrig tillsyn
Tillsyner har även genomförts i andra samman-
hang. Vanligt är att platsbesök görs i samband 
med att räddningstjänsten får remiss om serve-
ringsansökan eller remiss utifrån ordningslagen.  
I dessa ärenden yttrar vi oss om brandskyddet 
till berörd kommuns alkoholhandläggare eller 
Polismyndighet när verksamheter söker tillstånd 
att servera alkohol eller söker tillstånd för offentlig 
tillställning. I år har remissantalet för serveringstill-
stånd och offentlig tillställning minskat till följd av 
Covid-19-pandemin.

Räddningstjänsten har genomfört ett fåtal hän-
delsebaserade tillsyner under året. Det vill säga att 
tillsyn genomförts efter att någon uppmärksam-
mat räddningstjänsten om att brister i brandskyd-
det föreligger.

Vidare har förbundet även genomfört nattillsyner 
tillsammans med kommunens alkoholhandläggare 
på några av krogarna inom förbundets område. 
Dessa gjordes i början av året, strax innan pande-
miutbrottet.

Under mellandagarna besöktes och kontrollerdes 
samtliga försäljningsställen som fått tillstånd att 
sälja fyrverkerier.

Tillstånd enligt lagen om  
brandfarliga och explosiva varor
Räddningstjänsten utfärdar tillstånd utifrån lagen 
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 
(LBE). Med brandfarliga varor avses brandfar-
liga gaser och vätskor samt brandreaktiva varor, 
medan explosiva varor omfattar explosiva ämnen, 
blandningar och föremål.

Under 2020 har förbundet hanterat 72 ärenden 
utifrån LBE. Ärendena har haft varierad karaktär. 
Det har handlat om ansökan om nytt tillstånd för 
en ny verksamhet eller för en redan etablerad 
verksamhet, förändring i befintligt tillstånd, byte 
av föreståndare, rådgivning om hantering med 
mera. Inom förbundet finns för tillfället 240 gäl-
lande tillstånd för hantering av brandfarlig vara.

Tillstånd för hantering av explosiva varor har ut-
färdats i 14 fall. Det finns vid årets slut 42 gällande 
tillstånd för hantering av explosiva varor inom 
förbundet.

Byggnadstekniskt brandskydd 
och detaljplaner
Under det gångna året har räddningstjänsten 
aktivt deltagit i och bistått medlemskommunernas 
byggnadsnämnder i plan- och byggprocessen. 
Då kommunerna haft en hög utbyggnadstakt har 
detta tagit mycket resurser i anspråk. Under 2020 
har det inkommit 44 nya byggnadsärenden och 24 
nya planärenden. Arbetet har inneburit granskning 
eller genomgång av brandteknisk dokumentation 
inför byggstart eller planbesked. 

Utöver dessa har fortsatt handläggning och 
delaktighet förekommit i ett antal ärenden från 
tidigare år. I dessa fall har arbetet inneburit plats-
besök under byggtid, rådgivning, orientering av 
objekt inför ibruktagande av byggnader. I övrigt 
sker regelbundet samråd med brandkonsulter i 
olika omfattning inför mer komplex byggnation 
samt rådgivning till enskild som har frågor kring 
nybyggnation och vilka regler som gäller. 

Vi ska aktivt medverka till och  
stimulera samhällets förmåga  
att förebygga och hantera olyckor

Tillsyn enligt lagen om skydd  
mot olyckor
Tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) 
och Lagen om brandfarliga och explosiva varor 
(LBE) är samhällets sätt att granska brandsäker-
heten i lokaler och verksamheter. Personal från 
förebyggandeavdelningen utför tillsynerna på 
uppdrag av förbundets medlemskommuner. Det 
innebär att vi kontrollerar att fastighetsägare och 
nyttjanderättshavare har ett skäligt brandskydd 
och bedriver förebyggande brandskyddsarbete 
som åligger dem enligt lag. 

TILLSYNER MED TEMA
Förbundet har under 2020 fortsatt att arbeta med 
så kallade tematillsyner. Arbetssättet innebär att 
tillsyn genomförs på ett större antal verksamheter 
inom samma verksamhetsområde under en sam-
manhängande tidsperiod.

De huvudsakliga skälen till tematillsyn är:
• att kvalitetssäkra tillsynerna, 
• en mer enhetlig bedömning, 
• kompetensutveckling hos tillsynsförrättare.
• att inhämta bra underlag för kommande till-

synsplanering och informationsinsatser.

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

TEMATILLSYNER 2020
Enligt tillsynsplanen för året genomfördes till-
syn främst på verksamheter tillhörande följande 
teman.

Drivmedelsstationer
Tillsyn genomfördes på samtliga drivmedelsstatio-
ner inom förbundets område, vilket omfattar drygt 

40 anläggningar. I begreppet drivmedelsstationer 
omfattas allt från den lilla automatstationen till 
den stora anläggningen med butik, verkstad, tvätt-
hall och dygnet-runt-bemanning. 

Vid tillsynsbesöken har så väl tekniska som organi-
satoriska brister upptäckts. Exempel på tekniska 
brister som uppmärksammats har varit avsaknad 
av nödstopp, potentialutjämnare, varningsskyltar 
och väderskydd för cisternpåfyllning. Vidare har 
även avstånd till bebyggelse uppmärksammats 
och diskuterats i ett antal fall. Gällande det orga-
nisatoriska arbetet har räddningstjänsten främst 
påpekat brister i dokumentering - exempelvis har 
dokumentation om riskutredning, klassningsplan 
och instruktioner i ett antal fall varit felaktig (ej 
uppdaterad) och i något enstaka fall helt saknats. 
Vid merparten av tillsynerna har verksamheten på 
eget initiativ åtgärdat de synpunkter som fram-
kommit i samband med tillsynsbesök. Det finns 
dock ett antal av tillsynsbesöken där räddnings-
tjänsten fortfarande inväntar åtgärdsplan. 

Skolor 
Då tillsynsverksamheten var stängd under vå-
ren till följd av Covid-19-pandemin har arbetet 
förskjutits. Förbundet har ändå hunnit med att 
genomföra tillsyn på ett flertal skolor (drygt 20 
stycken). Tillsyn för skolorna ska färdigställas 
under 2021.

Tillsyner
Tillsyn LSO 
Tillsyn LBE
Tillsyn samplanerad (LSO+LBE)

Totalt tillsyner

Tillstånd - beslut
Explsiv vara
Brandfarlig vara
Egensotning

Totalt tillstånd/ansökningar

Handläggningsärenden
Yttranden ordningslagen
Yttranden alkohollagen
Yttranden plan- och byggärenden

Totalt yttranden

27
43
14

84

19
72
22

113

30
24
44

98

2019

Tillsyner, tillstånd och yttranden

2020

57
10
10

77

11
22
12

45

88
86
70

244

Tillsyn genomfördes på  
samtliga drivmedelsstationer 

inom förbundets område.”
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Utbildningsverksamheten
BRANDSKYDDSKURSER
Förbundets funktion för extern utbildning har vid 
25 tillfällen genomfört grundläggande brand-
skyddskurs och utbildning i systematiskt brand-
skyddsarbete (SBA). Därtill har vi genomfört ett 
10-tal kurser i Heta Arbeten (en utbildning som vi 
genomför åt Brandskyddsföreningen).

Då stora grupper personer inte kunnat samlas 
under den pågående Covid-19-pandemin har de 
flesta av förbundets kurser 2020 hållits för små 
grupper med endast ett fåtal deltagare. Många 
kurser har också fått ställas in helt.

En sammanställning visar att totalt 410 personer 
under 2020 har tagit del av våra brandskyddsut-
bildningar.

SKOLUTBILDNINGAR
Sedan flera år tillbaka har förbundet och Växjö
kommun ett system där kommunens elever möter 
räddningstjänsten och får åldersanpassade brand- 
och olycksförebyggande utbildningar vid
tre tillfällen under sin grundskoletid: i förskole-
klass (Bamses brandskola), femte klass (brand- 
och säkerhetsutbildning) och sjunde klass (Upp i
rök). Samma erbjudande om utbildningssystem
gäller även Alvesta kommun men där har man 
beslutat att avvakta med utbildningarna till elever 
i femte och sjunde klass.

På grund av Covid-19-pandemin har dessa ut-
bildningar inte kunnat genomföras på samma sätt 
som tidigare år. Vi har tillsammans med kommu-
nen arbetat fram alternativa upplägg för respek-
tive utbildning. Lärare i förskoleklass har fått en 
lärarhandledning och tillgång till utbildningsma-
terial för att de själva ska kunna utföra Bamses 
brandskola i klassrummen. När det kommer till 
utbildningen för femteklassare har våra instruktö-
rer jobbat på att ta fram ett digitalt utbildnings-
material i form av en film. Filmen planeras att vara 
färdig i mars, så eleverna kan ta del av den innan 
de slutar årskurs 5. Utbildningen Upp i rök kunde 
genomföras under hösten efter vissa anpassningar 
av upplägget.

Uppsökande verksamhet
Uppsökande verksamhet är en aktivitet som är 
kopplad till nationell strategi för att stärka brand-
skyddet för privatpersoner som Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har tagit 
fram där ”Ingen i Sverige ska omkomma eller ska-
das allvarligt till följd av brand”. 

De senaste åren har räddningstjänsten genom-
fört denna uppsökande verksamhet, även kallad 
hembesök, i samband med brandvarnarens dag. 
Vid besöken informeras den boende om vikten 
att ha en fungerande brandvarnare och hur man 
ska agera om det börjar brinna i bostaden eller 
om man ser rök i trapphuset. Hembesöken har 
genomförts i samråd med bostadsbolagen Allbo-
hus, Vidingehem och Växjöbostäder.  År 2020 har 
räddningstjänsten ej haft möjlighet att genomföra 
hembesöken till följd av Covid-19-pandemi.

Samverkan inom  
Räddsam Kronoberg
Arbetet i nätverket Räddsam förebyggande, som 
är en avdelning inom Räddsam Kronoberg, har 
fortsatt under året. Samtliga räddningstjänster 
inom Kronoberg medverkar.

Räddsam förebyggande tar tillsammans fram PM 
och riktlinjer för att tydliggöra länets tolkning i 
vissa frågor för att likrikta myndighetsutövningen 
och ge medborgarna samma förutsättningar i hela 
länet. Inom gruppens arbete genomfördes också 
fyra nätverksträffar för att stärka kompetensen 
inom länets förebyggande arbete och för att dela 
med sig av erfarenheter.

Nytt för 2020 var att även Blekinge läns rädd-
ningstjänster deltog vid två av nätverksträffarna.

Smålandssotaren AB

Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. En stor del av alla bränder i bostä-
der är relaterade till eldstäder och skorstenar. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska 
risken för brand. Sotningsverksamheten är numera uppdelad i två separata uppdrag: sotning och brand-
skyddskontroll. 

Kommunen ska enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ansvara för att sotning (rengöring) och 
brandskyddskontroller av eldningsanläggningar genomförs. Fastighetsägare kan dock efter ansökan bevil-
jas att själv utföra eller låter någon annan utföra sotning på den egna fastigheten som man bor i om det 
kan ske på ett från brandskyddssynpunkt säkert sätt. Inom området finns 364 fastighetsägare (573 eldstä-
der) med sådant medgivande, varav 22 medgavs under 2020. 

Alvesta och Växjö kommuner har delegerat ansvaret för sotning och brandskyddskontroll till Värends Rädd-
ningstjänst som i sin tur har tecknat avtal med en leverantör som utför arbetet åt kommunerna, Smålands-
sotaren AB. 

Inom förbundets område finns 31 412 förbränningsanläggningar som omfattas av kravet på brandskydds-
kontroll, 95 % av de sotningar som skulle genomföras blev genomförda. Fristuppfyllnaden för brand-
skyddskontroller se nedan. Av de objekt som besöktes bedömdes 1155 ha brister. Inga föreläggande eller 
förbud meddelades under året.

Genomförda brandskyddskontroller

I tabellen nedan visas antalet genomförda brand-
skyddskontroller för perioden samt antalet befintliga 
anläggningar/objekt fördelade per kategori.

Kategori

2-årsobjekt
3-årsobjekt
6-årsobjekt

Totalt antal 
objekt

390 
6 119
24 903

Antal genomförda  
kontroller 2020
 
31 

1 1972

3 6033

1 1% genomförda
2 60% genomförda 
3 87% genomförda

Kommentar
Planeringen av brandskyddskontroller är inte 
fördelat att det ska utföras en tredjedel av 
treårs och en sjättedel av sexårs då det vissa 
år utförs mer procentuellt. Noterbart är att det 
inte utförts några kontroller på 2-års objekten. 
Dessa skulle utförts sista kvartalet 2020, men 
får flyttas till första kvartalet 2021 på grund 
av att kontrollanter avslutade året med sjuk-
skrivningar på grund av Covid-19-pandemin. 
Samtidigt som övergångsregler gäller till och 
med 2021 för att komma i fas och även nya in-
stallerade eldstäder inte kan kontrolleras för än 
efter 6 år (vilket är cirka 250 nya eldstäder per 
år) vilket blir 1500 eldstäder som släpar under 
en sexårsperiod.

Brandutbildning för åk 5
Polisutbildningen
Upp i rök
Brandutbildningar SFI
ADR-utbildningar
Bamses brandskola
Övriga brandskyddskurser

Totalt 2020

777
120
947
12
103
1 408
435

3 802

Utbildningar 2020

Antal  
personer

Nedan följer statistik för de utbildningar som 
Värends räddningstjänst hållit under 2020. 
Siffrorna visar det totala antalet deltagare i 
respektive utbildningskategori.

Utbildning
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att arbetet fallit väl ut då vi fyllt de vakanta plat-
serna på stationerna Alvesta, Moheda och Rottne. 
Sju nyanställda brandmän har blivit färdigutbil-
dade och ytterligare nio har påbörjat första steget 
i utbildningen. Fortsatt personalbehov finns på 
stationerna i Braås och Lammhult och förbundets 
aktiva arbete med att informera om yrket och 
lediga tjänster fortsätter.

VAKANTA PLATSER EJ TILLSATTA
Inom heltidsorganisationen har det under året 
funnits vakanta tjänster. Beslut fattades att avvakta 
med tillsättandet av dessa tjänster, vilket bidrog till 
att förbundet trots stora intäktsförluster klarade att 
hålla sig inom årets budgetram. 

Nytt intranät
I mars 2020 lanserades ett nytt, koncerngemen-
samt intranät för Växjö kommunkoncern. På det 
nya intranätet kan personalen hitta aktuella nyhe-
ter, information om sin anställning, viktiga styr-
dokument, pågående driftsstörningar och mycket 
mer. 

Det nya intranätet har tagits fram i ett samver-
kansprojekt där vi ingått tillsammans med Växjö 
kommun, Växjöbostäder AB, Växjö Energi AB, 
Vidingehem AB och Växjö Fastighetsförvaltning AB. 
Syftet med att ha ett gemensamt intranät är att 
höja kvaliteten på innehållet så att alla medarbe-
tare bättre hittar den informationen de söker. Med 
en effektivare 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.

Brandmannautbyte
Sedan 2018 har förbundet arbetat med brandman-
nautbyten. I april 2020 avslutades det ett år långa 
utbytet mellan Växjö och Queensland i Austra-
lien. Den australiske brandmannen Peate hade då 
arbetat ett år på brandstationen i Växjö, medan en 
av Värends Räddningsjänst brandmän Daniel hade 
tjänstgjort i Queensland. 

Genom utbytet får förbundet möjlighet att lära sig 
hur verksamheten planeras och utförs i en annan 
del av världen. Något som kan vara nyttigt och 
utvecklande både för berörda medarbetare och för 
organisationen som helhet.

Personalkategori

Förtroendevalda och revisorer
Ledn., admin., förebygg., 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 2019 anges inom parentes.  
Mätdatum 2020-12-31.

Kvinnor

  3 (3)
  4 (3)
  2 (2)
  8 (8)
0 (0)

  17 (16)

Män

  11 (11)
  14 (13)
 43 (43)

 156 (146)
14 (19)

  241 (213)

Medelålder

 58,8 (57,8)
 45,5 (46,8)
43,4 (41,7)
 42,9 (41,0)
 41,3 (41,0)
  41,3 (43,7)

Totalt

  14 (14)
  18 (16)
45 (45)

 164 (154)
17 (19) 

258 (248)

 62 (63)
3 (0)

Väsentliga personalförhållanden 

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med  
medarbetare som trivs

Sju nyanställda brandmän 
har blivit färdigutbildade och 
ytterligare nio har påbörjat 
första steget i utbilningen. ”

Arbetsmiljö och hälsa
TEMPERATURMÄTAREN

Temperaturmätaren är en enkät som alla månads-
avlönade medarbetare i Växjö kommun, dess för-
valtningar och bolag svarar på varje år i februari 
och september. Syftet är att uppmärksamma både 
det som är bra och eventuella problem. Tempera-
turmätaren fokuserar på gruppen som helhet och 
hur vi tillsammans kan utveckla verksamheten och 
vår arbetsmiljö. Målet är att stärka arbetsgrupper 
och hela organisationen för att kunna jobba ännu 
bättre för de vi är till för. 

Värends räddningstjänst har för tredje året i rad 
medverkat i mätningen. Målsättningen inför året 
var att svarsfrekvensen skulle höjas till 60 procent 
samt att totalresultatet skulle vara minst 4,5 på en 
skala från 1 till 6. Förbundet nådde målet för to-
talresultatet då det var 4,5 vid senaste mätningen. 
Svarsfrekvensen var däremot endast 42,4 procent. 
Det är framförallt inom deltidsorganisationen som 
svarsfrekvensen är låg. Arbete pågår för att hitta 
former för att nå en högre svarsfrekvens.

Rekrytering
ÅLDERSSTRUKTUR
Åldersstrukturen har förändrats marginellt till en 
lägre medelålder. Skillnaden mellan åldersintervall 
är i första hand att medarbetarna blir ett år äldre 
varje år, då personalomsättningen på heltidsper-
sonalen är låg. I åldersintervall 50–59 år återfinns 
kategorin brandmän som har en möjlighet till 
avtalspension från 58 års ålder och där nyanställ-
ning skett av yngre personal.

NYA BRANDMÄN TILL DELTIDSORGANISATIONEN
Vid årets början hade förbundet personalbrist på 
stationerna i Alvesta, Moheda, Rottne och Braås. 
Förbundet har under många år haft problem 
att rekrytera personal till deltidsorganisationen. 
Under 2019 tilldelades resurser för att se över 
rekryterings- och anställningsprocess som ett led 
i att komma till rätta med problemen. En ny rekry-
teringsstrategi arbetades fram och under 2020 har 
förbundet genomfört två kampanjer baserat på 
den nya strategin. Vi kan vid årets slut konstatera 

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

Anges i procent

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

2020

2,5
1,2
2,5
2,7

2019

1,9
3,9
0,5
4,2

Bild: Iscensatt trafikolycka under pågående grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap.
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Årets resultat
Vid årets slut visar förbundet ett positivt resultat 
om 23 000 kronor. Genom god ekonomisk hus-
hållning har vi lyckats hålla oss inom tilldelade 
medel. Vi klarar även det finansiella målet om 
att det egna kapitalet ska uppgå till minst fem 
procent av medlemskommunernas nettobidrag 
vilket sen tidigare redan varit uppfyllt.

En stor påverkan och som avviker från budget 
är de förlorade intäkterna kopplat till Covid-
19-pandemin. Då förbundet genomfört utbild-
ningar åt Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) efter beslut av densamma så 
har intäktsbortfallet kunnat begränsas. Vi har 
tappat intäkter i storleksordningen 1,5 miljoner 
kronor. Då förbundet har ansökt om nedsätt-
ning av arbetsgivaravgift via skatteverket samt ej 
tillsatt vakanser har förbundet klarat att hålla sig 
inom budgetram. Det har även varit färre per-
sonalkrävande räddningsinsatser än budgeterat 
samt lägre avskrivningar än budgeterat.

Vi ser ökade kostnader på framförallt drift och 
underhåll där vi också har ett stort underskott 
under året på grund av fördyring av olika avtal, 
oförutsedda inköp samt dyrare underhåll/service 
fordon.

God ekonomisk hushållning  
och finansiella mål
Bestämmelsen om god ekonomisk hushållning 
innebär i kommunallagen att offentliga medel 
ska användas på ett effektivt och säkert sätt 
samt att varje generation ska bära kostnaderna 
för den kommunala service som konsumeras. 

Förbundet har som utgångspunkt att ha en bud-
get 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 medlemmarnas nettobidrag före 
löne- och pensionsjusteringar  
(3 627 000 kronor för året).

• Ny fordonsplan ska implementeras och  
översyn ske gällande resurs såsom höjdfordon 
samt containersystem.

• Under 2020 ska förbundet ha en underhålls-
plan och om möjligt en investeringsplan med 
alla tre fastighetsägare.

Medlemsbidrag
Enligt förbundsordningen ska medlemskom-
munerna genom bidrag stå för de verksamhets-
kostnader som inte täcks på annat sätt. Under 
budgetåret ges förbundet kostnadstäckning från 
medlemskommunerna för löneökningar och 
faktiska pensionskostnader. 

Medlemskommunernas medlemsbidrag var 
oförändrat för 2020. Reglering av faktiska 
pensionskostnader och löneökningar gjordes 
löpande under året.

Kostnader
Förbundet har under året haft lägre personal-
kostnader än budget. Detta på grund av ett 
antal vakanser som inte blivit tillsatta under året.

Vi ser en kostnadsökning gällande reparation 
och underhåll på grund av fördyring av olika 
avtal samt dyrare underhåll/service fordon. 
Underhåll av Nothemmet står för en betydande 
del som beror på den höga beläggningen på 
anläggningen.

Kostnaderna för avskrivning är för året lägre än 
budgeterat.

Intäkter
Årets intäkter uppgick till 7 154 000 kronor vilket 
är 1 631 000 kronor mindre än budgeterat. En 
stor och betydande post är vår GRIB-utbildning 
som är en starkt bidragande orsak till den 
negativa avvikelsen. Detta då utbildningarna ej 
genomförts i planerad omfattning på grund av 
Covid-19-pandemin. Även intäkterna för tillsy-
nerna understiger budget då även dessa ej har 
kunnat genomföras i budgeterad omfattning.

ALLA SIFFROR ÄR AVRUNDADE TILL NÄRMASTE TUSENTAL

Mark, byggnader och tekniska anl.

Pågående investeringar
Övriga fastigheter, markanläggningar

Maskiner och inventarier

Maskiner
Inventarier
Transportmedel
IT
Förbättringsutgifter fastigheter

Upplysningar anläggningstillgångar, tkr

Ingående  
balans 

6 

0
6

27 926

518
5 716

17 722
885

3 085

Avskrivn.

-17

-14
-3

-4 395

-139
-1 243
-2 472

-294
-245

Inves-
teringar

776

776
0

5 186

0
0

4 291
0

894

Försälningar / 
utrangeringar

-43

-40
-3

-711

0
-21

-405
0

-285

Redovisat  
värde vid  
årets slut

0

0
0

28 770

379
5 173

19 178
591

3 449

Ned- 
skriv-

ningar

0

0
0

0

0
0
0
0
0

Övriga 
föränd-

ringar

-722

-722
-0

763

0
722
41
0
0

Viktiga förhållanden för resultat 
och ekonomisk ställning 

Vi ska ha en god ekonomisk hushållning

Skulder och  
pensionsavsättningar
Pensionsskulden är den beräknade framtida skuld som 
förbundet har till arbetstagare och pensionstagare. Den 
samlande pensionsskulden har ökat med 1 830 000 
kronor och är vid årets slut 31 754 000 kronor.

Investeringar
Under 2020 har ett tungt fordon införskaffats. Förbun-
dets utbildnings- och övningsanläggningen Nothem-
met har upprustats med ett nytt övningsobjekt Ett 
containersystem för i huvudsak varm/kallrökdykning. 

Genomsnittlig nyttjandeperiod för maskiner och 
inventarier är 15 år.

Investeringsredovisning, tkr
Budgeterade och genomförda investeringar

Fordon
Tunga fordon BAS/tankfordon
Kompl. BAS-fordon p.g.a. omprioritering

Utrustning och maskiner
Skyddsutrustning
Räddningsmateriel

It, sambandsutrustning m.m.
Rakel, fordonsdatorer & navigationsutr.
Samband och ledning/RC

Övrigt
Möbler och annan utrustning

Avser tidigare år

Totalt

Budget

3 900
3 300

600

900
300
600

200
150
50

200
200

-

5 200

Utfall

3 646
3 646

0

735
303
431

0
0
0

894
894

686

5 962

Leasingavtal, tkr
Redovisning av ej uppsägningsbara operationella  
leasingavtal överstigande 3 år.

Verksamhetsfastigheter
Inventarier
Transportmedel

0
0
0

0
0

56

<1 1-5 5<

0
0

320

Antal år till förfall
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Balanskravsutredning, tkr

Årets resultat enligt 
resultaträkningen

Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar

Årets balanskravsresultat

23

23

23

144

144

144

2020 2019 2018

207

207

207

Balanskravsresultat
Årets resultat enligt resultaträkningen är lika 
med balanskravsresultat eftersom inga juste-
ringar är gjorda.
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Resultaträkning, tkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar enligt plan

Verksamhetens nettokostnader

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

Verksamhetens resultat

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Resultat före extraordinära kostnader

Extraordinära poster

ÅRETS RESULTAT

Bokslut
2019

9 424
-89 669

-5 258

-85 503

68 751
17 664

912

-
- 767

144

-

144

Not

1
2
3

4
5

Bokslut
2020

7 154
-87 439
-4 686

-84 970

68 158
17 526

713

13
- 703

23

-

23

Balansräkning, tkr

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Koncernkonto

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Eget kapital vid årets ingång
Årets resultat

Avsättningar
Varav pensioner

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
 - Leverantörsskulder
 - Interimsskulder
 - Övriga kortfristiga skulder

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

Bokslut
2019

27 932
6

27 926

22 474
6 438

16 036

50 407

4 013
3 869

144

29 925
29 925

16 469
0

16 469
4 465
8 490
3 513

50 407

Bokslut
2019

28 770
0

28 770

24 751
6 540
18 211

53 521

4 037 
4 013

23

31 754
31 754

17 730
0

17 730
4 319
9 743 
3 668

53 521

Kassaflödesanalys, 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
2019

144

5 258
2 855

591
 -2 991

5 857

-648

-648

0

0

10 827
5 209

16 036

Bokslut
2020

23

4 686
1 830

-102
 1 261

7 698 

-5 523

-5 523

0

0

16 036
2 175

18 211
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Budget
0

-74 345
350

15 345
2 100
3 765

45 045
7 740

0

Utfall
-23

-76 779
5621

15 0492

1 9173

3 8864

45 9135

9 4286

-23

Budget
-88 490

-79 645
0

-560
-20

-1 675
-6 230

-360

-88 490

Utfall
-92 838

-85 683
0

-343
-37

-997
-5 577

-200

-92 838

Budget
88 490

5 300
350

15 905
2 120
5 440

51 275
8 100

88 490

Utfall
92 815

8 904
562

15 393
1 954
4 883

51 941
9 628

92 815

Medlemsbidrag och finans
Direktion och revision
Förbundschef
Räddningschef
Samhällssäkerhet
Insats och beredskap
Fastighet och teknik

Totalt

Kostnader Intäkter Netto

Driftredovisning, tkr

Kommentarer till driftredovisning
1 Underskott kopplat till nyrekrytering av förbundschef. 2 Lägre personalkostnader än budgeterat 
kopplat till inställda aktiviteter p.g.a. pandemi. Vakans städpersonal. 3 Något lägre IT-kostnader 
än budgeterat. 4 Underskott kopplat till uteblivna intäkter pga Corona. Kompenseras till viss del av 
vakanser. 5 Underskott pga uteblivna intäkter GRIB. 6 Fördyring SOS-avtal. Periodisk service verktyg. 
Ökade städkostnader.

Not

6
7

8
9

10

11

12
13
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Noter till resultaträkning, 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

Totalt not 1. Verksamhetens intäkter

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

Totalt not 2. Verksamhetens kostnader

Not 3. Avskrivningar
Byggnader
Maskiner och inventarier

Totalt not 3. Avskrivningar

Not 4. Finansiella intäkter
Räntor koncernkontot
Övriga ränteintäkter

Totalt not 4. Finansiella intäkter

Not 5. Finansiella kostnader
Räntor, lån m.m.
Ränta på pensionsavsättningar
Övriga finansiella kostnader

Totalt not 5. Finansiella kostnader

Bokslut
2019

3 268
407
305

4 561
0

10
873

9 424

-209
0

-15
-179

-39 166
-4 438

69
-137

-15 347
-7 693
-6 707

-531
-323
-203

-2 367
-178

-2 482
-1 850
-1 246

-660
-495

-79
-756

-4 031
-30

0
-614

-89 669

-113
-5 145

-5 258

0
0

0

-28
-736

-3

-767

Bokslut
2020

2 731
552
267

3 287
0

116
202

7 154

-285
0
0

-149
-39 475

-4 237
81

-126
-14 883
-6 789
-6 645

-655
-294

-71
-1 808

-304
-2 523
-2 253

-857
-204
-172
-87

-503
-4 749

-30
-0

-419

-87 439

-3
-4 683

-4 686

0
0

13

-28
-668

-7

-703

Not 6. Mark, byggnader m.m.
Anskaffningsvärde
Ackumulerad avskrivning
Årets avskrivning

Totalt not 6. Mark, byggnader m.m (bokfört värde vid årets slut)

Not 7. Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde
Ackumulerad avskrivning
Årets avskrivning

Totalt not 7. Maskiner och inventarier (bokfört värde vid årets slut)
      Pågående investering

Not 8. Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter
Övriga kortfristiga fordringar

Totalt not 8. Kortfristiga fordringar

Not 9. Kassa och bank
Koncernkonto

Totalt not 9. Kassa och bank

Not 10. Eget kapital
Eget kapital vid årets början
Årets resultat

Totalt not 10. Eget kapital (eget kapital vid årets slut)

Not 11. Avsättningar
Särskild avtalspension
Visstidspension/särskild avtalspension enligt överenskommelse
Avsättning löneskatt

Totalt not 11. Avsättningar

Not 12. Långfristiga skulder
Lån medlemskommunerna

Totalt not 12. Långfristiga skulder

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

Totalt not 13. Kortfristiga skulder
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Noter till balansräkning, tkr
Bokslut

2019

55
-45
-4

6

65 525
-32 344
-5 255

27 926
0

2 207
3 321

910

6 438

16 036

16 036

3 869
144

4 013

24 082
0

5 842

29 925

0

0

0
4 465

905
1 016
2 668
1 921
1 977
1 887

550
0

533
547

16 469

Bokslut
2020

0
0
0

0

67 667
-34 211
-4 686

28 770
0

2 528
3 120

892

6 540

18 211

18 211

4 013
23

4 036

25 555
0

6 200

31 754

0

0

0
4 319
1 153
1 222
2 311
2 173
2 121
1 974

479
0

1 914
63

17 730
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Revisionsberättelse 2020
avseende Värends Räddningstjänstförbund, org.nr. 222000-1396

Vi har granskat verksamheten i Värends Räddningstjänstförbund under år 2020. 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. En avsättning i samband med genomförd 
organisationsöversyn har inte redovisats per 31 december 2020 vilket medför att avsättningar är 
1,0 mnkr för låga och eget kapital är 1,0 mnkr för högt. Avvikelsen bedöms inte som väsentlig och 
påverkar inte bedömningen om rättvisande räkenskaper. Vi rekommenderar direktionen att redovisa 
omstruktureringskostnader i samband med att avtalen undertecknas.

Direktionens interna kontroll bedöms ha varit tillräcklig. 

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med förbundets finansiella mål för god ekonomisk hushållning. 
Samtliga aktiviteter i det finansiella perspektivet uppnås under år 2020. 

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetsmålen är delvis uppfyllda. Av de 
aktiviteter som ligger till grund för bedömningen i det verksamhetsmässiga perspektivet (totalt sju) är en 
helt genomförd medan fyra bedöms som delvis genomförda och två bedöms som ej genomförda.

Ansvarsfrihet 
Vi tillstyrker att direktionen för Värends Räddningstjänstförbund beviljas ansvarsfrihet. 

Vi tillstyrker att årsredovisningen för år 2020 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

Förbundets revisorer

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 försik-
tighets- och öppenhetsprincipen. Värends Rädd-
ningstjänstförbund tillämpar den kommunala 
redovisningslagen och rekommendationer från 
Rådet för Kommunal Redovisning.

Budget ska upprättas så intäkterna överstiger 
kostnaderna.

Periodisering
I allt väsentligt har kostnader och intäkter hän-
förliga 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 Räddningstjänstförbund har 
till arbetstagare och pensionstagare.

Den samlade pensionsskulden, inklusive löne-
skatt återfinns under raderna avsättningar för 
pensioner och kortfristiga skulder. Under avsätt-
ningar redovisas den särskilda avtalspensionen. 
Aktualiseringsgraden uppgår till 100 procent.

Som kortfristig skuld finns de avgiftsbestämda 
pensioner som tjänats in av de anställda under 
2020, men som betalas ut under 2021. Från 1998 
betalas årligen hela intjänandet av avtalspension 
ut för individuell placering. Förtroendevaldas 
pensioner sköts för närvarande av respektive 
medlemskommun. 

Värdering
Anläggningstillgångar har upptagits till anskaff-
ningsvärde efter avdrag för planenliga avskriv-
ningar. Avskrivningar av anläggningstillgångar 
görs efter en bedömning av tillgångens nyttjan-
deperiod. Viss vägledning finns i RKR:s förslag 
till avskrivningstider. 

Avskrivning börjar när anläggningarna tas i bruk. 
Den ekonomiska livslängden för en anläggnings-
tillgång ska uppgå till minst tre år och anskaff-
ningsvärdet 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 läg-
sta värdets princip, det vill säga det lägsta av 
anskaffningsvärdet eller det verkliga värdet. 
Kundfordringar äldre än ett år har skrivits ned 
med 100 procent. Kravåtgärder fullföljs även 
beträffande nedskrivna kundfordringar.

Värends Räddningstjänst- 
förbund tillämpar den  
kommunala redovisningslagen 
och rekommendationer från  
Sveriges kommuner och  
landsting samt från Rådet för 
Kommunal Redovisning.

”

Redovisningsprinciper
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Resultat

-276
-61
-33
-34
90

-117
1

-364

Budget

-1 600
-150
-150
-120
-100
-200
150

Utfall

-1 324
-89

-183
-86

-190
-83
149

Oönskat automatiskt brandlarm
Restvärdesräddning
Sanering vägbana
IVPA
Lyfthjälp/hissöppning/mm
Insats annan kommun
Gränslös räddningstjänst

Totalt

Budgetuppföljning, tkr 
Intäkter från utryckningsverksamheten 2020 jämfört med budget 2020.

Kontroll av stora belopp för utbetalning av leverantörsfakturor. Kontroll att de attesterade 
beloppen ligger inom den beslutade beloppsgränsen (delegations - attestordning) och att det 
inköp som fakturan avser ligger inom beslutsattestantens verksamhetsområde.

Inga brister finns då beloppsgränserna i ekonomisystemet är genomgångna och aktuella. Alla 
fakturor över attestbelopp går till förbundsekonom för granskning och underskrift av direk-
tionsordförande.

Riskområde verksamhet
SOTNING, TILLSTÅND, TILLSYN, REMISSER

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

Kontroll är genomförd enligt internkontrollplan 2020 av nedanstående punkter. Kontroll ge-
nomfördes genom stickprov av ärenden gällande tillsyn, tillstånd, remisser och genom gransk-
ning av inlämnad rapport från Växjö – Alvesta sotningsdistrikt. Inga avvikelser eller anmärkning-
ar framkom vid kontrollen.

• Sotning - Inlämning överenskommen regelbunden av rapporter från sotningsdistrikten.
• Tillsyn/tillstånd/remisser - Handläggningstid av ärenden är acceptabel och inom rimlig tid.

PERSONAL, TIDSBUDGET

Arbete med översyn av så kallade F-pass (funktionspass) pågår kontinuerligt. Under år 2020 fick 
vi tidigt ställa om vår verksamhet och avstå från att använda oss av det vi i dagligt tal kallar för 
F-pass (Funktionspass). Detta på grund av pandemin och de råd, riktlinjer samt för att säker-
ställa vår beredskap vid eventuell frånvaro i utryckningsstyrkan vid sjukdom. Vi hade ordinarie 
funktion under januari, februari och halva mars för sedan ställa om och personalen fick återgå 
till utryckningsstyrkan. Därefter lossnade det och vi återgick till Under september gick vi tillbaka 
till F-pass för återigen från november ta bort F-passen då smittspridningen ökade i vårt område. 
Därför finns det ingen uppföljning av arbetspass utanför utryckningstjänst.

Utryckningspersonlens timbank var vid ingång i 2020 + 387 timmar (skuld till personalen). Vid 
2021 års ingång fanns det 305 timmar och det är en minskning med cirka 80 timmar mot före-
gående år.

Redovisning av intern kontroll

Kommentarer till övergripande internkontrollplan
Övergripande internkontrollplan för Värends Räddningstjänst 2020 beslutades vid direktions-
sammanträde i november 2019. Inom förbundet är nu rutinen att försöka anta övergripande 
internkontrollplan för kommande år vid föregående års sista sammanträde. 

Direktionen beslutade om nytt reglemente för internkontroll vid sammanträde i juni 2016. Det 
nya reglementet har tydliggjort ansvar, uppföljning samt även en processbeskrivning hur intern-
kontrollarbetet ska bedrivas inom förbundet.

Kommentarer till övergripande internkontrollplan för 2020 redovisas enligt nedan.

Utalarmering
Anspänningstid vid larm upprätthålls enligt handlingsprogrammet.

Tiderna kontrolleras via vårt händelserapportsystem Daedalos. Tiderna är tillfredställande enligt 
genomförda mätningar för prioriterade händelser.

Riskområde ekonomi
PERSONAL

Rapport över personalkostnader, kontroll lönekostnader fördelade på fasta och rörliga 
löner såsom utryckning och övertid. Stora/många/långa räddningsinsatser och andra 
personalkrävande aktiviteter.

På heltidssidan följer personalkostnaderna budget. Övertidsersättningarna uppgår efter 12 må-
nader till 519 tkr (513 tkr motsvarande period, bokslut 2019). 

När det gäller deltid och avtalsområdet RIB har förbundet på beredskapssidan klarat budgete-
rade mål. Till stor del beroende på att sommaren inte har innehållit några långvariga insatser 
som varit personalkrävande. Under sommaren har en del vakanser förekommit men de bedöms 
som mycket små gällande kostnader. 

Kostnaderna för rekrytering och utbildning är kännbara då organisationen har ca 10 % personal-
omsättning inom deltidsorganisationen.

EKONOMI

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

Skyddsutrustning har köpts in som planerat och räddningsmaterial ligger under budget på 
grund av att det planerade inköpet av material till ett tungt fordon understeg budget.
Under 2020 har ett tungt fordon köpts in enligt budget. Det har även genomförts en investering 
på övningsanläggningen Nothemmet avseende en övningscontainer. 

Uppföljning av debiteringar larm enligt avtal.

Debiteringar under perioden har följt fastställda riktlinjer. Efter 12 månader har 364 tkr utöver 
budget debiterats. Avvikelse från budget på plussidan är lyfthjälp och sanering vägbana. Nega-
tiv avvikelse är främst oönskade automatlarm samt insats annan kommun.
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