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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Ännu ett år med
positivt resultat!

Som nytillträdd ordförande för Värends Räddningstjänstförbund kan
jag konstatera att verksamheten 2006 för tredje året i följd givit ett
positivt ekonomiskt resultat. Det innebär en bra buffert för framtida
utmaningar.
Vi har under 2006 sluppit den typ av extrema händelser, med
betydande räddningsinsatser till följd, som Gudrun innebar under
2005.
Den nya organisationen fungerar nu allt bättre och ger oss goda
förutsättningar för framtiden. Förbundsordningen, som togs fram
2006, innebär att vi efter samråd med medlemskommunerna aktivt
kan bedriva arbetet med att ta fram handlingsprogram för både
räddningstjänst och förebyggande verksamhet. Allt för att försöka
förverkliga vår vision om ett tryggt och olycksfritt samhälle.

Berith Swalander (m)
Ordförande Värends Räddningstjänstförbund

Fot o: Mats Samuelsson

ÅRET I SAMMANDRAG
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Färre stora insatser året efter stormen
VÄSENTLIGA HÄNDELSER
Den externa kursverksamheten fortsätter
att öka mycket tack vare att många
medarbetare bidrar på ett positivt och
engagerat sätt. Under året har förbundets
instruktörer träffat nästan 7000 personer
vid olika kurser och informationstillfällen!
Även om det totala antalet insatser
inte nämnvärt avviker från tidigare år
så har vi förskonats från omfattande
och långvariga insatser. Särskilt större
skogsbränder är annars något som belastar
organisationen väldigt mycket både
personellt, utrustningsmässigt och inte
minst ekonomiskt. Trots en viss oro att
efterbörden från Gudrun fortfarande skulle
ställa till problem så har vi lyckligtvis sluppit
denna typ av insatser. Flera dödsolyckor har
inträffat i trafiken vilket ytterliggare visar
på behovet av satsningar på mitträcken
och separerade körfält. På länets mest
trafikerade väg, Rv 25 mellan Alvesta och
Växjö, behöver säkerhetshöjande åtgärder
vidtas.
SOS Alarm AB genomförde under
senhösten ett mycket stort teknikbyte.
Detta har påverkat räddningstjänsten i
form av förberedelser genom att samtliga
larmplaner fått arbetas igenom för att
passa det nya systemet. Även i samband
med teknikskiftet och därefter har olika
former av störningar bidragit till en
ökad belastning på räddningstjänsten.
Övergången till ny teknik hos SOS innebär
också att räddningstjänsten måste
följa med och successivt modernisera
utlarmningstekniken vilket planeras med
start under 2007.

Den interna organisationen
Förbundet beviljades 400 tkr i bidrag som
stöd för att utveckla heltidsorgansiationen
avseende ledarskap, samarbete och
processer. Arbetet är sedan hösten på
ett mycket positivt sätt i gång där all
heltidspersonal medverkar vid ledarskaps
utbildningar, teamutveckling eller andra
aktiviteter. Projektet kommer att avslutas
under 2007 och omfattar ca 1,5 mkr.
Under året har förbättringar av brand
stationen i Alvesta påbörjats samtidigt
som en minskning av lokalytan har
verkställts. Förbättringar planeras även
i Rottne och behovet av förbättringar är
stort även i Odenslanda. I Moheda har
beredskapsstyrkan minskats från fem till
fyra personer. Hittills har verksamheten
fungerat väl och förstärkningar från andra
stationer larmas alltid vid larm inom
Mohedas insatsområde.
Övningsverksamheten har under året
inriktats på gemensamma rutiner
vid rökdykning samtidigt som nya
stabiliseringsrutiner vid trafikolyckor har
introducerats. Avsikten är att under 2007
i samverkan med ambulanssjukvården
påbörja förnyelse av rutinerna vid
losstagning.
Ekonomi
Förbudets ekonomiska situation har
förbättrats för tredje året i rad vilket är
mycket positivt. Resultatet för året är
+ 2,4 mkr, vilket är knappt 1,7 mkr bättre
än budget. Anledningen är framför allt
uppkomna vakanser inom dagtidsorga
nisationen, försenad leverans av släckbil
samt att förbundet varit förskonade från

långvariga och stora räddningsinsatser
samtidigt som intäkterna har ökat jämfört
med tidigare år.
Alla medarbetare har på ett mycket
positivt och aktivt sätt bidragit till att
kursverksamheten har kunnat hållas på en
hög nivå med bra kvalitet.
Framtid
Förbundets verksamhet kommer med all
sannolikhet att behöva förändras. Viktiga
frågor att hantera är:
• Återanskaffning av fordon & materiel
• Beredskap & bemanning av
räddningsstyrkorna
• Nyheter som förstahandsperson,
framskjuten enhet och andra nya
metoder
• I väntan på ambulans ser inte ut att
kunna lösas utan politiska beslut om
inriktning i landstinget.
• Vilka nya hot och risker ska kunna
hanteras
• Vilken förmåga och ansvar ska den
enskilde själv ha och ta
• Det förebyggande arbetets inriktning.
Växjö den xx mars 2007

Jörgen Waldén
Räddningschef
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R ä ddningst j ä nst v er k samheten

Fot o: Mats Samuelsson

Bättre beredskap för skogsbränder
Antal insatser
typ/år
Brand i byggnad
Brand ej i byggnad
Trafikolycka
Förmodad brand
Utsläpp farligt ämne
Drunkning-/tillbud
Nödställt djur
Stormskada (not 1)
Hjälp till ambulans
Hiss ej nödläge
Översvämning & vattenskada
Annan olycka
Nödställd person
Övriga uppdrag
Automatlarm, ej brand/gas
Totalt

2006
124
141
149
72
24
2
7
1
2
7
9
7
12
33
510
1 100

2005
127
181
147
55
18
6
3
9
10
6
18
18
10
23
478
1 109

Not 1: Alla delinsatser med anledning orkanen Gudrun är bokförda
som en insats.

Planeringsarbetet inför stora skogsbränder
har under året fortsatt. Förstärkningsutrust
ning från Försvarsmakten i form av kläder
och personlig utrustning har placerats ut
på samtliga stationer. Skogsbrandflyget fick
klartecken från staten och Räddningsverket
lovade ge kommunerna stöd med bl.a. skogs
brandsdepåer i likhet med 2005. Under våren
inköptes viss kompletteringsutrustning
samt att vår skogsbrandcontainer ställdes i
ordning och kompletterades med elverk och
brandarmatur. Vi kunde konstatera att vi
var väl förberedda på både utrustnings- och
taktik/ledningssidan, som tur var hade vi
inga större och långvariga bränder men en
ligt experterna kan 2007 bli ett besvärligare
år. De stormdrabbade smålandsskogarna
förutspås få mycket gräs som växer upp och
blir lättantändligt.
Under året har utbildningsdagar för samtliga
befäl i förbundet anordnats vår och höst.
Syftet är att ge förbundets befäl samordnad
information, kompetensutveckling och att
träffarna ska vara nätverksbyggande. Vid
årets träffar genomfördes bl.a. information
om hur olycksutredningar skall genomföras
enligt de riktlinjer som är fastställda inom
Värends räddningstjänst, taktikspel, bygg

nadsteknik och nyheter i förbundet.
Arbetet med att ta fram insatsstöd till led
ningsfordon har fortsatt. För att underlätta
orientering till skadeplats har navigerings-

Fot o: Mats Samuelsson
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system till en ledningsbil beställts och kom
mer att levereras vid årsskiftet. SOS Alarm
sänder vid larm koordinaterna via SMS till
bilen och när insatsledaren kvitterar ges färd
ledning till olyckplatsen. Utvärdering kommer
att ske innan beslut om utbyggnad i andra
fordon. Andra navigeringssystem samt upp
kopplingstekniker till fordon provas i början av
2007. Uppföljning av inträffade händelser, de
biteringar av automatlarm, sanering vägbana
samt restvärdesräddning genomförs regel
bundet, på sikt kommer detta förhoppningsvis
att medföra mera likriktade bedömningar och
ökade intäkter.
Under hösten har olycksutredningarna
koncentrerats till de fyra dödsolyckor som har
skett i trafiken i Växjö och Alvesta. Resultaten
av utredningarna har skickats till Vägverket
och i ett fall har kontakt tagits med trafik
planeraren i berörd kommun där förslag till
åtgärder tagits upp. Brandutredningar har
bedrivits inom ramen med det avtal som finns
med Räddningsverket.

som brandmän under sommaren. Under hös
ten genomförde en elev sin lärande i arbetetperiod (LIA) hos förbundet vilket innebär att vi
under året har tagit emot fem SMOelever.
Eleverna börjar sin praktiktid hos oss med
en introduktionsvecka och fortsätter sedan
med 9 veckor i utryckningstjänst samt några
dagars förebyggande arbete.

Lärande i arbete
Året började med att fyra elever från utbild
ningen Skydd mot olyckor (SMO) togs emot
under 10 veckor, två av dem vikarierade senare

Kvalitet och övning
Arbetet med nya standardrutiner har pågått
under året och det har fastställts tre nya
utryckningsrutiner: skumorganisation för

Information
Ett stort arbete som började tidigt på våren
var igångsättning av ny webbsida www.vrtj.
se , arbetet med denna sida pågick även över
sommaren. Utbildning i det nya webb-verkty
get genomfördes och slutade med lansering
av sidan i slutet av oktober. Idag finns Värends
Räddningstjänst under en egen adress men i
samma plattform som Växjö kommun. Arbe
tet med att utveckla sidan kommer att pågå
till och från under hela 2007. Informationsbla
det Slangrullen har kommit ut med fyra num
mer under året och publicerats på insidan och
skickats ut som infoblad ut i organisationen.

I oktober 2006 lanserades Värends Räddningstjänsts nya webbplats (www.vrtj.se).

station 500, lättskumsfyllning av lokaler
samt för brand över 4:e våningen.
Några rutiner har därutöver reviderats,
ett arbete som ständigt skall pågå.
Övningsplats Nothemmet har fortsatt
att utvecklas genom att en övningsvilla
har färdigställts, sökövningutrymmen
förbättrats och diverse markarbeten har
genomförts.
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D et före b y ggande ar b etet

Intensivt
utbildningsår

Fot o: Mats Samuelsson
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Nära 7 000 personer har under året lärt
sig mer om brandskydd i Räddningstjänstens regi.

VÄRENDS RÄDDNINGSTJÄNST
Totalt (tkr)

2006

2005

Kostnader

-57 970,8

-59 667,0

6 386,1

5 573,4

Växjö

42 163,1

41 650,4

Alvesta

11 818,8

11 701,6

Extra Växjö*

-

1 250,0

Extra Alvesta*

-

350,0

Årets resultat

2 397,2

858,4

Intäkter
Medlemsbidrag

Extern utbildning
Den externa utbildningsverksamheten har
under året varit intensiv. 205 kurser har
hållits i räddningstjänstens regi och av dem
har 40 omfattat hel dag, övriga en halv.
Räddningstjänsten genomförde ett 80-tal
utbildningar för landstingsanställd perso
nal. Information har vid ett antal tillfällen
lämnats i högstadieskolor som varit utsatta
för tillbud och anlagda bränder. Det fina
arbetet med att bjuda in alla 6-åringar till
Bamses brandskola har under året fortsatt
med gott resultat.
Räddningstjänstens övningsfält,
Nothemmet, genomgår fortfarande stora
förändringar. En byggnad för simulering
av olika lokaltyper, t.ex. vårdrum samt en
sökövningslokal för rökdykning har uppförts.
Räddningsverkets allmänna råd om syste
matiskt brandskyddsarbete har inneburit
att efterfrågan på utbildningar varit mycket
högt och att vi har fått avvisa kunder
under året. All personal inom räddnings
tjänsten ställer upp på ett föredömligt vis
för utbildningsverksamheten men den
efterfrågan som råder kommer att ställa
ännu högre krav på oss.
Räddning, skydd och säkerhet
Förbundet samverkar inom räddningstjänst
området med Teknikums treåriga gymnasie
program. Verksamheten pågår nu på fjärde

året och Värends räddningstjänst har ett
stort engagemang i räddningstjänstdelen
av utbildningen. Den praktiska delen
sker i stor omfattning på övningsfältet
Nothemmet och teoretiska delar av utbild
ningen sker både på Teknikum som på
brandstationen.
Tillsyn/Skriftlig
brandskyddsredogörelse
För att förtydliga att det är den enskilde
byggnads- eller anläggningsägaren som
enligt lagen om skydd mot olyckor är
ansvarig för brandskyddet skall vissa objekt
redovisa en skriftlig redogörelse för brand
skyddet. 530 byggnader eller anläggningar
har lämnat sådan redogörelse under 2005
och enligt tidigare tillsynsplan skulle ett
tillsynsbesök ha genomförts senast 2006.
Viss eftersläpning föreligger men kommer
att tas in under 2007. Under året har ett 30tal skriftliga redogörelser för brandskyddet
inkommit.
Riskanalys, handlingsprogram
Under året har räddningstjänsten deltagit
i kommunernas riskhanteringsarbete med
representation i såväl Alvestas som Växjös
riskhanteringsgrupper.
Byggnadsärenden
Räddningstjänsten har under året deltagit
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vid ett flertal byggnadsärenden i egenskap
av sakkunniga åt Byggnadsnämnden
respektive Miljönämnden i Alvesta.
Samverkan i brandskyddsfrågor berör
såväl de brandtekniska lösningarna
och utformningen av kontrollplaner vid
byggsamråd som deltagande vid tillsyn före
ibruktagande.
Ett gemensamt projekt som drivits sedan
2005 om riktlinjer för brandskydd i bygg
processen har slutförts under året och
respektive nämnd har fattat beslut om
riktlinjernas tillämpning.
Tillstånd till hantering av
brandfarliga varor
Antalet tillståndsärenden beträffande
hantering av brandfarliga varor har under
året stigit med 30 %. Räddningstjänsten är
obligatorisk remissinstans åt de nämnder
(Byggnadsnämnden resp. Miljönämnden)
inom kommunerna som handlägger
tillståndsärenden. Lagen (1988:868) med
förordning (1988:1145) om brandfarliga
och explosiva varor är föremål för översyn
(SOU 2006:16) och Växjö kommun har
haft möjlighet att lämna ett remissvar på
utredningen, ärendet bereddes av Värends
räddningstjänst. Enligt utredningen
kommer kommunerna att utsättas för en
ökad arbetsbörda om förslagen går igenom.

Remisser
En stor del av det förebyggande arbetet
åtgår till att besvara remisser från
andra myndigheter. Räddningstjänsten
besvarar regelmässigt remisser från
polismyndigheten angående tillstånd
till offentliga tillställningar och tillstånd
till hantering av explosiva varor. Enligt
alkohollagstiftningen ska lokaler för
utskänkning av alkohol uppfylla gällande
brandskyddsbestämmelser, under året
har ett drygt 10-tal sådana remisser från
socialförvaltningarna besvarats. Detaljplaner
remitteras också regelmässigt till
räddningstjänsten.
Sotning
I och med lagen (2003:778) om skydd
mot olyckor har möjlighet öppnats för
den enskilde att, efter särskild ansökan, få
kommunens medgivande om att själv få
sota sin anläggning. Prövning görs i varje
enskilt fall. Under året har ett femtiotal
sådana medgivanden lämnats.
Brandskyddskontroll är numera skild från
rengöringen (sotningen) och ska utgöra en
egen förrättning. Kontrollen blir därmed mer
omfattande än den hittills varit. Med tanke
på att brister förknippade med eldstäder är
överrepresenterade i brandskadestatistiken
kommer brandskyddskontrollen sannolikt
att få stor effekt.

Behandlade myndighetsärenden
och genomförda kurser
typ/år
2006
2005
Tillsyner LSO & LBE
Tillsyn skriftliga
redogörelser
Remisser*
Allmänna yttranden
Byggsamråd
Biträde vid byggtillsyn
Tillståndsärenden
brandf. vara
Remisser detaljplaner
Sotningsmedgivanden
Brandskyddsutbildningar
Brandkunskap för alla
Heta arbeten
Förare farligt gods
Brandskydd för
bussförare
Specialkurser
Brandinformation
Bamses brandskola,
6-åringar

228

128

32
78
25
34
16

600
68
66
25
30

63
27
53
154
41
19
22

49
21
62
124
23
14
15

2

2
10

    36

39

*Till och med 2005 polisremisser, fr.o.m 2006 ingår även
alkoholremisser och övriga remisser
Not 2: 6 993 personer har genomgått utbildning/information

Brandskyddskontroller,
Växjö och Alvesta sotningsdistrikt 2006
Alvesta
Växjö
Antal brandsskyddskontroller
Antal sotningsobjekt

1 664
7 065

4 013
21 720
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R E S U L T A T & B A L A N S R ÄK N I N G

Resultaträkning 2006 (Tkr)

Not

2006

2005

Verksamhetens intäkter
1
Verksamhetens kostnader
2
Avskrivningar enligt plan
3
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER/INTÄKTER 		

5 874,3
-54 008,7
-2 937,2
-51 071,6

5 298,7
-55 568,5
-3 097,9
-53 367,7

Finansiella intäkter
4
Finansiella kostnader
5
RESULTAT FÖRE KOMMUNBIDRAG 		

511,8
1 024,9
-51 584,7

274,7
-1000,6
-54 093,6

Bidrag Alvesta kommun 		
Bidrag Växjö kommun 		
Korrigering medlemsbidrag

11 818,8
42 163,1

12 051,6
42 900,4

ÅRETS RESULTAT 		

2 397,2

858,4

Not

2006

2005

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

15 769,3
1 412,9
14 356,4

16 998,9
1 354,8
15 644,1

Omsättningstillgångar 		
Kortfristiga fordringar
8
Koncernkonto
9
SUMMA TILLGÅNGAR 		

11 467,3
2 884,4
8 582,9
27 236,6

13 018,7
1 649,8
11 368,9
30 017,6

Eget kapital
10
Eget kapital vid årets ingång 		
Årets resultat 		

1 945,4
-451,8
2 397,2

-451,8
-1 310,2
858,4

Avsättningar
11
- varav pensioner 		

5 458,7
5 458,7

4 360,3
4 360,3

Skulder 		
Långfristiga skulder
12
Kortfristiga skulder
13
- Leverantörsskulder 		
- Övriga kortfristiga skulder 		
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		

19 832,5
9 040,0
10 792,5
3 083,3
7 709,2
27 236,6

26 109,1
17 329,0
8 780,1
2 351,6
6 428,5
30 017,6

Balansräkning 2006 (Tkr)
TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Växjö den 7 mars 2007
Berith Swalander, Ordförande

Carl-Gunnar Hagberg

Rose-Marie Holmqvist

Hagart Valtersson, Vice ordförande

Christer Berg

Per-Anders Nordahl
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NOTER

Noter Resultaträkning (Tkr)

Noter Balansräkning (Tkr)

2006

2005

70,3
2 011,1
632,0

157,1
1 045,9
1 197,3

3 158,1
2,8

2 898,4

5 874,3

5 298,7

Entreprenader, köp av verksamhet,
konsulter (tjänster)
-1 530,9
Lönekostnader inkl. sociala avgifter
-36 304,5
Årets inbetalning av pensioner
-2 103,6
Okomp.övertid, ej uttagna semesterdagar
-278,4
Hyror
-5 708,2
Leasing, operationell
-101,9
Material
-2 056,4
Övriga kostnader
-5 924,8

-1 209,2
-38 533,5
-2 991,1
-9,9
-5 482,4
-165,1
-1 654,0
-5 523,3

-54 008,7

-55 568,5

-81,6
-2 855,6

-26,8
-3 071,1

Not 9. Kassa och bank

-2 937,2

-3 097,9

Koncernkonto

Not 1. Verksamhetens intäkter
Försäljningsmedel (material, varor)
Taxor, avgifter, ersättningar
Bidrag
Försäljning av verksamhet/
entreprenader (tjänster)
Övriga intäkter

2005

1 595,6
-101,1
-81,6
1 412,9

1 455,9
-74,3
-26,8
1 354,8

27 896,0
-10 684,0
-2 855,6

26 328,0
-7 612,8
-3 071,1

14 356,4

15 644,1

13 347,6
1008,8
14 356,4

15 644,1
15 644,1

862,3

1 027,2

1 719,9
302,1

564,1
58,5

2 884,3

1 649,8

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

Not 7. Maskiner och inventarier

Not 2. Verksamhetens kostnader

Anskaffningsvärde
Ackumulerad avskrivning
Årets avskrivning
Bokfört värde vid årets slut

Specifikation:
Maskiner och inventarier
Pågående investeringar
Not 8. Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
Övriga kortfristiga fordringar

Not 3. Avskrivningar
Byggnader
Maskiner och inventarier

2006

8 582,9

11 368,9

8 582,9

11 368,9

Not 4. Finansiella intäkter
Räntor koncernkontot
Övriga finansiella intäkter

511,8

274,4
0,3

511,8

274,7

Not 10. Eget kapital (övriga förändr se spec. nedan)
Eget kapital vid årets början
Årets resultat
Eget kapital vid årets slut

-451,9
2 397,2

-1 310,2
858,4

1 945,3

-451,8

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

-1 018,7
-6,2

-995,0
-5,6

-1 024,9

-1000,6

Not 11. Avsättningar
Pensionsskuld

5 458,7

4 360,3

5 458,7

4 360,3

Not 12 Långfristiga skulder
Lån medlemskommunerna

9 040,0

17 329,0

9 040,0

17 329,0

1 595,0
3 083,3

255,0
2 351,6

932,2
388,4

1 320,6
553,8

2 394,3

2003,9

944,8
1 454,4

816,9
1 478,3

10 792,4

8 780,1

Not 13. Kortfristiga skulder
Nästa års amortering på långfr.
lån medlemskommunerna
Leverantörsskulder
Preliminärskatt för anställda
Upplupna löner
Sociala avgifter
Semesterlöneskuld,
okompenserad övertid
Arbetsgivaravgift för december
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
Övriga kortfristiga skulder
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REDOVISNINGSPRINCIPER

FINANSIERING

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 til�lämpar Lagen om kommunal redovisning, rekommendationer från Svenska
Kommunförbundet samt Rådets rekommendationer med undantag av leasing. Samtliga
leasingavtal redovisas som operationell
leasing.

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
löneskatt återfinns under raderna avsättningar för pensioner, kortfristiga skulder
och ansvarsförbindelser. Under avsättningar
redovisas den särskilda ålderspensionen.
Som kortfristig skuld finns de pensioner
som tjänats in av de anställda under 2004,
men som betalas ut under 2005. Från 1998
betalas årligen hela intjänandet av avtalspension ut för individuell placering. Under
ansvarsförbindelse finns de pensionsåtaganden som är intjänade före 1998.

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.

Periodisering
I allt väsentligt har samtliga kostnader och
intäkter hänförliga till redovisningsåret bokförts som sådana, d.v.s. periodiserats.

Värdering
Anläggningstillgångar har upptagits till
anskaffningsvärde efter avdrag för planenliga

Finansieringsanalys 2006, (Tkr)

2006

2005

2 397,2

858,4

2 937,2
1 098,4

3 097,9
1 334,6

-1234,6
2 012,4
7 210,6

3 264,9
465,5
9 021,3

Nettoinvesteringar
MEDEL FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN

-1 707,6
-1 707,6

-651,1
-651,1

Amortering av skuld
MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

-8 289,0
-8 289,0

-255
-255

ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början

-2 789,0
11 368,9

8 115,2
3 253,7

Likvida medel vid årets slut

8 582,9

11 368,9

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

REVISiONSBERÄTTELSE
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PERSONALSTATISTIK

Fot o: Mats Samuelsson

Aktiva och kunniga
medarbetare
Nyckeltal personal                
Mättdatum 2006-11-01

2006              2005

Kvinnor

Män

Totalt

Totalt

Diff.

4
3,3
83,0
54,5
22 903
0
2
0
20,0

51
51,0
100,0
42,0
22 833
5
153
29
2,0

55
54,3
99,0
42,9
22 838
5
155
29
3,6

55
53,6
97,5
42,4
22 117
1
161
29
9,1

0
0,7
1,5
-0,5
721
4
-6
0
-5,5

Kvinnor

Män

Totalt

Totalt

Diff.

59,7
2
0,0
0,1
0

13,0
25
403,9
1,0
1 805

17,0
27
403,9
1,1
1805

15,2
25
493,3
1,1
2 786

1,8
2
-89,4
0,0m
-981

Total sjukfrånvaro			
Långtidssjukfrånvaro (>60 dagar)			
Kvinnor			
Män			
-30 år			
-30-49 år			
50- år			

3,7
69,9
8,9
3,4
0,9
3,04
6,34

3,4
59,5
6,7
3,1
2,8
1,2
8,4

0,3
10,4
2,2
0,3
-1,9
1,84
-2,06

5
1
1
3 st

9
6
1
3 st

Antal tillsvidareanställda
Omräknade heltider
Genomsnittlig sysselsättningsgrad, %
Medelålder
Medellön
Vikarier med månadslön
Deltidsbrandmän
Räddningsvärnsmän
Personalomsättning, %
Mättdatum 2005-11-01 – 2006-10-31

Sjukdagar/snittanställd
Ej sjukfrånvaro
Föräldraledighet
Vikarier med timlön
Övertid, timmar
Obligatorisk redovisning, sjukfrånvaro, %

Kompetensutbildning			

Räddningsinsats, deltid 			
Räddningsledare A 			
Räddningsledare B 			
Preparandkurser, deltid 			

b a k grundsfa k ta

Kort fakta om
Värends Räddningstjänst

Fot o: Mats Samuelsson

Fot o: Mats Samuelsson

Värends Räddningstjänst är sedan 2002 ett kommunalförbund. Förbundet består av en
heltidsstation, åtta deltidskårer och två räddningsvärn. Antalet medarbetare är cirka 250,
varav 190 utgör deltids- och räddningsvärnspersonal. Medlemskommuner är Alvesta
och Växjö.
Förbundet styrs genom en politisk direktion som utgörs av ledamöter från de båda
medlemskommunerna. Direktionen beslutar om mål och inriktning av verksamheten
och är även myndighet för sotning.

Värends Räddningstjänst är ett
kommunalförbund med uppdrag
att, på ett effektivt sätt och inom
godtagbar tid, genomföra kommunala
räddningstjänstinsatser och förebygga
olyckor, främst brand, inom Växjö
och Alvesta kommuner. Förbundet
genomför information och utbildning
om brandskydd, utför tillsyn enligt lag
om skydd mot olyckor samt lagen om
brandfarliga och explosiva varor.

Utryckningsstyrkor

Deltidsstyrka
Lammhult

Deltidsstyrka
Braås

Deltidsstyrka
Moheda

Deltidsstyrka
Rottne

Deltidsstyrka
Alvesta

Heltid/deltidsstyrka Växjö
Insatsledare

Deltidsstyrka
Vislanda
Räddningsvärn
Grimslöv
Räddningsvärn
Västra Torsås
(frivilligt)

Räddningvärn
Odenslanda
Deltidsstyrka
Ingelstad

Faktaruta
Belopp i tkr
Nettoomsättning
Resultat efter
finansiella poster
Balansomslutning
Bruttoinvestering
Antal anställda, tv AB
Antal anställda,
deltid RIB
Antal räddningsvärnsmän

2006

2005

51 072

53 368

2 397
27 237
1 708
55

858
30 018
651
55

155

161

29

29

Produktion: GoodRace communication
Foto: Mats Samuelsson, Smålandsposten, Värends Räddningstjänst
Tryck: Davidsons Tryckeri

< BILD FRAMSIDA:
Två gånger om året utbildas deltidsbrandmän på
förbundets utbildningsanläggning Nothemmet.
Fot o: Mats Samuelsson

Postadress
Värends Räddningstjänst
Box 1232, SE-351 12 Växjö.

Besök/leveransadress
Fagrabäcksvägen 7
(infart från G:a Norrvägen)

Telefon
0470-76 65 00

Telefax
0470-127 17

