Bättre rustad
för trafiken.
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Hej förälder!

Hur upplevde du Värends Räddningstjänst
medverkan vid Riskettan?

Yrkesföraren tipsar!
Sedan ett år tillbaka är räddningstjänsten med och utbildar elever och föräldrar på
körskolornas handledarutbildningar.
– Syftet är att de ska få upp ögonen för varför olyckorna händer och vilka de största
riskerna är, säger insatsledare Krister Holgersson.
Anna Hänsel var med som förälder och tyckte att informationen var riktigt bra.
– De visade ett bildspel som verkligen gav oss en tankeställare. Att räddningstjänsten var med var väldigt positivt. Vi har diskuterat de här sakerna flera gånger vid
matbordet sedan utbildningen.

Bussräddningsprojekt genomfört

När den stora olyckan är ett faktum
Även om bussolyckor inte händer särskilt ofta, så kan de vara förödande när de väl
inträffar. Många människor inblandande och ett stort fordon innebär ett komplicerat
räddningsarbete. Värends Räddningstjänst tog därför initiativ till ett bussräddningsprojekt.
– I ett stort räddningsarbete är det viktigaste att samarbetet mellan räddningstjänst,
ambulans och SOS Alarm fungerar optimalt,
säger Pär Stensson, projektledare för det
bussräddningsprojekt som genomförts med
deltagande av länets samtliga räddningstjänster och ambulansenheter.
I den första, helt teoretiska utbildningen,
deltog all personal från ambulans och
räddningstjänst i länet vilket innebär ofattbara 900 personer. I nästa steg gjorde man
praktiska övningar med två olika typer av
bussolyckor, då 450 personer deltog.
– Vi lärde oss otroligt mycket om varandra,
framför allt vilka kunskaper de olika aktörerna har, och hur de olika organisationerna
fungerar, menar Pär.
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Johan Jonsson ansvarade för den projektgrupp som lade upp utbildningen, och han
var också en av huvudinstruktörerna under
utbildningens gång.
– Den största vinsten är att vi nu har samma metod och teknik, att vi bättre känner
till varandra och därför lättare kan arbeta
tillsammans, säger han.
Reaktionen från brandmännen har varit
positiv.
– Alla har verkligen gjort ett kanonjobb, och
det har känts som en ynnest att få fungera
som projektledare, säger Pär. Och nu har
flera län i södra Sverige visat intresse av att
göra något liknande. Det känns riktigt bra!

Säker
buss!

Jan Klasén är transportutbildare och arbetar även
själv som yrkesförare. Hans tips när man sitter bakom
ratten är det som egentligen är grundläggande.
– Det handlar om gott omdöme och att visa hänsyn
och att följa lagar och regler. Gjorde alla det skulle vi
ha betydligt färre olyckor på vägarna.

Webb-tipset! dinsakerhet.se

Kom-ihåg!

Sedan 2008 erbjuder Värends
Räddningstjänst säkerhets
utbildning för busschaufförer.
– Vi har ett koncept som inriktar
sig på hela resan, både före,
under och efter färd, berättar
Mats Friman, brandinspektör
och ansvarig för utbildningen.
Målsättningen är att busschauffören ska veta vad som ska göras
vid en eventuell händelse.

Räcken räddar liv

De senaste åren har många av våra vägar försetts med
vajerräcken. Något som ökar säkerheten mer än man
kanske tror.
– När man sätter upp vajerräcke på en vanlig landsväg får man i stort sett samma säkerhet som på en
motorväg. Och dessutom till en bråkdel av kostnaden,
berättar Roger Johansson, nationell samordnare på
Trafikverket.
Vägen blir 80-85% säkrare med vajerräcken, och man
räddar faktiskt 50-70 liv varje år på de drygt 200 mil
som idag har vajerräcken. Med andra ord en riktigt
god investering.

Först på
olycksplatsen

Att komma först till en olycksplats är mångas
fasa, kanske framför allt för att man är osäker på
vad man ska göra. Här är räddningstjänstens tips
när du är först på plats:
1. Varna! Använd dig av varningsblinkers, triangel
eller kanske till och med av ditt eget fordon för att
spärra av olycksplatsen. En reflexväst gör att du
lättare påkallar uppmärksamhet.
2. Larma! När du ringer till SOS ställer operatören
tydliga frågor till dig. Samtidigt påbörjar en annan
operatör arbetet med att larma ut de enheter
som behövs. Det innebär att under tiden du pratar
med SOS påbörjas utryckningen.
3. Agera! Se om det finns något du kan göra i
väntan på ambulans och räddningstjänst. Påbörja
första hjälpen.

Varna! Larma!
Agera!
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En dag på Värends Räddningstjänst

Alltid redo!

Värends Räddningstjänst åker årligen på 1200 larm, vilket
innebär ungefär tre larm per dygn. Varje minut dygnet runt,
året runt, finns åtta brandmän redo att rycka ut om du råkar
ut för en brand eller en trafikolycka. Samtidigt finns dessutom 40 deltidsbrandmän som har beredskap runt om i Växjö
och Alvesta kommun. Stor del av arbetstiden används till att
förbereda sig för allt det som när som helst kan hända dig
och mig. Denna livräddningsträning i vatten avbröts strax
efter det att bilden togs för ett larm om en trafikolycka.

Bra lokalkännedom är A och O för att korta
ner inställelsetiden. Arbetspasset inleds med
att varje brandman får redogöra för en gata
eller en by.
4

Rök- och andningsutrustning kräver daglig
tillsyn. De ska tryckas och laddas i omgångar,
och slangarna undersöks noga så att de inte
går sönder under utryckning.

Lite lugn och ro

En del i arbetet är att se till att även de
lokala brandstationerna har rätt utrustning.
Heltidsbrandmännen arbetar också med
utbildning för deltidsbrandmännen.

På brandstationen i Växjö är fikarummet den gemensamma samlingspunkten för både operativ
och administrativ personal. Men en stilla kopp kaffe kan snabbt förvandlas till akut utryckning.

En timme per arbetspass är obligatorisk för
fysisk träning. Den kan vara förlagd till det
egna gymmet eller till simhallen.
5
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Alla kan väl larma?

Under året har Värends Räddningstjänst haft information om brandsäkerhet på SFIutbildningar för att öka kunskapen om vad man ska göra om det börjar brinna.
– De höll en utbildning på en och en halv timme och gav ut skriftlig information på en
mängd olika språk, berättar Joakim Karlsson, lärare och samordnare på SFI.
Joakim säger att det har varit uppskattat bland deltagarna, och att det alltid är bra att
få kunskap direkt från experterna.

Friman tipsar!
Snacka om det!

Vad gör du i väntan
på blåljusen?
Du upptäcker en brand i hemmet! Du kastar dig på telefonen, slår 112 med darrande
fingrar, hasplar ur dig det larmoperatören vill veta och får reda på att räddningstjänsten
är på väg. Du slänger på luren. Och nu då?
Tiden det tar från det att du larmar till dess
att räddningstjänsten kommer känns som
en evighet. Och vad du gör under de minuterna är ofta helt avgörande för brand
förloppet.
Det absolut viktigaste är självklart att sätta
dig själv och andra i säkerhet. Men beroende på hur mycket branden har spritt sig, kan
det finnas andra saker du också kan göra.
Upptäcker man branden tidigt kanske man
till och med själv kan släcka den, förutsatt att
man har något att släcka med. Ibland kanske
det inte ens är nödvändigt att larma 112.
Sedan gäller det att rädda de värden som

räddas kan. Och här är det ju bara du som
vet vad som är viktigast för dig.
Att stänga in branden är det mest effektiva
sättet att fördröja att branden sprider sig.
Och då handlar det inte bara om att stänga
dörren till rummet där branden är, utan alla
dörrar hela vägen ut. Är det flera dörrar för
branden att ta sig igenom kan det ta timmar
innan branden sprider sig genom hela huset.
Bor du i lägenhet ska du vara försiktig med
att ge dig ut i ett rökfyllt trapphus. Det är ju
röken som är farlig och därför är det säkraste du kan gör att stanna kvar i lägenheten
till dess att räddningstjänsten kommer.

> Läs mer på dinsakerhet.se/brand/Om-det-brinner-hemma/
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Mats Friman, brandinspektör på Värends
Räddningstjänst, pratar gärna förebyggande
brandskydd, och här kommer hans bästa
tips!
– Allra mest kan man faktiskt göra innan
det börjar brinna! Brandvarnare som fungerar i flera rum är väsentliga livräddare. En
funktionsduglig brandsläckare som man
kan hantera är också en bra investering. Och
det kanske allra viktigaste – att någon gång
prata med familjen vad man ska göra om
det börjar brinna. Förvånansvärt många har
aldrig haft ett sådant samtal.

Företagsutbildning för Posten

Posten i Alvesta är en av de organisationer som köpt utbildning av Värends Räddningstjänst.
– Vi har en insatsstyrka på 30 personer uppdelad på tre grupper, berättar Magnus
Magnusson på Posten. Den är utbildad att hjälpa till när brandlarmet går eller någon
annan typ av olycka inträffar.
För att vidareutbilda sig har man plockat in Värends Räddningstjänst.
– Den stora fördelen är att det blir mer på allvar när man tar in dem. De kan också all
utrustning och har mängder av bra tips att ge baserat på sin egen erfarenhet.

Eldar du
säkert?

Har du koll på hur du eldar säkert? Per-Olof
Persson på Växjö sotningsdistrikt lär dig hur:
1. Elda med torr och ren ved, och bara med det!
2. I braskaminer ska du låta kaminen vila lika
länge som du har eldat.
3. Elda försiktigt. Tumregeln är två kg ved per
timme.
4. Pyrelda inte! Att pyrelda innebär att man
stänger syretillförseln när man eldat klart.
Det leder till att tjära sätter sig i skorstenen,
och nästa gång man eldar kan det ta eld i
skorstenen.
Per-Olof uppmanar också att ta kontakt med
sin sotare när man har frågor.

Fråga
sotaren!
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Snabbt på plats
Mångfald på agendan

Under hösten 2010 anordnades en mångfaldskonferens för personalen på Värends
Räddningstjänst. En av föreläsarna var Yael Tågerud, kompetensutvecklare inom
interkulturell kommunikation på Linnéuniversitetet. Hon pratade bland annat om
hur människor från olika kulturer bemöter varandra och vilka skillnader som finns.
– Om vi lär oss vad olika beteenden betyder i olika kulturer är det lättare att göra sitt
jobb, säger Yael Tångerud. Det handlar ju om att vara öppen för att alla inte förstår
och tolkar information, kroppsspråk och annan kommunikation precis som vi.
Att bara ha kunskapen att vi reagerar olika på samma kommunikation kommer
man långt med.

Första insatspersonen åker direkt till olycksplatsen när larmet går.
– Som styrkeledare har man egen bil den
veckan man har jouren, och åker alltså direkt
till olycksplatsen, berättar Stefan Göthberg
som är styrkeledare i Alvesta.
– Vi har lättare utrustning med oss som
släckare, varningsskylt och lite sjukvårdsutrustning. Vi ska även rekognosera så att räddningsinsatsen kan dra igång direkt när brandbilarna
kommer, säger Stefan.

Ett av Åsas första larm minns hon speciellt. Hon fick krypa in i ett trångt bagageutrymme och hålla upp huvudet på en trafikskadad person i väntan på ambulans.
Första året har hon varit med på ca 20 utryckningar. – Även om jag börjar känna mig säkrare på mitt uppdrag, så inser jag att man aldrig blir fullärd. Och det är
väl det som är tjusningen. Det är ett jobb som både känns viktigt och lite som ett äventyr. Och det är en fantastisk gemenskap i teamet!

”Fler tjejer som brandmän skulle vara kul”
Tjejer som är brandmän? Finns det? Och funkar det? Är de inte för svaga, för korta, för – fel,
helt enkelt? Eller är det så att de har fördelar som de starka killarna inte har? Vi träffade
Elin Theander och Åsa Andersson som båda jobbar inom Värends Räddningstjänst.
Elin är brandingenjör på stabsenheten. Efter
studier i Lund och ett år på Revinge blev
Värends Räddningstjänst hennes första
arbetsplats i januari 2010. Sedan årsskiftet
fungerar hon också i rollen som räddningschef i beredskap.
Åsa Andersson är deltidsbrandman i Braås.
Till vardags jobbar hon som teknikinformatör på Volvo, men under 2010 utbildade hon
sig till deltidsbrandman och rycker nu ut på
larm i och runt Braås.
– Platschefen tyckte att jag skulle passa som
brandman eftersom jag ändå tränar mycket,
säger Åsa. Själv hade jag aldrig tänkt på
det, men jag bestämde mig för att prova.
Och när jag klarade antagningarna var det
självklart att gå vidare.
– För min del sökte jag en ingenjörsutbildning där det fanns intressanta påbyggnadsutbildningar. Därför blev det just brand
ingenjör för mig, säger Elin.
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Att vara tjej och brandman ser båda bara
som positivt.
– Jag har redan hamnat i situationer där jag
på grund av min fysik klarat vissa utmaningar lättare än killarna. Exempelvis att
krypa in i trånga utrymmen. Jag ser det mer
som att vi kompletterar varandra, säger
Åsa. Alla har vi ju olika sätt att närma oss
situationer och personer, beroende på de
erfarenheter vi bär med oss.
– Fys-testerna har rykte om sig att vara
tuffa, säger Elin, och det gör kanske att man
tror att man inte klarar dem som tjej. Men
det finns många tjejer som klarar dem.
Varken Åsa eller Elin tänkte så mycket på
aspekten att de var tjejer i ett mansdomi
nerat arbete.
– Det är få som reagerar på att vi är tjejer,
det kanske mest är äldre personer som
tycker att det är lite konstigt.
Fler tjejer som brandmän skulle vara kul,
säger de båda.

Mer än brandbilar

En brandman gör mer än släcker bränder.
– Att vara brandman handlar om att hjälpa tredje person, att rädda
person, egendom och miljö, säger Jimmy Johansson, platschef på
brandstationen i Vislanda.
Brandmän åker visserligen på brandlarm, men rycker också ut vid
trafikolyckor och IVPA-larm vilket står för i väntan på ambulans.
– Vi har utbildning på defibrillator och får göra upplivningsförsök,
berättar Jimmy.
– Som brandman ska man vara lugn som person, kunna jobba under
svåra förhållanden och vara bra på teamarbete!
Elin arbetar mycket med kvalitetssäkring
och systematiskt arbetsmiljöarbete. När
hon kom till Värends Räddningstjänst
var det en kompetens man hade saknat.
– Det känns bra att arbeta med de här
frågorna, och jag känner att det jag gör
uppskattas. Jag gillar att få fria händer
och att arbeta mot ett mål. Det ansvar
jag nu fått känns helt rätt.

Kombitjänster lockar

Administratör och
brandman i ett!

Under 2010 har Värends Räddningstjänst inrättat ett antal kombitjänster. Det innebär att man kombinerar utryckningstjänst som
brandman med ett mer administrativt arbete, och kör varannan
vecka av varje.
– För mig är det ett kanonbra upplägg, säger Johan Jonsson. Jag
gillar variationen och att få möjlighet att arbeta med utbildning
som är mitt administrativa uppdrag. Arbetet på fältet gör ju också
att jag får en annan trovärdighet i utbildningsupplägget.
9

Under året har Värends Räddningstjänst
larmats ut vid 138 tillfällen till brand
i byggnad. De flesta bränder startar i
köket eller i skorstenen. Den viktigaste
livförsäkringen man kan ha är en
fungerande brandvarnare.

nyhetsbild.org

övningsansvarig på Värends Räddningstjänst, en idé som det var lätt
att få gehör för. Krissamverkan Kronoberg, länets övriga räddningstjänster och ambulansorganisationen tyckte alla det var ett bra
projekt. Politikerna skapade utrymme i budgeten, och även staten
bidrog med ekonomiska resurser genom Krissamverkan.
– Jag hade förmånen att få vara med på en av övningarna och det
var oerhört imponerande att se hur väl samarbetet mellan brandmän och ambulanspersonal fungerade. Och politiskt var det lätt att
få igenom det här projektet, berättar Berith Swalander.
– Det viktigaste med projektet är att vi har tränat tillsammans med
andra aktörer och att det nu finns en handlingsplan för hur vi genomför en svår bussolycka. Och det är ett samarbete vi kan dra nytta
av även i övrigt, säger Jörgen Waldén.

det förebyggande arbetet

Säkra vårdboende

Värends Räddningstjänst har under 2010 startat ett arbete med
så kallade brandsäkerhetsvärderingar på samtliga vårdboende.
Exempelvis är inte alla vårdboende utrustade med sprinklers, och
personalen måste också veta hur de ska prioritera om en brand
skulle inträffa.

Trafikutbildade elever och föräldrar…
Under året har Värends Räddningstjänst informerat 3.600 personer
vid 183 tillfällen om de vanligaste farorna i trafiken. Detta har skett
inom ramen för körskolornas risk- och handledarutbildning. Med
hjälp av ett bildspel har man berättat att brist på uppmärksamhet
är den vanligaste orsaken till våra trafikolyckor, och man har visat
att även vid låga hastigheter kan en olycka orsaka stor skada. Både
föräldrar och elever har gett högt betyg i de enkäter som gjorts efter
utbildningarna.

…och andra utbildningsinsatser
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Säger man Värends Räddningstjänst tänker nog de flesta på utryckande brandbilar och personal som ägnar sig åt akuta åtgärder. Men
verksamheten är betydligt större än så. Mycket tid och resurser läggs på att förbereda för att vara redo – om olyckan är framme. Att bygga
strukturer, utbilda människor, samverka, hitta de bästa lösningarna, kvalitetssäkra och tänka ut vilka olyckor som faktiskt skulle kunna
inträffa är bara några av de saker som görs inom räddningstjänsten, och som vi medborgare oftast inte vet så mycket om. 2010 har inneburit
en mängd olika uppgifter, och här kommer ett axplock förmedlat av ordförande Berith Swalander och räddningschef Jörgen Waldén.

Samarbete över gränserna
Krissamverkan Kronoberg är namnet på det etablerade samarbete för länets beredskaps- och räddningsfrågor. De olika aktörerna
verkar i ett antal arbetsgrupper samt en styrgrupp som leds av
Länstyrelsens beredskapsdirektör. Värends Räddningstjänst har
under året tagit ett stort ansvar för att bidra till en god utveckling, inte minst inom den samverkansstab som är en viktig del av
samarbetet.
Efter stormen Gudrun har samarbetet i länet utvecklats. Vid en
större olycka eller katastrof sammankallas en grupp som bildar sig
en uppfattning om situationen och avgör om det är en angelägenhet för hela länet. Om så är fallet aktiverar man samverkansstaben, som sedan leder krisledningsarbetet för hela länet, berättar
Jörgen.
Inom Krissamverkan initierade Värends Räddningstjänst under
2010 ett kem-projekt, som går ut på att förbättra beredskapen för
att kunna hantera en större kem-olycka.
– I sådana här fall uppkommer alltid frågan om prioriteringar,
säger Jörgen. Den här typen av olyckor är sällanhändelser i Sverige,
det inträffar ungefär en vart tionde år i hela landet, men vi kan
inte ignorera den typen av räddningsinsatser bara för att sannolikheten att de ska drabba oss är mindre. Därför har vi beslutat att
det blir en satsning på det under 2011, då vi bland annat kommer
att genomföra utbildningsinsatser.
Berith berättar att kompetensutvecklingsbudgeten de senaste
åren har förstärkts betydligt.
– Det har gjort att vi kan fokusera på ett område i taget och satsa
ordentligt, säger hon.
All räddnings- och ambulanspersonal i länet har fått utbildning i räddning vid bussolycka. Ett projekt som röjt stor uppmärksamhet i hela
landet.
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Redo när det händer
Varje år inträffar ett par stora bussolyckor i Sverige. Hur förberedd
man är den dagen det sker kan vara avgörande för hur många liv
som kan räddas. Idén att driva ett bussräddningsprojekt kom från

Värends Räddningstjänst har under året haft en bra samverkan med
Sjöräddningssällskapet för insatser till sjöss. En helt ny typ av räddningsutrustning har också införskaffats.

utryckningssatsningar

Till sjöss

Värends Räddningstjänst har under en längre tid varit medveten om
de egna bristerna inom räddningsinsatser till sjöss. Man har stöttat
den lokala sjöräddningsorganisationen sedan start och har ett gott
samarbete, men under 2010 har man också påbörjat arbetet med att
skaffa gummibåtar till alla stationer.
– Vi gjorde ett testprojekt med en gummibåt och räddningsbräda
på trailer som föll väl ut. Fördelen med en gummibåt är att den är
lätt att transportera, både med våra bilar och sedan fram till sjön,
samtidigt som de är mycket sjövärdiga, säger Jörgen.
Utplaceringen av gummibåtar ska vara klart under 2011. Värends
Räddningstjänst har även arbetat igenom ett vatten- och livkoncept
för att kvalitetssäkra räddningsinsatserna vid drunkningstillbud.

Nyanlända invandrare har utbildats i brandskyddsfrågor inom SFI
och samtliga 6-åringar har genom Bamses brandskola varit på besök
hos Värends Räddningstjänst. En av dem är Ida Hjerpe som då gick
på Högstorps förskola. Hon berättar att de fick titta på en film och
skjuta ner koner med en vattenslang. Och så fick de så klart lära sig
vad man ska göra om det börjar brinna.
– Då ska man stänga alla fönster och dörrar och sedan ska man
springa ut. Och det är bra om man får med sig en telefon, säger Ida.

Internt förbättringsarbete
Sot och övriga partiklar som sätter sig i brandmännens kläder kan
vara hälsofarliga, och det finns misstankar om att detta kan leda till
cancer. Därför har Värends Räddningstjänst under året installerat
tvättmaskiner på flera deltidsstationer.
För att skapa andra arbetsmiljöförbättringar har man även påbörjat
en förstudie med VöFAB (Växjö Fastighetsförvaltning AB).
Utbildning i
hjärt-lungräddning
med hjärtstartare.
En trygghet för
medborgaren.

I trafiken
Räddningstjänsten har också haft ett genomgripande arbete i hela
organisationen kring hur man jobbar vid trafikolyckor. Nya fordon
har köpts in och man har anpassat utrustning och nivå efter varje
station, där Växjö och Alvesta idag har den högsta nivån.

I väntan på ambulans
Under året har IVPA – I Väntan På Ambulans – blivit fullt utbyggd och
fungerar nu inom alla styrkor. Det innebär att räddningstjänsten har
fått utbildning inom första hjälpen och hjärträddning, och åker på
de ambulanslarm där de kan göra en insats innan ambulansen kommer. Under 2010 har ett par solskenshistorier inträffat där brandmän
faktiskt har räddat liv.

Vid brand
Värends Räddningstjänst har också beställt en så kallad lätt räddningsenhet till Ingelstad och Moheda, vilket innebär en mindre
släckbil som släcker med skum. Ett fordon som innebär halva investeringskostnaden mot en vanlig bil. Dessa kommer att slutlevereras
under 2011.
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Resultaträkning 2010 (Tkr)

Not

2010

2009

1
2
3

6 700
-62 511
-2 717

6 009
-64 731
-2 305

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER/INTÄKTER 		

-58 528

-61 027

4
5

240
-390

288
-828

RESULTAT FÖRE KOMMUNBIDRAG 		
Bidrag Alvesta kommun 		
Bidrag Växjö kommun 		

-58 678
12 938
47 311

-61 567
13 501
49 190

ÅRETS RESULTAT 		

1 571

1 124

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar enligt plan

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Noter Resultaträkning 2010 (Tkr)

2010

2009

19
2 065
1 061
3 388
166
6 700

39
1 859
938
3 132
41
6 009

-860
-43 241
-2 486
-96
-6 081
-391
-2 679
-6 677
-62 511

-1 495
-43 416
-4 242
-136
-6 219
-364
-2 157
-6 702
-64 731

143
2 574
2 717

143
2 162
2 305

240
0
240

287
1
288

-386
-5
-390

-285
-543
-828

Noter Balansräkning 2010(Tkr)

2010

2009

Not 6. Mark, byggnader mm
Anskaffningsvärde
Ackumulerad avskrivning
Årets avskrivning
Bokfört värde vid årets slut

3 692
-549
-143
3 000

1 964
-406
-143
1 415

Not 1. Verksamhetens intäkter
Försäljningsmedel (material, varor)
Taxor, avgifter, ersättningar
Bidrag
Försäljning av verksamhet/entreprenader (tjänster)
Övriga intäkter
Not 2. Verksamhetens kostnader
Entreprenader, köp av verksamhet, konsulter (tjänster)
Lönekostnader inkl. sociala avgifter
Årets inbetalning av pensioner
Okomp.övertid, ej uttagna semesterdagar
Hyror
Leasing, operationell
Material
Övriga kostnader
Not 3. Avskrivningar
Byggnader
Maskiner och inventarier

Berith Swalander, ordförande

Malin Nilsson Kind

Siv Wittengård, ersättare*

Not 4. Finansiella intäkter
Räntor koncernkontot
Övriga ränteintäkter

Svante Kjellén, vice ordförande

Not 5. Finansiella kostnader
Räntor lån m.m.
Övriga finansiella kostnader

Anders Lindoff

Lars-Olof Franzén

Jörgen Waldén är räddningschef på Värends Räddningstjänst
och som sådan ansvarig för verksamheten i förbundet.
Berith Swalander är ordförande i direktionen som är en
politiskt tillsatt styrelse.

Balansräkning 2010 (Tkr)

Not

2010

2009

Jörgen och Berith

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar 		
- mark, byggnader och tekniska anläggningar
6
- maskiner och inventarier
7

28 587
3 000
25 586

21 380
1 415
19 965

Omsättningstillgångar 		
Kortfristiga fordringar
8
Koncernkonto
9

4 624
2 659
1 965

10 117
3 923
6 194

SUMMA TILLGÅNGAR 		

33 211

31 497

0M 2010
När Berith och Jörgen ser tillbaka på 2010 är det
lite olika saker som har etsat sig fast som årets
höjdpunkter.

– Jag tycker att det är fantastiskt bra att IVPA nu är
fullt utbyggt, säger Berith. Och så är det ju näst intill
otroligt att vi faktiskt har mött 8000 människor i olika
utbildningsinsatser. Både att vi är på SFI och körskolans handledningsutbildningar tycker jag är mycket
bra. Sedan måste jag ju också säga att det är roligt att
vara ordförande för en verksamhet som har ett så gott
renommé. Den här mandatperioden har det också rått
stor enighet i den politiska ledningen gällande satsningar inom räddningstjänsten. Det är saker som jag
tar med mig som positiva från 2010.
– För min del är det nog körkortsutbildningen och bussräddningsprojektet som sätter det största avtrycket
under 2010, säger Jörgen. Men jag måste också lyfta
fram att det är en stor glädje att ha fått anställa nya
medarbetare, däribland två brandingenjörer, som båda
är unga och nyutbildade.
Vi har också rekryterat fler kvinnor till organisationen,
vilket känns bra. 2010 har varit ett händelserikt år, med
många olika och spännande projekt, och mycket ny
kunskap som på olika sätt har kommit in i verksamheten. Det var ett år som lämnar en positiv känsla
efter sig.

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
10
Eget kapital vid årets ingång 		
Årets resultat 		

6 980
5 409
1 571

5 408
4 284
1 124

Avsättningar
11
- varav pensioner 		

10 700
10 700

10 977
10 977

Skulder 		
Långfristiga skulder
12

15 531
2 570

15 112
4 195

Kortfristiga skulder
13
- Leverantörsskulder 		
- Övriga kortfristiga skulder 		

12 961
2 987
9 974

10 917
2 838
8 079

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 		

* P.g.a ordinarie ledamots sjukdom.
12

33 211

31 497

Not 7. Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde
48 934
Ackumulerad avskrivning
-20 774
Årets avskrivning
-2 574
Bokfört värde vid årets slut
25 586
Specifikation:
Mark o byggnader
1 272
Pågående investering fordon
1 728
		
Not 8. Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
608
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2 045
Övriga kortfristiga fordringar
6
2 659
Not 9. Kassa och bank
Koncernkonto
1 965
1 965
Not 10. Eget kapital
(övriga förändr se spec. nedan)
Eget kapital vid årets början
5 409
Årets resultat
1 571
Eget kapital vid årets slut
6 980
Not 11. Avsättningar
Pensionsskuld
Not 12 Långfristiga skulder
Lån medlemskommunerna
Not 13. Kortfristiga skulder
Nästa års amortering på långfr.
lån medlemskommunerna
Leverantörsskulder
Upplupna löner
Sociala avgifter
Semesterlöneskuld, okompenserad
övertid inkl soc.avg.
Förutbetalda intäkter
Upplupna kostnader
Övriga kortfristiga skulder

40 884
-18 612
-2 307
19 965
20 110
-145
19 965
1 315
2 495
114
3 923
6 194
6 194
4 284
1 124
5 408

10 700
10 700

10 977
10 977

2 570
2 570

4 195
4 195

1 625
2 987
1 104
431

1 625
2 838
1 048
424

2 767
1 229
723
2 094
12 961

2 660
54
434
1 834
10 917
13

Redovisningsprinciper
Allmänt
Den kommunala redovisningslagen stadgar bl. a. att bokföring och redovisning ska ske enligt god redovisningssed.
Innebörden i detta bestäms och utvecklas genom nya och
förändrade rekommendationer och lagar eller genom att ny
praxis uppstår.
Förutom att redovisningen ska vara rättvisande finns
övriga vägledande principer såsom försiktighets- och
öppenhetsprincipen.
Värends Räddningstjänstförbund tillämpar i allt väsentligt
den kommunala redovisningslagen och rekommendationer
från Sveriges kommuner och landsting samt från Rådet för
Kommunal Redovisning.
Periodisering
I allt väsentligt har samtliga kostnader och intäkter hänförliga
till redovisningsåret bokförts som sådana, d v s periodiserats.
Semesterlöneskulden, dvs. skulden till personalen för sparade
semesterdagar, okompenserad övertid samt arbetsgivaravgift
redovisas som kortfristig skuld.
Pensionsskuld
Pensionsskulden är den beräknade framtida skuld som
Värends Räddningstjänstförbund har till arbetstagare och
pensionstagare. Den samlade pensionsskulden, inklusive
löneskatt återfinns under raderna avsättningar för pensioner
och kortfristiga skulder. Under avsättningar redovisas den
särskilda avtalspensionen. Som kortfristig skuld finns de pensioner som tjänats in av de anställda under 2010, men som
betalas ut under 2011. Från 1998 betalas årligen hela intjänandet av avtalspension ut för individuell placering.
Värdering
Anläggningstillgångar har upptagits till anskaffningsvärde
efter avdrag för planenliga avskrivningar. Avskrivningar av
anläggningstillgångar görs efter en bedömning av tillgångens nyttjandeperiod, viss vägledning finns i SKL:s förslag till
avskrivningstider. Avskrivning påbörjas när anläggningarna
tas i bruk. Den ekonomiska livslängden för en anläggningstillgång ska uppgå till minst tre år och anskaffningsvärdet till
minst ett basbelopp.
Omsättningstillgångar har tagits upp till lägsta värdets
princip, d v s det lägsta av anskaffningsvärdet eller det verkliga värdet.
Kundfordringar äldre än ett år har skrivits ned med
100 %. Kravåtgärder fullföljs även beträffande nedskrivna
kundfordringar.

Finansieringsanalys 2010 (Tkr)

2010

2009

1 571,3

1 124,2

2 716,8
-277,1

2 305,2
2 477,7

1 264,8
2 044,6
7 320,3

-1 094,9
-523,0
4 289,2

Nettoinvesteringar
MEDEL FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN

-9 923,8
-9 923,8

-8 374,0
-8 374,0

Amortering av skuld
MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

-1 625,0
-1 625,0

-1 625,0
-1 625,0

ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början

-4 228,5
6 193,9

-5 709,8
11 903,6

1 965,4

6 193,8

Årets Resultat
Justering för ej likviditetspåverkande poster
Av- och nedskrivningar
Avsättningar
Förändring av rörelsekapital
Förändring kortfristga fordringar (- ökn/+ minsk)
Förändring kortfritiga skulder (- minsk/+ ökn)
MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Likvida medel vid årets slut

Revisionsberättelse

Nyckeltal
Antal insatser, typ/år
2010
2009
Brand i byggnad
138
129
Brand ej i byggnad
154
162
Trafikolycka
196
201
Utsläpp av farligt ämne
24
20
Drunkning-/tillbud
10
11
Nödställd person
22
9
Nödställt djur
7
1
Stormskada
0
0
Översvämning av vattendrag
5
3
Annan vattenskada
6
5
Annan olycka
18
11
Automatlarm, ej brand/gas
502
453
Förmodad brand
61
45
Falsklarm brand
3
3
Förmodad räddning
8
10
Falsklarm räddning
2
0
I väntan på ambulans
31
13
Hjälp till ambulans
9
4
Hjälp till polis
2
1
Felindikering från automatlarm
0
1
Hiss ej nödläge
17
8
Annat uppdrag
38
26
Summa
1 254
1 116
			
Brandskyddskontroller			
Entreprenör Växjö sotningsdistrikt AB
2010
2009
Växjö sotningsdistrikt
5 979
4 555
Alvesta sotningsdistrikt
1 062
935
			
Behandlade ärenden och genomförda kurser
2010
2009
Tillsyner LSO och LBE
140
183
Tillsyn, skriftliga redogörelser
48
43
Remisser
83
122
Allmänna yttranden
20
38
Bygg- och planärenden
71
48
Brandfarlig vara
38
83
Sotningsärenden
23
37
Antal utbildade personer			
Brandskyddsutbildning
2 717
3 501
Brandutb, Hem & fritid
351
644
Brandutb, SFI
389		
Heta arbeten
273
298
Trafiksäkerhetsinfo. körskolor
3 633		
Förare av farligt gods
109
189
Brandinformation
232
141
Bamses brandskola
907
830
Summa:
8 886
5 603

2008
135		
170		
181		
14		
11		
14		
6		
2		
3		
3
12
439
53
4
4
3
9
4
1
11
22
1 101
2008
2 650
963
2008
229
56
76
16
62
83
45
3 306
615
213
179
48
926
5 287

Personalstatistik 			

			 2010
2009
Kvinnor
Män Totalt
Totalt
Diff
Mätdatum 2010-11-01						
Antal tillsvidareanställda
5
54
59
57
2
Omräknade heltider
4,3
54,0
58
56
2
Genomsnittlig sysselsättningsgrad
86,0% 100,0%
99%
99%
0
Medelålder
52,2
42,4
43,2
43,3
-0,1
Medellön
27 733 25 895 26 051
25 299
752
Vikarier med månadslön
0
0
0
0
0
Deltidsbrandmän
2
146
148
150
-2
Räddningsvärnsmän
0
28
28
29
-1
Personalomsättning
0,0% 3,8% 3,5%
3,4%
0,1%
					
Mätdatum 2009-11-01 - 2010-10-31						
Sjukdagar/snittanställd
6,9
3,8
4,1
4,3
-0,2
Ej sjukfrånvaro antal anställda
1
27
28
22
6,0
Föräldraledighet
0,0 244,9 244,9
353,5
-108,6
Vikarier med timlön
0,0
2,0
2,1
1,3
0,8
Övertid, timmar
5 1 191 1196,25
1721
-525
					
						
					
”Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro
i procent av arbetstiden (kalenderår)”			 2010
2009
Diff
Total sjukfrånvarotid 			
1,2
1,26
-0,06
Långtidssjukfrånvaro (>60 dgr)
i procent av sjukfrånvaron			
0
8,65
-8,65
Kvinnor			
1,13
1,03
0,1
Män			
1,2
1,27
-0,07
K + M -29 år			
0,57
0,64
-0,07
K + M 30-49 år			
1,05
1,29
-0,24
K + M 50- år			
1,66
1,35
0,31
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Kvalitetsutveckling
Deltagande i Växjös arbete
med styrmodell
Nytt handlingsprogram
påbörjas
Förmåga brand, trafikolycka &
vattenlivräddning ses över
Byte av verksamhetssystem
genomförs
Utredning, direktionen
Aktiva inom Krissamverkan
Kronoberg. Bussräddning &
samverkansstab
Stärka medborgarens förmåga att minska och förhindra olyckor
Tematillsyn vårdbostäder
Regelbunden tillsyn
Tillsyn farlig verksamhet
Samverkan med hemtjänstverksamhet, försök
Utbildning &
olycksinformation
Räddningsstyrkorna genomför olycksinformation:
- Skolmiljöer och ungdomar
samt invandrare
- Unga bilförare

Utbildning i jämställdhet,
heltid

Händelsebaserade insatser i
skolmiljöer

Ansökan projektmedel mångfaldsarbetet

Bamses brandskola

Förbättrad lönepolitik, arbetsvärdering & lönekriterier

Extern utbildning
Effektivt och flexibelt resursutnyttjande före, under och
efter olyckor
Lättare räddningsfordon,
Ingelstad och Moheda.
Bemanning 1+2 genomförs

Insatsutvärdering
Halkkörning
Trafiksäkerhetspolicy fastställs
Ny handlingsplan fys & hälsa

Projekt ”Första insatsperson”
utvärderas.

Rutiner för kamratstöd &
avlastande samtal, revideras

”I väntan på ambulans”

Källsortering på Växjö
stationen

Översyn larmplaner, styrkeuppbyggnad

En välskött ekonomi med mål
för god ekonomisk hushållning

Radiosystemet RAKEL tas i
drift. Analys skadeplatsradio
En attraktiv arbetsplats med
kompetenta medarbetare
som trivs
Nytt arbetstidsavtal för
heltidsstyrkan
Mångfaldsplan fastställs och
en samordnare utses
Riktade informations- och
”prova på aktiviteter” för
kvinnor

människors säkerhet?

Eget kapital, lägst 5 % av
medlemsbidragen
Investeringstakten ökar, år
2019 är inga fordon äldre än
20 år
Plan för intern kontroll:
- Stöldbegärliga inventarier
- Bisysslor följs upp
- Upphandling av försäkringar

Genomfört

Delvis

Nej

Brandskyddsinformation,
Ingelstad samt Moheda

Vill du jobba med
Kontakta oss!
vrtj.se 0470-76 65 00

Genomfört

Delvis

Nej

Genomfört

Delvis

Nej

Checklistan

