
Årsredovisning2008

Säkrare på sjön. I samarbete 
med Värends Räddningstjänst har 
Sjöräddningssällskapet byggt upp 

en räddningsstation i Helgasjön.

Ett tryggt och olycksfritt samhälle. För alla.
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 439 Automatlarm
 305  Bränder 
 181   Trafikolyckor
 53  Förmodade bränder
 22  Övrigt
 14 Utsläpp av farligt ämne
 14  Nödställda personer
 12  Andra olyckor
 11  Drunkningstillbud
 11  Hisstillbud
 9  Hjälp till ambulans
 6  Nödställda djur
 4  Hjälp till polis
 4  Falsklarm brand
 4 Förmodade räddningar 
 3 Översvämning av vattendrag
 3 Vattenskador
 3  Falsklarm räddningar
 2  Stormskador
 1 Felindikering från automatlarm

UTRYCKNINGAR

Under året gjorde vi drygt 
1100 utryckningar.
Mer än 300 av dem var till bränder. 



Snabba insatser vid 
olycksfall och hjärtstopp.
För femte året i rad har Värends Räddningstjänst ett positivt ekonomiskt 
resultat. Antalet utryckningar har legat på i stort sett samma nivå som tidi-
gare, cirka 1 100 st. Däremot har automatlarmen minskat under året, men 
de svarade ändå för cirka 40 procent av alla utryckningar.  

Under hösten påbörjade vi arbetet med att IVPA (I Väntan På Ambulans). 
Räddningstjänsten har fått utbildning i hjärtlungräddning och att hantera 
en defibrillator. Nu kommer vi även att rycka ut vid misstanke om hjärt-
stopp och vid olycksfall där vi kan vara snabbare på plats än ambulansen.

Tillsammans med ambulanssjukvården genomförde vi också en utbildning 
i skadeplatsarbete vid trafikolyckor. Den uppskattades av medarbetarna och 
vi fick också mycket uppmärksamhet från andra räddningstjänster i landet.

Under 2008 har vi antagit ett handlingsprogram med inriktning och pres-
tationsmål för förbundets verksamhet – både för räddningstjänst och för 
det förebyggande arbetet. Det innebär att vi har lagt en bra grund för det 
framtida arbetet.

 
 
 
Berith Swalander 
Ordförande 
Värends Räddningstjänstförbund

Mer samarbete 
med ambulansen. 
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En bra grund för framtiden. 
Värends Räddningstjänst finns nära dig.

Jörgen Waldén
Räddningschef
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ÅRET I SAMMANDRAG | Väsentliga händelser.
Värends Räddningstjänst har engagerade medarbetare.  
Alla är delaktiga och har varit med och utvecklat både det 
förebyggande arbetet och den dagliga verksamheten på ett 
mycket bra sätt under året. Vi har gjort en medarbetaren-
kät för att se hur personalen trivs och även genomfört en 
chefsbedömning.
Tyvärr är det fortfarande svårt att rekrytera deltidsbrand-
män på flera orter. I Moheda är det störst problem och 
ledningen har följt upp läget flera gånger under året. Under 
våren 2009 kommer vi att bestämma hur mycket personal 
stationen ska ha. I Ingelstad har vi minskat styrkan från fem 
till tre personer och vi kommer även att använda ett lättare 
räddningsfordon. 
Under 2008 har vi avslutat arbetet med att analysera inves-
teringsläget och vi har gjort en långsiktig investeringsplan. 
När det gäller ny utrustning så har vi beställt fyra tunga 
fordon och digital utlarmningsutrustning.
Vi fortsätter samarbetet med ambulansen med att ta fram 
rutiner för trafikolyckor och att ha gemensamma övningar. 

Positivt resultat
Resultatet för året är ca +1,4 mkr, vilket också är ca +1,4 mkr 
bättre än budget. Anledningen är framför allt förbättrade 
finansiella intäkter och lägre avskrivningar på grund av att 
vi har skjutit på några återinvesteringar. Förbundets egna 
kapital är nu 4,3 mkr.

Viktiga frågor för framtiden 
Vi fortsätter att utveckla verksamheten. Det här kommer att 
bli viktiga frågor framöver:
• Första insatsperson (FIP). Den styrkeledare som har be- 
 redskap rycker ut direkt från sin bostad eller sitt arbete i  
 en liten bil och kommer fram tidigare till olycksplatsen. 
• Framskjuten enhet. Det innebär att vi har ett lättare   
 och mindre räddningsfordon som är utrustat för brand  
 och olyckor på de stationer som har lägre bemanning.
• Återanskaffning av fordon och utrustning. Direktionen  
 har beslutat att år 2019 ska alla förbundets fordon vara  
 yngre än 20 år. Finansieringen är inte klar.
• Under 2009 kommer vi delvis att införa sambandssyste- 
 

 met Rakel, men något beslut om finansiering för att helt  
 gå över till Rakel är inte klart.
• Under 2009 och 2010 kommer vi att införa det vi kallar 
 I Väntan På Ambulans (IVPA) på alla stationer. Det   
 innebär att vi kommer att rycka ut när man misstänker  
 hjärtstopp och vid olycksfall där vi är snabbare på plats  
 än ambulansen. Inför detta har räddningstjänstens   
 personal fått utbildning i hjärtlungräddning och hur   
 man hanterar en defibrillator.
• Fler mindre och lättare enheter. Vi ska se över fördelning 
 en av specialresurser.
• Resurser för mer aktivt förebyggande arbete.
• Vilken förmåga och ansvar ska den enskilde själv ha och  
 ta? 
• Växjö stads expansion innebär riskökningar och långa  
 insatstider till ytterområden.



Van vid att byta skepnad.

Var fjärde vecka har Lars-
Roland Svensson beredskap 
som förman i räddnings-
styrkan.  Sedan 1997 är han 
deltidsbrandman i Vislanda. 
När larmet går har han tre 
minuter på sig att ta sig till 
stationen. Inom fem minuter 
från det larmet har gått ska 
bilarna rulla.
– Det är en oerhörd fördel att 
vi har en deltidsstyrka på or-
ten. Jag tror inte att folk som 
bor här inser hur viktigt det 
är. Att det faktiskt kan rädda 
liv att vi finns så nära.

Utbildningen till deltids-
brandman består av två 
veckors introduktion på 
Värends Räddningstjänst i 
Växjö och därefter sju  veck-
ors utbildning på Räddningsskolan med både teori 
och praktik. Två av veckorna på Räddningsskolan 
läser man på distans. Innan man blir antagen till 
utbildningen är det både intervjuer och fysiska 
tester.
– Men det är inga orimliga fysiska krav, menar 
Lars-Roland. Det  handlar helt enkelt om att ha en 
bra allmänfysik.

Vad ska man mer ha för egenskaper för att vara 
en bra deltidsbrandman?
– Man måste vara intresserad av att hjälpa männis-
kor. Det krävs en mental beredskap, att man klarar 

stress och kan hantera männis-
kor som är skadade och kanske 
chockade.

Deltidsstyrkan är ofta först 
på plats vid olyckor och bränder. 
Sommaren 2008 härjade skogs-
bränderna runt Vislanda, precis 
som i övriga länet. Under några 
dygn brann det samtidigt på 
flera platser runt om Vislanda. 
– Det var helt hysteriskt och 
blev många timmars arbete i 
sträck, men vi redde ut det till 
slut. Efteråt känner man sig 
nöjd att man har kunnat hjälpa 
till.

Till vardags är Lars-Roland 
Svensson VD på företaget Svets 
& Mekano i Vislanda. Där finns 
flera anställda som också ingår i 
deltidsstyrkan.

– Det är många fördelar med att ha anställda som 
är deltidsbrandmän. Jag skulle gärna vilja ha fler. 
De har mycket kunskaper om det skulle hända en 
olycka på företaget, eller om någon till exempel får 
hjärtproblem. De har ju också vissa krav på att hålla 
sig i fysisk form och de bor på orten och det är inte 
heller fel, menar Lars-Roland.

Att kombinera rollen som företagsledare och 
deltidsbrandman är inga problem.
– På väg ner till stationen sker en mental omställ-
ning. När jag tar på mig larmstället byter jag skep-
nad från privatperson till brandman.

Från privatperson till 
brandman på tre minuter.
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Utryckningar & olyckor: 
Räddningsteam ger bättre samarbete vid trafikolyckor.
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Under 2008 har Sjöräddningssällskapet och Värends Räddningstjänst haft ett viktigt projekt 
tillsammans. Vad handlar det om? 

– Vi har byggt upp en räddningsstation i Helgasjön. Det är faktiskt den första stationen i en insjö på mer 
än hundra år.  Vi har haft ett fantastiskt bra samarbete med Värends Räddningstjänst under hela projek-
tet. De har ett öppet sinne och förmågan att tänka i nya banor. Alla problem som dykt upp har vi löst till-
sammans på ett positivt sätt.

Anders Jönsson, Sjöräddningssällskapet

Brand- och olycksutredningar. Vi har gjort flera brand- och 
olycksutredningar, bland annat på tre dödsolyckor i trafiken. 
När det gäller bränder har vi utrett en dödsbrand i en lägen-
het på Torggatan i Alvesta och, i samarbete med polisens 
tekniker, en villabrand i Älmhults kommun där två små barn 
omkom. 

Brandutredningarna har visat på en del risker för brand 
exempelvis: 
• Faran med att ha en halogenlampa med klämfäste som  
 sänglampa: Två barn hade tur och undkom oskadda.
• Risker med elektriska föremål: Brand i en värmedyna och  
 brand i en transformator till spotlights.
• Doftmedel till dammsugare kan vara brandfarligt. 

Två av rapporterna har varit publicerade i tidningen Sirenen.

Alla erfarenheter från insatserna och alla förslag hur vi kan 
förhindra olyckor har vi samlat upp och de ligger nu till 
grund för att förebygga olyckor och göra våra insatser mer 
effektiva.

Kvalitetsarbetet tillsammans med SOS har fortsatt under 

året. Vi har nått målet för minskade utlarmnings- och svars-
tider och det är väldigt positivt. 

Projekt Trafikolycka. Vi genomförde våren 2008 en utbild-
ning tillsammans med ambulanssjukvården för att säker-
ställa att vi har rätt kompetens när det gäller hur vi agerar 
vid en trafikolycka. Utbildningen fokuserade på att våra 
organisationer ska se varandra som samarbetspartners och 
att vi tillsammans fungerar som ett räddningsteam med 
patienten i fokus. 
Under de senaste åren ser vi en tydlig ökning i antalet tra-
fikolyckor och vi vet att rätt omhändertagande på skade-
platsen räddar liv. Det kan vara skillnaden mellan ett fortsatt 
aktivt liv och ett liv med handikapp. 

Automatiska brandlarm. Antalet automatiska brandlarm 
som är anslutna till Värends Räddningstjänst har under året 
ökat med 30 st till 405 st. Utryckningarna till automatlarm 
har däremot minskat under året och utslaget per anlägg-
ning börjar vi närma oss ett larm per anläggning och år.

Sjöräddningsstation. Under året har vi tillsammans med  
Sjöräddningssällskapet byggt upp Sveriges första sjörädd-

ningsstation i en insjö med kommunalt sjöräddningsansvar. 
När 2009 års bad- och båtsäsong drar igång kommer statio-
nen i Helgasjön att vara färdig att ta emot larm.

Projekt Första Insatsperson (FIP). Första insatsperson 
innebär att ett deltidsbefäl har beredskap med tillgång till 
ett utryckningsfordon hela dygnet. Han kan köra direkt till 
olycksplatsen utan att behöva åka via sin brandstation och 
därför vara på plats snabbare. Första insatsperson införs på 
stationerna i Alvesta och Ingelstad under 2009. 

Rökdykarreglemente. Under 2008 har vi tagit fram ett 
nytt rökdykarreglemente med riskbedömning. Alla rädd-
ningstjänstens rökdykare har också fått utbildning i de nya 
reglerna.

Jordbruks- och fiskeministermöte. Hösten 2009 hålls ett 
jordbruks- och fiskeministermöte i Växjö inom ramen för 
Sveriges EU-ordförandeskap. Tillsammans med departe-
ment, kommun, polis, landsting och planerar vi i räddnings-
tjänsten för mötet.
 
 

Foto: Henrik Trygg



Gemensam utbildning leder  
till snabbare insats.

 

Varje år rycker Värends Räddningstjänst och am-
bulansen ut till närmare tvåhundra trafikolyckor 
inom Alvesta och Växjö kommun. I kritiska situa-
tioner handlar det om att rädda människoliv och 
se till att risken för framtida men för de olycks-
drabbade blir så liten som möjligt. Det är ofta 
bråttom och man måste fatta snabba beslut 
om vad som ska göras och i vilken ordning. Då 
är samarbetet mellan ambulanspersonalen och 
räddningstjänsten livsviktig.

Under 2008 har därför ambulansen och 
räddningstjänsten genomgått en gemensam 
utbildning med fokus på kommunikation och 
samarbete. 
– Vi såg att vi i räddningstjänsten var duktiga 
på att ta loss olycksdrabbade och att ambulan-
sen var skickliga på den akuta sjukvården. Men 
ibland blev det brister i kommunikationen, säger 
Pär Stensson, insatsledare på räddningstjänsten. 

Modellen har man hämtat från Piteå och 
utbildningen har innehållit både teori och prak-
tiska övningar. Nu fungerar man mer som ett 
räddningsteam, istället för två skilda organisa-
tioner.

– Den här utbildningen har gjort att vi har lärt 
känna varandra och fått mer respekt för varand-
ras arbete, menar Conny Adman, sjukvårdsle-
dare på ambulansen.
– Det gäller att lösa uppgiften tillsammans, 
istället för var och en för sig. Den drabbade 
kanske inte märker av det, men vi har ett mer 
strukturerat sätt att jobba på. Vi kommer snab-
bare till beslut, säger Pär Stensson. 

Även personal från SOS Alarm har deltagit i 
utbildningen. 
– De är ju inte med ute på olycksplatsen, men nu 
vet de mer om hur vi jobbar och kan ställa rätt 
frågor när någon ringer om en olycka, menar Pär 
Stensson. Det underlättar för oss när vi kommer 
fram. 

Och utbildningen har gett ringar på vattnet. 
Räddningsstyrkor från Blekinge, Kalmar län, Hal-
land och övriga Kronoberg har gjort studiebesök 
på utbildningsanläggningen Nothemmet för att 
lära mer.
– Vi var först ut i den här delen av landet, men 
nu är det fler som följer efter och det är roligt! 
avslutar Pär Stensson.

Livsviktigt samarbete.
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Digitalt utalarmeringssystem. Vi har under året handlat upp ett 
nytt digitalt utalarmeringssystem som kommer att installeras un-
der våren 2009. Det nya systemet kommer att ge kortare larmtider 
och snabbare och bättre information till våra brandmän om vad 
som inträffat och var olyckan är.

Sambandssystemet Rakel. Det nya sambandssystemet Rakel är 

till för att förbättra kommunikationen mellan alla blåljusaktörer. 
Under 2009 kommer de flesta av förbundets fordon och lednings-
personal att ha tillgång till Rakel. Full övergång till Rakel kommer 
för vår del att ske tidigast under 2010. 

Renovering. Stationen i Vislanda har under året fått en ansiktslyft-
ning med renovering av duschutrymmen och ommålning.

Teknik & utrustning: Snabbare på plats 
med ny larmutrustning.

Befälsutbildning. Vårens fyra befälsdagar på räddningstjänstens 
utbildningsanläggning Nothemmet inriktade sig på hur vår egen 
organisation arbetar vid en stor olycka. Höstens utbildningsdagar 
handlade om hur kulturella skillnader kan påverka vårt arbete på 
en olycksplats.

Erfarenhetsåterföring. Kommunikationen mellan arbetslagen är 
viktig. Projektet Erfarenhetsåterföring belyser frågan hur vi kom-
municerar mellan arbetslagen, både när det gäller positiva och 

negativa erfarenheter från utryckningar.

Utbildning. Under året har medarbetarna gått utbildningar inom 
olika områden, både i vår egen och i Räddningsverkets regi.

Deltidsbrandmän. Deltidsstationerna i Ingelstad, Moheda och 
Lammhult har fortfarande rekryteringsproblem. På orterna är bo-
ende mycket positiva till räddningstjänsten, men få kan tänka sig 
att jobba som brandman.

Medarbetare: Hur påverkar kulturella 
skillnader vårt arbete vid en olycka?

Du har hållit föredrag på räddningstjänstens befälsutbildning. Vad handlade det om?

– Jag berättade om vad de ska tänka på när de möter invandrarfamiljer och särskilt muslimer i samband 
med en utryckning. Ofta är det enkla saker som gör att bemötandet blir mycket bättre.

Jag uppskattar verkligen att jag blev inbjuden att tala på befälsutbildningen. Det visar att räddningstjäns-
ten inte bara gör sitt jobb, utan att de också har medkänsla. De vill verkligen att mötet med människor ska 
bli så bra som möjligt.

Ismail Abuhelal, Islamiska förbundet i Växjö



Brandskyddsutbildningen 
som gav resultat.

Klockan var lite över fyra en eftermiddag i slutet 
av maj när automatlarmet gick på äldreboendet 
Bryggaren i Alvesta.
– Redan när jag kom till jobbet kände jag en 
konstig lukt, men tänkte inte så mycket på det 
just då, säger Agneta Grübb som arbetar på 
Bryggaren. 

På informationstavlan i entrén kunde persona-
len se att det var i en av lägenheterna på tredje 
våningen som brandlarmet hade gått. Britt-
Marie Olsson var först fram till dörren, kände att 
den var kall, och öppnade den sedan. Mot henne 
vällde en vit, otäck rök och hon stängde chockad 
dörren igen.
– Jag försökte ropa till Lennart som bor i lägen-
heten genom brevinkastet, men fick inget svar. 
Då blev jag orolig.

Samtidigt kom Marie Berntsson fram till 
lägenheten. Hon hade ringt 112 och hade SOS 
Alarm i luren. Av dem fick hon vägledning vad de 
skulle göra.
– SOS uppmanade mig att försöka öppna dörren 
igen och se om jag kunde se personen som fanns 
därinne. ”Prova att krypa ner längs golvet och se 
om du kan se något”, minns jag att hon sa.

En bit in i lägenheten, i det lilla köket, stod 
Lennart.
– Han ville först inte gå ut, men vi fick med 

honom till slut. Det var mycket rök, och jag såg 
att det började komma lågor i köket. Vi hann 
precis få ut honom innan räddningstjänsten 
kom. De var på plats inom några minuter, men 
det kändes som mycket längre.

Alla lägenheter på Bryggaren har branddör-
rar, och röken var begränsad, därför var det 
inte aktuellt med någon utrymning. Personalen 
försökte istället få de boende att gå in i sina 
lägenheter och stänga dörren.

Alla fast anställda på Bryggaren har gått 
brandskyddsutbildning på räddningstjänstens 
övningsanläggning Nothemmet. De kunska-
perna hade de stor nytta av när larmet gick. Allt 
gick väldigt lugnt och alla visste vad de skulle 
göra. 
– När det väl hände tog vi fram det vi hade lärt 
oss, säger Anne-Carin Jakopson, enhetschef på 
Bryggaren. Det finns där någonstans, fast man 
kanske inte tror det.

Några månader efter händelsen kom personal 
från räddningstjänsten till Bryggaren för att 
prata om händelsen med dem som hade varit 
med.
– Det kändes jättebra att få gå igenom alltihopa 
och höra att vi hade gjort ett bra jobb, säger 
Anne-Carin.

Personalen gjorde allt rätt.
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Det förebyggande arbetet:
Vi finns nära människorna i vårt område.

Ni har kontakt med Värends Räddningstjänst när det gäller byggprojekt. Hur fungerar det?

– Vi jobbar som brandskyddskonsulter och arbetar tillsammans med Värends Räddningstjänst när 
det gäller förebyggande brandskyddsfrågor. Vi har en mycket bra dialog med räddningstjänsten. 
De är väldigt pålästa och professionella både när det gäller brandskydd och tekniska installationer.

Ingemar Aspegren, Brand & riskanalays AB

Utbildning i brandskydd. Under tre år har vi haft ett avtal med 
landstinget som inneburit att vi har utbildat ca 4.000 landstings-
anställda i brandskydd. Utvärderingarna har visat på mycket nöjda 
deltagare. Avtalet har löpt ut under året och landstinget har gjort 
en ny upphandling som tyvärr innebär att Värends Räddningstjänst 
inte kommer att fortsätta med detta uppdrag.

Brandutbildning. Under året har vi i samarbete med andra organi-
sationer brandutbildat bland annat invandrargrupper, polisstuden-
ter, bostadsrättsföreningar, pensionärsföreningar och förskolebarn 
(Bamses Brandskola).

Riskgrupper. Både äldre personer och personer med missbruks-
problem är överrepresenterade i brandstatistiken. Vi har därför un-
der 2008 inlett ett arbete tillsammans med omsorgsförvaltningen, 
förvaltningen för arbete och välfärd samt förvaltningen för omsorg 
och hälsa i Växjö och Alvesta kommun för att jobba förebyggande 
med dessa riskgrupper.

Mässor & informationstillfällen. Vi har under året varit med vid 
bland annat:
• Kung Inges Dag i Ingelstad
• Mohedadagen
• Rottnedagarna
• Familjens dag (Ryttartorpet Växjö)
• Kronobergs folkhögskola
• Julskyltningar
• Brandskyddsdag (I11 handelsstaden)
• För- och grundskolemässa (Konserthuset)
• Bomässan (Tipshallen)

Gymnasiesamarbete. Vi fortsätter samarbetet med Teknikums 
samhällsprogram, Räddning, Skydd och Säkerhet. Både eleverna 
och räddningstjänstens personal visar stort engagemang och de 
praktiska övningsveckorna på Nothemmet är mycket uppskattade. 

Informationskalender. Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) har 
tagit fram en skolalmanacka i fickformat. Där kommer vi att med-
verka med information om anlagd brand. Kalendern ska delas ut till 
alla högstadieelever i Växjö och Alvesta kommun 2009-2010.

Webbreklam. Vi har haft en reklambanner på SF Bios hemsida i 
december månad. Där har vi informerat om glömda ljus, brandvar-
nare och riskerna med fyrverkerier. Reklambannern har varit länkad 
till vår hemsida där det finns fler tips och råd om risker i hemmet.

Tillsyn. Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor, lagen om brand-
farliga och explosiva varor och skriftliga redogörelser är en viktig 
del i det förebyggande arbetet. I samband med tillsynen av ett 
hotell utfärdade vi ett föreläggande för brister när det gällde bland 
annat utrymningsvägar och brandlarm. Hotellet är nu efterbesik-
tigat med godkänt resultat. I perspektivet Hotell Borgholm känns 
detta mycket bra både för hotellägaren och för oss.

Hur brandsäkert 
är det hemma 

hos dig?
Det fi nns mycket du kan 

göra för att minska riskerna.
Vi tipsar gärna.

Hej!

Under året har vi tagit fram nytt 
utbildningsmaterial, bland annat 

nya roll-ups och skyltar.

Hon är snabb. Fyra steg och 
olyckan är avvärjd.Med en släckutrusning hemma blir små bränder inte stora.

Alla vet inte hur en brandsläckare fungerar.
Vi visar hur.

Det är lugnt. Vi bytte batterierna igår.
När kollade du din brandvarnare senast?

Det fi nns många nya typer av brandvarnare.Vi hjälper dig att hitta rätt.



Anders och Carin krockade 
i jultrafiken. 

På trettondagen satte sig Anders och Carin 
Malmqvist i bilen för att köra hemifrån Ulvö till 
en konsert med Siriuskören i Skatelövs kyrka. 
Men det blev ingen konsert. På raksträckan vid 
Torne gård ser de en bil komma okontrollerat 
sladdande rakt emot dem.
– Jag hann nästan stanna till vid vägkanten, 
berättar Anders. Sedan kändes det som en evig-
het när den andra bilen studsade fram och tillba-
ka över vägen mot oss. Jag trodde nästan att den 
skulle missa oss, men sedan fick hon en ny sladd 
och bilen for med full fart med sidan in i vår bil. 

Det blev en rejäl smäll! På bilderna från olyck-
an ser man att hela fronten på Carin och Anders 
bil är intryckt. 
– Jag kände bara att jag måste ut, berättar Carin. 
Jag trodde först att bilen brann, men det visade 
sig vara rök från krockkudden. 
– Jag såg döden i vitögat den dagen, säger 
Anders. Vi hade tur att vi hann sakta ner innan vi 
smällde ihop. Annars hade vi nog inte suttit här 
idag.

Både Anders, Carin och kvinnan i den andra 
bilen var chockade och omskakade. Carin hade 
ont i bröstet och ryggen och vandrade omkring 
på olycksplatsen. Anders hjälpte kvinnan i den 

andra bilen och försökte samtidigt larma SOS.
– Man reagerar inte som man tror att man ska 
göra. Jag lyckades knappt förklara var vi var 
någonstans, säger Anders.

På mindre än tio minuter var Västra Torsås fri-
villiga räddningsvärn på plats. De samlade ihop 
de tre inblandade vid vägkanten och kontrolle-
rade olycksbilarna och trafiken runt omkring.
– Det var skönt när de kom, säger Carin. Det blev 
ordning och reda och jag kände mig trygg. En av 
brandmännen tog hand om mig och stabilise-
rade min rygg tills ambulansen kom. Då gjorde 
det mindre ont och jag kände mig lugnare.

Efter ytterligare cirka tjugo minuter kom även 
Vislandas deltidsstyrka och tre ambulanser till 
olycksplatsen. Som tur hade ingen av de inblan-
dade fått några allvarliga skador.

I bilen hade Anders både datorer och fotout-
rustning.
– Det är ju inte det första man tänker på när 
man är med om en olycka. Men räddningstjäns-
ten tog hand om alla värdesakerna, det hade jag 
inte väntat mig. På kvällen när vi kom tillbaka 
från lasarettet åkte jag och hämtade grejerna 
och tackade för deras fantastiska insats.

De såg döden i vitögat. 
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Balansräkning 2008 (Tkr)  Not 2008  2007 

TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar   15 311,1 15 369,3 
 - mark, byggnader och tekniska anläggningar  6  1 557,6  1 654,4 
 - maskiner och inventarier  7  13 753,5  13 714,9 

Omsättningstillgångar   14 732,1 18 488,7 
Kortfristiga fordringar  8  2 828,6 3 180,0 
Koncernkonto  9  11 903,5  15 308,7 

SUMMA TILLGÅNGAR  30 043,3  33 858,0 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital  10  4 284,4 2 928,4 
Eget kapital vid årets ingång   2 928,5 1 945,3 
Årets resultat   1 355,9 983,1 

Avsättningar  11  8 499,4  7 117,6
 - varav pensioner   8 499,4 7 117,6 

Skulder   17 259,5  23 812,0 
Långfristiga skulder  12  5 820,0 7 445,0 

Kortfristiga skulder  13  11 439,5  16 367,0 
 - leverantörsskulder   3 211,0 3 042,9 
 - övriga kortfristiga skulder   8 228,5 13 324,1 

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   30 043,3 33 858,0

Resultaträkning 2008 (Tkr)  Not 2008  2007 

Verksamhetens intäkter  1  6 227,1  6 022,4 
Verksamhetens kostnader  2  -61 464,7  -57 989,5 
Avskrivningar enligt plan  3   -2 283,3  -2 854,0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER/INTÄKTER   -57 520,9  -54 821,1 

Finansiella intäkter   1 086,3 4 722, 
Finansiella kostnader  5  -684,4  -685,6 

RESULTAT FÖRE KOMMUNBIDRAG   -57 119,0 -54 784,6 
Nedskrivningar av anläggningstillgångar     -638,0
Bidrag Alvesta kommun   12 691,9  12 293,1  
Bidrag Växjö kommun   45 783,0  44 112,6 

ÅRETS RESULTAT   1 355,9 983,1 

Berith Swalander, ordförande  Hagart Valtersson, vice ordförande

Carl-Gunnar Hagberg Rose-Marie Holmqvist  

Per-Anders Nordahl Svante Kjellén         
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Noter Resultaträkning 2008 (Tkr)  2008  2007 

Not 1.  Verksamhetens intäkter 
Försäljningsmedel (material, varor)  34,8 146,1 
Taxor, avgifter, ersättningar  1 835,3 1 754,8 
Bidrag  649,7 939,0 
Försäljning av verksamhet/entreprenader (tjänster)  3 579,0 3 176,2 
Övriga intäkter  128,1 6,2 
 6 227,1 6 022,3 

Not 2.  Verksamhetens kostnader 
Entreprenader, köp av verksamhet, 
konsulter (tjänster)  -916,0  -663,7 
Lönekostnader inkl. sociala avgifter  -42 387,3 -39 522,1  
Årets inbetalning av pensioner  -3 053,3  -3 009,7 
Okomp.övertid, ej uttagna semesterdagar  -44,0  -20,0 
Hyror  -5 853,0  -5 635,0 
Leasing, operationell  -265,9  -108,7 
Material  -2 126,1  -2 066,7  
Övriga kostnader  -6 819,1 -6 963,6 
 -61 464,7  -57 989,5  

Not 3.  Avskrivningar 
Byggnader  135,1  -88,6 
Maskiner och inventarier  2 148,2  -2 765,5 
 2 283,3 -2 854,1

Not 4.  Finansiella intäkter 
Räntor koncernkontot  1 085,8 722,1 
Övriga ränteintäkter 0,5
 1 086,3  722,1 

Not 5.  Finansiella kostnader 
Räntor lån m.m.  -680,0  -679,0
Övriga finansiella kostnader  -4,4 -6,6
 -684,4  -685,6

Noter Balansräkning 2008, (Tkr)  2008  2007 

Not 6.  Mark, byggnader mm 
Anskaffningsvärde  1 963,9  1 926,0 
Ackumulerad avskrivning  -271,2  -183,0 
Årets avskrivning  -135,1  -89,0  
Bokfört värde vid årets slut 1 557,6  1 654,0 

Not 7.  Maskiner och inventarier 
Anskaffningsvärde  32 365,1 30 657,8 
Ackumulerad avskrivning  -16 463,4 -13 539,5 
Årets avskrivning  -2 148,2 -2 765,4 
Årets nedskrivning  0,0  -638,0
Bokfört värde vid årets slut  13 753,5  13 714,9 
Specifikation: 
Maskiner och inventarier  13 681,1  13 656,3 
Pågående investering  72,4 58,7 
 13 753,5  13 714,9 

Not 8.  Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar  550,9  916,5  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  1 973,9 2 139,9 
Övriga kortfristiga fordringar  303,8  123,6  
 2 828,6  3 180,0

Not 9.  Kassa och bank 
Koncernkonto  11 903,5  15 308,7 
 11 903,5 15 308,7 

Not 10.  Eget kapital 
(övriga förändr se spec. nedan) 
Eget kapital vid årets början  2 928,5  1 945,3  
Årets resultat  1 355,9  983,1 
Eget kapital vid årets slut  4 284,4  2 928,4  

Not 11.  Avsättningar 
Pensionsskuld  8 499,4  7 117,6
 8 499,4  7 117,6 

Not 12  Långfristiga skulder 
Lån medlemskommunerna  5 820,0  7 445,0 
 5 820,0  7 445,0 

Not 13.  Kortfristiga skulder 
Nästa års amortering på långfr. lån 
medlemskommunerna  1 625,0 1 595,0 
Leverantörsskulder  3 211,0  3 042,9 
Upplupna löner  1 210,8  1 034,6
Sociala avgifter  502,7  432,4
Semesterlöneskuld, okompenserad 
övertid inkl soc.avg.  2 486,1  2 421,6 
Förutbetalda intäkter 
(Medl.bidr Alvesta 1:a halvåret 2008, 6 010)  279,0  6 010,0 
Upplupna kostnader  273,5  200,7 
Övriga kortfristiga skulder  1 851,4  1 629,8
 11 439,5 16 367,0

Noter Balansräkning 2008 (Tkr)         2008    2007
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Finansieringsanalys 2008, (Tkr)  2008  2007 

Årets Resultat  1 355,9  983,1  
Justering för ej likviditetspåverkande poster 
Av- och nedskrivningar  2 283,3  3 492,0 
Avsättningar  1 381,8  1 658,9 
Förändring av rörelsekapital 
Förändring kortfristga fordringar (- ökn/+ minsk)  351,4  -295,6 
Förändring kortfritiga skulder     (- minsk/+ ökn)  -4 927,5  5 574,5 
MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN  444,9  11 413,0 

Nettoinvesteringar  -2 225,0  -3 092,1  
MEDEL FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN  -2 225,0  -3 092,1

Amortering av skuld  -1 625,0  -1 595,0 
MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN  -1 625,0  -1 595,0 

ÅRETS KASSAFLÖDE  -3 405,1 6 725,9 
Likvida medel vid årets början  15 308,7  8 582,9 

Likvida medel vid årets slut  11 903,6  15 308,7

Revisionsberättelse 2009-04-06

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 Lagen om kommunal redovisning, 
rekommendationer från Svenska Kommunförbundet samt Rådets rekommendationer 
med undantag av leasing. Samtliga leasingavtal redovisas som operationell leasing. 
 
Periodisering 
I allt väsentligt har samtliga kostnader och intäkter hänförliga till redovisningsåret 
bokförts som sådana, d v s periodiserats.  
Intjänad ej uttagen semester och okompenserad övertid har belastat resultatet. 
Skulden betraktas som kortfristig.  
 
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 
avsättningar redovisas den särskilda avtalspensionen. Som kortfristig skuld finns de pen-
sioner som tjänats in av de anställda under 2008, men som betalas ut under 2009. Från 
1998 betalas årligen hela intjänandet av avtalspension ut för individuell placering.  
 
Värdering 
Anläggningstillgångar har upptagits till anskaffningsvärde efter avdrag för planenliga 
avskrivningar. De planenliga avskrivningstiderna följer Kommunförbundets 
rekommendationer. Avskrivning påbörjas när anläggningarna tas i bruk. Den 
ekonomiska livslängden för en anläggningstillgång ska uppgå till minst tre år och 
anskaffningsvärdet till minst 20 000 kronor. Anskaffning av enskilt inventarium mellan 
20 000 kronor och upp till ett basbelopp får dock redovisas i driftredovisningen. 
 
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.
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Nyckeltal

Antal insatser, typ/år  2008  2007  2006 
Brand i byggnad  135  138  124 
Brand ej i byggnad  170  141  141 
Trafikolycka  181  178  149 
Förmodad brand  53  36  72 
Utsläpp av farligt ämne  14  25  24  
Drunkning-/tillbud  11  5  2 
Nödställt djur  6  4  7 
Stormskada  2  3  1  
Hjälp till ambulans  9  10  2 
Hiss ej nödläge  11  12  7 
Översvämning & vattenskador  6  12  9 
Annan olycka  12  17  7 
Nödstalld person  14  17  12 
Övriga uppdrag  38  35  33 
Automatlarm, ej brand /gas  439  445  510 
Totalt  1101  1080  1100 

 
Behandlade ärenden och genomförda kurser  2008  2007  2006 
Tillsyner LSO och LBE  229  169  228 
Tillsyn, skriftliga redogörelser  56  48  32 
Remisser  76  62  78 
Allmänna yttranden  16  26  25 
Byggsamråd  31  33  34 
Biträde vid byggtillsyn  15  21  16 
Tillståndsärenden, brandf. vara  83  78  63 
Remisser, detaljplaner  31  29  27 
Sotningsmedgivanden  42  33  53 

Antal utbildade personer     2008  2007  2006
Brandskyddsutbildning                                                          3306  4091   4330
Brandutb, Hem & fritid  615  301 876
Heta arbeten  213  363   383
Förare av farligt gods  179  253   357
Brandinformation  48  250   217
Bamses brandskola  926   831   794 

5287 personer har genomgått utbildning/information

Brandskyddskontroller, 
Växjö och Alvesta sotningsdistrikt      2008  2007
Antal brandskyddskontroller Alvesta 963  410 
Antal brandskyddskontroller Växjö 2650  986

Personalstatistik                                2008               2007 
   Kvinnor     Män  Totalt  Totalt      Diff 
Mätdatum 2008-11-01      
Antal tillsvidareanställda  4   54  58  58   0 
Omräknade heltider  3,0   54,0  57  57,3 0  

Genomsnittlig sysselsättningsgrad  82,5%  100,0%  99%  99,0%   0,0 
Medelålder  56,5  42,8  43,8  42,9   1 
Medellön   25 009  24 375  24 418  22 821   1 597 
Vikarier med månadslön  0  0  0  2   -2 
Deltidsbrandmän  1  152  153  156   -3 
Räddningsvärnsmän  0  27  27  29   -2 
Personalomsättning  0,0%  3,7%  3,4%  2,0%   1,4% 
         
Mätdatum 2007-11-01 - 2008-10-31        
Sjukdagar/snittanställd  0,0  2,7  2,6  6,0   -3,4 
Ej sjukfrånvaro antal anställda  4 31  35  22   13,0 
Föraldraledighet  0,0  237,9  237,85  496,5   -258,7 
Vikarier med timlön  0,1  1,9  1,9  1,6   0,4 
Övertid, timmar  0  1369  1369  1188   181 

      
      

Obligatorisk redovisning sjukfrånvaro, %      
Total sjukfrånvarotid        0,84  1,5   -0,66
Långtidssjukfrånvaro (>60 dgr) i % av sjukfrånvaron   0,0  26   -26,0
Kvinnor        0  0,4   -0,40 
Män       0,89  1,6  -0,71 
-29 år        0  1,3  -1,30 
30-49 år        1,09  1,4  -0,31 
50- år       0,57  1,8  -1,23 
      
Kompetensutbildning, antal utbildade      
Preparadkurser, deltid          10   15  -5
Räddningsinsats, deltid          6   6  +/-0 
Räddningsledare A       0  4  -4 
Räddningsledare B          2  1  +1 
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Postadress Värends Räddningstjänst, Box 1232, SE-35112 Växjö 
Besök/leveransadress Fagrabäcksvägen 7 (infart från G:a Norrvägen)
Telefon 0470-76 65 00 Telefax 0470-127 17
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