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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

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.

VÄRENDS RÄDDNINGSTJÄNST
totalt (tkr)

Kostnader
Intäkter
Medlemsbidrag
Växjö
Alvesta
Extra Växjö*
Extra Alvesta*
Årets resultat

2004

2003

-56 860,8
5 051,7

-52 298,1
4 145,5

40 567,5
11 438,9
961,0
239,0
1 397,3

36 011,6
10 795,6

-1 345,4

* kostnader för översvämning juli 2004

DIREKTIONEN**
(tkr)

2004

2003

Direktion
Revisionskonsult
Revision
Netto
Budget
Avvikelse

-190,9
-25,0
-51,4
-267,3
-300,0
32,7

-195,3
-13,2
-69,2
-277,7

** inom ledning & gemensamt

LEDNING & GEMENSAMT*
(tkr)

Kostnader
Intäkter
Netto
Budget
Avvikelse

2004

2003

-5 027,7
81,4
-4 946,3
-4 730,0
-216,3

-5 525,4
644,5
-4 880,9

* exklusive direktion och revision

Kanske har 2004 inte varit ett helt vanligt år för
Värends Räddningstjänst. Under delar av sommaren var förbundet i full färd med att åtgärda
och minska återverkningarna av den stora översvämningen. Förbundets brandmän och befäl
gjorde ett gott arbete och de merkostnaderna
som uppstod fick vi täckta av medlemskommunerna i väntan på ansökan och eventuell
ersättning från Räddningsverket.
Under året har en ny organisation bemannats
och införts. Alla de positiva konsekvenser som
direktionen väntar sig har förstås inte infriats
ännu, organisationen har bara varit i full gång
i några månader. Vi har dock stora förhoppningar då syftet med förändringsarbetet bl.a. är
att det ska leda till ökad decentralisering med
beslut längre ut i organisationen samtidigt
som mål och uppföljning ska förbättras.
Under 2004 lät medlemskommunerna genomföra en undersökning av förbundet via en
revisionsbyrå, Komrev. Det viktigaste som revisionen kom fram till var att förbundsordningen
bör förenklas och anpassas till den nya lagstiftningen samtidigt som direktionens mandat bör
tydliggöras. Medlemskommunerna har därför

tagit initiativ till att en reviderad förbundsordning ska tas fram i samverkan med förbundet.
Året som gick har också präglats av arbetet
med handlingsplaner för ”Skydd mot
olyckor”, dessa kommer att antas under 2005.
Medlemskommunerna kommer att anta var
sin handlingsplan för det förebyggande arbetet
mot olyckor. Avsikten är att både bredda och
förbättra det förebyggande arbetet.
Det finns mycket att glädja sig åt av årets
händelser, men kanske är det mest glädjande
ändå att vi lyckats få ett överskott i vår budget.
Detta har varit möjligt tack vare alla anställdas
otroliga insatser genom minskning av vissa
kostnader och ökning av de externa intäkterna.
Det positiva resultatet gör att vi kan minska vår
skuld och det känns oerhört skönt.

Elsa Jönsson (s)
Ordförande
Värends Räddningstjänstförbund

ÅRET I SAMMANDRAG

En stärkt
organisation
VÄSENTLIGA HÄNDELSER
Lag om skydd mot olyckor började gälla den 1 januari 2004
och lyfter på ett tydligare sätt fram den enskildes ansvar för
skyddet mot olyckor samt ger kommunerna större utrymme
att målstyra verksamheten utifrån den lokala riskbilden. Lagen
ställer även krav på kommunerna att verka för att skydd mot
andra olyckor än bränder vidtas.
Förbundet har med anledning av den nya lagen, i samverkan
med medlemskommunerna, analyserat riskerna och arbetat
fram förslag till handlingsprogram för den förebyggande verksamheten och räddningstjänst, beslut tas under första kvartalen 2005.
Av årets räddningsinsatser kan särskilt nämnas den stora räddningsinsats som genomfördes efter skyfallen och det rikliga
regnandet i juli. Inom förbundets område var Alvesta tätort
värst drabbat av översvämningarna där långvariga insatser
genomfördes i samverkan med bl.a. tekniska förvaltningen.
Det förebyggande arbetet har inriktats på information till
ägare/innehavare om systematiskt brandskyddsarbete och
genomförande av brandskyddsutbildningar.
Förbundet har under året informerat/utbildat över 5000 personer vid mer än 200 tillfällen. Utöver detta har bl.a. rutiner tagits
fram för handläggning och medgivande av egensotning samt
medverkan i kommunernas riskhanteringsgrupper.
DEN INTERNA ORGANISATIONEN
Förbundet har bemannat en ny intern organisation efter att ha
förhandlat fram lokala kollektivavtal om så kallade rotationstjänster för insatsledarna. Målet med den nya organisationen
är att korta beslutsvägarna och på ett bättre sätt än tidigare
förena de olika personalgrupperna och utryckningstjänsten
med det förebyggande arbetet.
Förbundet kommer årligen att genomföra medarbetarbedömningar av arbetsledare, chefer och det vi kallar energi & entusiasm inom respektive enhet/station. Syftet med mätningarna är
att stimulera till förbättringar av förbundets chefer samt fånga
upp viktiga synpunkter och signaler i organisationen.
Den interna övningsverksamheten kommer att förbättras då
förbundet i samverkan med VöFAB under året påbörjat utbyggnaden av grovlektionssal med tillhörande omklädnings- och
hygienutrymmen samt förbättrad rökövningsanläggning.
EKONOMISKT UTFALL
Årets resultat är glädjande och innebär att förbundet kan återställa cirka hälften av tidigare två års underskott. Resultatet
möjliggjordes tack vare minskad kostad för övertid samtidigt
som de externa verksamhetsintäkterna ökade inom framförallt
utbildningsområdet. Jag vill här tacka alla medarbetare som
medverkat till att detta blev möjligt.
Medlemskommunerna kompenserade förbundet med extra

3

medlemsbidrag om 1,2 mkr för sommarens översvämningskostnader. Förbundet kommer hos Räddningsverket ansöka om
statlig ersättning för kostnaderna. Om förbundet får ansökan
beviljad kommer medlemskommunerna att kompenseras.
MILJÖ
Arbetsmiljöfrågorna har lyfts fram i nytt samverkansavtal med
personalorganisationerna och en övergripande projektplan har
tagits fram för systematiskt arbetsmiljöarbete. En grundläggande utbildning i arbetsmiljölagen och dess föreskrifter har
genomförts för samverkanskommittén som tillika utgör förbundets skyddskommitté. Förbundets skyddsombud är viktiga
i arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbete och kommer
erbjudas en introduktionsutbildning under 2005 för att därefter
kunna medverka i riskinventeringsarbetet. Allvarliga arbetsmiljöbrister har uppmärksammats i förbundets slangvårdsanläggning, provisoriska förbättringar genomfördes omedelbart. En ny
slangtvätt är sannolikt den enda möjligheten för att komma till
rätta med problemen.
Satsningar för att minska utsläppen har gjorts på övningsplatsen genom att två gasoldrivna brandalstrare inhandlats.
Förbättringsarbetet avses fortsätta under 2005 då övningshuset för rökdykning och brandsläckning förnyas.
FRAMTIDEN
Förbundets förändringsarbete inriktas på att fortsätta arbetet
med tydliggörande av mål och uppföljningsverktyg i verksamheten.
Olycksutvecklingen tyder på fler och större väderrelaterade
insatser t.ex. översvämningar och stormskador. Det ökade antalet trafikolyckor oroar och stärker förbundets uppfattning om
att förmågan att hantera komplicerade trafikolyckor bör förbättras genom bättre teknik och införande av nya metoder.
Utrymmet för investeringar och förnyelse av förbundets räddningsmateriel och fordonspark bör öka. Nuvarande takt och
ekonomiskt utrymme innebär på sikt ett stort behov av återanskaffning och under tiden risk för att kvaliteten försämras på
räddningsinsatserna.
Inom tillsyn, information och utbildningsverksamheterna bör
förbundet i större utsträckning fokusera på att stärka den
enskildes egen förmåga för skydd mot olyckor.
Växjö den 14 mars 2005

Jörgen Waldén
Räddningschef
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RÄDDNING & UTRYCKNING
Alvesta drabbades av
sommarens översvämningar
vilket medförde stora
hjälpinsatser. Insatsledare
Thomas Jonasson
övervakar arbetet.

Sommarens regn
medförde extra
stora insatser

positiva när det gäller
räddningstjänst under 2004 är den
kraftiga nedgången på omkomna i
samband med bränder. Jämfört med
föregående år sjönk antalet omkomna i landet till 65 jämfört med 134
året innan.
År 2001 var antalet 137 och även år 2000 var antalet 137. Det handlar alltså om en signifikant skillnad som förhoppningsvis är en frukt av trägna
informations- och utbildningsinsatser i många av
landets kommuner och en ökad medvetenhet hos
allmänheten som nu ger resultat i statistiken.
Av de 66 dödsfallen inträffade 52 i bostäder,
varav det i minst 34 av fallen saknades fungerande brandvarnare. I ytterligare 11 fall var det oklart
om det fanns fungerande brandvarnare. Minst 25
personer av dem som omkom gjorde det p.g.a.
tappade cigaretter eller annan olyckshändelse i
samband med rökning.
ET ALLMÄNT MEST

Insatsstyrka på plats för att
minimera brandskadorna på
den eldhärjade bostaden.

RÄDDNINGSTJÄNSTVERKSAMHET*
(tkr)
Kostnader**
Intäkter
Netto
Budget
Avvikelse

2004
2003
-46 305,9 -44 333,3
2 292,0
2 447,0
-44 013,9 -41 886,3
-42 767,0
-1 246,9

* inkl. övning, drift & underhåll
** insatskostnader översvämningarna i juli 1,2 mkr

RÄDDNINGSINSATSER
Året började med en storbrand då Helmer
Nilssons butik och lager i Växjö totalförstördes i
en våldsam brand. Orsaken fastställdes senare till
en truckladdningsstation och skadekostnaderna
uppgick till över 35 miljoner kronor.
Det som för övrigt har tilldragit sig störst
uppmärksamhet när det gäller räddningstjänst under 2004 är sommarens långa och
omfattande insatser som följde av de extrema
nederbördsmängderna i juli månad. Värends
Räddningstjänsts insatser koncentrerades
till framförallt Lammhult, Moheda, Lidnäs,

Anders Altberg på brandövning vid Nothemmet.

Hjortsberga och Alvesta tätort. Förutom insatserna i Alvesta och Växjö kommuner bidrog även
Värends Räddningstjänst med stöd till Ljungby
Räddningstjänst i problematiken kring Lagans
höga vattenflöde.
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En av förbundets huvuduppgifter är att hindra
och begränsa skador på
människor, miljö och
egendom vid olyckor
eller överhängande fara
för olyckor.

ANTAL RÄDDNINGSINSATSER
typ/år*
2004 2003
Automatlarm
488
487
Brand ej i byggnad
119
165
Brand i byggnad
115
129
Trafikolycka
133
119
Förmodad brand
66
79
Övrigt
25
39
Länspumpning
3*
29
Vattenskada
14*
23
Hiss
13
19
Sanering
13
18
Utsläpp
17
18
Stormskada
2
14
Djurräddning
4
9
Drunkning
3
7
Totalt
1 015 1 155
* Händelserna i samband med nederbörden
i juli månad redovisas som en insats

Året avslutades med en omfattande brand som
inträffade i början av december då Rustas butik i
Växjö totalförstördes. Även denna brand orsakades sannolikt av fel i en elinstallation. Liksom vid
Helmer Nilsson-branden så medförde händelsen
inga personskador.
INSATSPLANERING
De första vajerräckes-installationerna på riksvägar i Värends Räddningstjänsts insatsområde
har under året blivit verklighet. Förhoppningsvis
kommer detta att ge samma positiva resultat
på olycksstatistiken som på andra håll i landet,
inte minst på E4:an genom Ljungby kommun.
Eftersom mitträcken i samband med olyckor kan
medföra ökade svårigheter avseende framkomlighet så har en anpassning av larmplaner skett i
samverkan med angränsande kommuner, i syfte
att säkerställa att det alltid kommer räddningsstyrkor från två håll till trafikolyckor på väg med
mitträcke.
Under 2004 har den operativa ledningsorganisationen vid Värends Räddningstjänst minskats
med en man då chefs- respektive befälsberedskaperna slagits samman till en funktion, räddningschef i beredskap.
MATERIEL OCH LOKALER
Översynen av förbundets lokalbehov har fortsatt
under 2004, vilket resulterat i minskade lokaler i
Alvesta genom att hyreskontrakt för verkstadslokal & tvätthall har sagts upp. Brandstationen i
Braås har fått nya vagnhallsportar samt ommålat
i vagnhallen. Under året har endast mindre inves-

teringar i ny materiel genomförts, bl.a. larmkläder
till Alvestastationen. Ett flertal haverier på pumpar och motorsprutor inträffade vid insatserna
under översvämningarna i juli vilket resulterade i
dyra reparationer.
Under året påbörjade förbundet, i samarbete
med VöFAB, en väsentlig förbättring av övningsplats Nothemmet där en grovlektionssal med
dusch- och omklädning uppförs.
Avsikten är att lokalerna ska användas i den
ordinarie övningsverksamheten för förbundets
räddningsstyrkor, preparandkurser och gymnasieklasser.

ANTAL UTRYCKNINGAR
per station/år*
Växjö
Alvesta
Växjö deltid
Vislanda
Moheda
Braås
Ingelstad
Lammhult
Rottne
Grimslöv
Odenslanda
V-Torsås (frivilligvärn)
Totalt

2004 2002
786
864
155
219
116
126
38
65
32
49
44
45
49
44
28
41
49
36
11
26
15
11
12
9
1 336 1 535

* Händelserna i samband med nederbörden
i juli månad redovisas som en insats

FORDONSPARK

Helmer Nilssons butik och lager totalförstördes vid en storbrand i början av 2004.

Höjdfordon
Släckbilar
Tankbilar
Lastväxlare
Bandvagn
Terrängbil
Transportbilar
Ledningsbilar
Personbilar
Släpvagnar/trailers
MC-fyrhjuling
Motorsprutor

2004
2
13
3
1
1
1
10
2
5
10
2
15

2003
2
13
3
1
1
1
9
3
5
14
2
15

Foto: Mats Samuelsson
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UTBILDNING & FÖREBYGGANDE ARBETE

Nytt år – ny lag
om skydd mot olyckor
Värends Räddningstjänst
bedriver en omfattande
företag, organisationer, enskilda
grupper och skolor. Under året
har över 5 000 personer har fått
möjlighet att utbilda sig.
EXTERN UTBILDNING
antal kurser
2004
Brandskyddsutbildningar
132
Brandkunskap för alla
16
Heta arbeten
12
ADR
13
Brandskydd för bussförare
8
Specialkurser
39
Brandinformation
11
Bamses brandskola
20
EXTERN UTBILDNING
(tkr)
2004
Kostnader
-1 164,6
Intäkter
1 967,0
Netto
802,4
Budget
207,0
Avvikelse
595,4

2004 INLEDDES
med ett antal
sammanträden och
seminarier
i egen och i
länsstyrelsens regi angående den
nya lagstiftningen om
skydd mot olyckor. Lagen
innebar bland annat att
brandsynebegreppet
utgick under året för att
ersättas av tillsyn från
och med 2005-01-01.
R

utbildningsverksamhet mot

2003
84
4
7
9
7
10
3
35

2003
-905,0
889,5
-15,5

SKRIFTLIG BRANDSKYDDSREDOGÖRELSE
För att förtydliga att
det är den enskilde
byggnads- eller anläggningsägaren som är
ansvarig för brandskyddet skulle denne
senast till årsskiftet
ha inkommit med en
skriftlig brandskydds-

redogörelse. Detta
gäller endast vissa,
i särskild föreskrift,
av Räddningsverket
utpekade objekt. Under
februari/mars tillskrevs
alla förmodade tillsynsobjekt med skyldighet
att lämna in skriftlig
brandskyddsredogörelse och informerades
om den nya lagen och
inbjöds dessutom till
informationsträffar. Av
cirka 600 kallade hörsammade ungefär 200
byggnads-/anläggningsägare kallelsen till informationen. Vid årsskiftet hade
färre än 30% av redogörelserna inkommit.
RISKANALYS
Under året har riskanalyserna för såväl Alvesta som
Växjö kommun reviderats
genom skyddsavdelning-
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Mats Friman, Värends Räddningstjänst
förevisar användningen av handbrandsläckare vid en av de många externa
utbildningsdagarna.

ens försorg. Riskanalysens resultat kommer att
vägas samman med de skriftliga brandskyddsredogörelserna till en ny tillsynsplanering under
2005. Riskmått beträffande såväl liv som egendom har kopplats till analysen för att kvantifiera
resultaten.
SOTNING
Sotningsverksamheten inom förbundet bedrivs
i entreprenadform av Alvesta respektive Växjö
sotningsdistrikt.
I och med den nya lagen har möjlighet öppnats
för den enskilde att, efter särskild ansökan, få
kommunens medgivande om att själv få sota
sin anläggning. Prövning skall göras i varje
enskilt fall. Till årets slut hade cirka 150 sådana
medgivanden lämnats.
Brandskyddskontrollen bryts numera ut från
sotningen och ska utgöra en egen förrättning.
Kontrollen blir därmed mer omfattande än den
hittills varit. I generella ordalag kan man säga
att vedeldade anläggningar ska kontrolleras
vartannat år, oljeeldade vart fjärde och öppna
spisar och andra ”mysbrasor” vart åttonde.
Med tanke på att brister förknippade med
eldstäder är överrepresenterade i brandskadestatistiken kommer brandskyddskontrollen
sannolikt att få stor effekt.

Direktionen beslutade under året om nya sotningsfrister för förbundet.
EXTERN UTBILDNING & INFORMATION
Den externa kursverksamheten har utvecklats
och utökats under året genom bl.a. ökning av
brandskyddsutbildning för vårdpersonal. Lagen
om skydd mot olyckor innebär att ansvaret för
brandskyddet har tydliggjorts för ägare och
innehavare vilket medfört ökad efterfrågan på
vårt kursutbud. Engagemanget i gymnasieutbildningen Räddning, Skydd och Säkerhet har
fortsatt och utvecklats.

Förbundet utför tillsyner
och är rådgivare och
remissinstans i frågor som
berör bl.a. kommunal byggoch stadsplanering.

SOTNINGSDISTRIKTEN
Alvesta
Växjö
Antal anställda
3,5
10
Kompetens f.
brandskyddskontroll
2
4
Föreskriven sotning Enl. gällande frister Enl. gällande frister
Brister eldstäder,
skorstenar m.m.
68
216
Brister takskydd
292
102
Övriga besiktningar
501
1 089
Ny- och ändringsbesiktningar
310
211

MYNDIGHETSBESIKTNINGAR
2004
Regelbunden brandsyn
94
Annan brandsyn
64
Regelbunden tillsyn
6
Annan tillsyn
3
Regelbunden samplanerad brandsyn
27
Annan samplanerad
2
Tillsyn §43-anläggningar
2

2003
131
37
6
2
25
4
1

BEHANDLADE ÖVRIGA HUVUDÄRENDEN
2004
2003
Rådgivning i byggnadsärenden
i.u.
89
Polisremisser mm
76
73
Allmänna yttranden
99
33
Byggsamråd
30
20
Biträde vid byggtillsyn
30
20
Tillståndsärenden
brandfarliga varor
39
24
Remisser i detaljplaneärenden
29
34
Sotningsmegivanden
147
Informationsträffar
14

Elever från gymnasieprogrammet Räddning, Skydd och Säkerhet
vid ett övningstillfälle med Värends Räddningstjänst.

MYNDIGHETSUTÖVNING
(tkr)
2004
Kostnader
-1 673,6
Intäkter
409,0
Netto
-1 264,6
Budget
-1 431,0
Avvikelse
166,4

2003
-1 481,3
389,1
-1 092,2
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R E S U LTAT & B A L A N S R Ä K N I N G

RESULTATRÄKNING
(Tkr)

Not

2004

2003

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar enligt plan

1
2
3

4 750,4
-52 820,6
-3 086,4

3 878,4
-48 886,7
-2 656,1

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER/INTÄKTER
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

4
5

-51 156,6
301,3
-953,8

-47 664,4
267,1
-755,3

-51 809,1
11 677,9
41 528,5

-48 152,6
10 572,6
35 221,9
1 012,7

1 397,3

-1 345,4

2004

2003

19 445,7
938,0
18 507,7
8 168,4
4 914,7
3 253,7

21 536,8
586,6
20 950,2
5 045,2
5 045,2

27 614,1

26 582,0

-1 310,2
-2 707,5
1 397,3
3 025,7
3 025,7
25 898,6
17 584,0
8 314,6
2 502,0
5 812,6

-2 707,5
-1 362,1
-1 345,4
1 981,8
1 981,8
27 307,7
17 839,0
9 468,7

27 614,1

26 582,0

124 260,0

0,0

RESULTAT FÖRE KOMMUNBIDRAG
Bidrag Alvesta kommun
Bidrag Växjö kommun
Korrigering medlemsbidrag
ÅRETS RESULTAT
BALANSRÄKNING
(Tkr)

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Koncernkonto

6
7
8
9

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital vid årets ingång
Årets resultat
Avsättningar
varav pensioner
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
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11

12
13

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Borgensåtaganden
Pensionsförpliktelser
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Växjö den 14 mars 2005
Elsa Jönsson
Ordförande

Elisabeth Risedal

Katarina Brännström

Johny Haraldsson
Vice ordförande

Svante Kjellén

Börje Johansson

NOTER

NOTER
(Tkr)

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

2004

2003

127,2
1 021,7
710,3
2 891,2

64,7
2 205,4
1 272,8

4 750,4
Not 2. Verksamhetens kostnader
Entreprenader, köp av
verksamhet, konsulter
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

Not 4. Finansiella intäkter
Räntor koncernkontot
Övriga ﬁnansiella intäkter

-1 077,0
-35 637,5
-3 263,1

-1 777,9
-36 970,5
-702,4

-302,3
-5 102,6
-160,7
-1 912,8
-5 364,6
-52 820,6

-198,0
-3 156,7
-1 375,2
-4 706,0
-48 886,7

-26,8
-3 059,6
-3 086,4

-26,8
-2 629,3
-2 656,1

301,3

266,0
1,1
267,1

301,3
Not 5. Finansiella kostnader
Räntor lån m.m.
Nedskrivning fordringar
Övriga ﬁnansiella kostnader

Not 6. Mark, byggnader mm
Anskaffningsvärde
Ackumulerad avskrivning
Årets avskrivning
Bokfört värde vid årets slut
Speciﬁkation:
Byggnader
Pågående investeringar

335,5
3 878,4

-944,2
-2,4
-7,2
-953,8

-744,2
-11,1
-755,3

1 012,2
-47,4
-26,8
938,0

634,0
-20,6
-26,8
586,6

559,8
378,2
938,0

586,6
586,6

(Tkr)

Not 7. Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde
Ackumulerad avskrivning
Årets avskrivning
Bokfört värde vid årets slut
Not 8. Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
Övriga kortfristiga fordringar

Not 9. Kassa och bank
Koncernkonto

Not 10. Eget kapital
Eget kapital vid årets början
Årets resultat
Eget kapital vid årets slut
Not 11. Avsättningar
Pensionsskuld

Not 12. Långfristiga skulder
Lån medlemskommunerna

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

Not 14. Ansvarsförbindelse
Pensionsåtagande enl KPA
Särskild löneskatt
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2004

2003

26 120,5
-4 553,2
-3 059,6
18 507,7

25 503,4
-1 923,9
-2 629,3
20 950,2

1 692,7

2 129,4

3 218,9
3,1
4 914,7

2 914,0
1,8
5 045,2

3 253,7
3 253,7

0,0

-2 707,5
1 397,3
-1 310,2

-1 362,1
-1 345,4
-2 707,5

3 025,7
3 025,7

1 981,8
1 981,8

17 584,0
17 584,0

17 839,0
17 839,0

255,0
2 502,0

255,0
265,4
744,7
1 234,5

938,3
393,4
1 989,6

1 560,6
703,0

603,6
1 632,7
8 314,6

2 362,7
2 342,8
9 468,7

100,0
24,3
124,3

0,0
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REDOVISNINGSPRINCIPER

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 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.

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.

FINANSIERING

FINANSIERINGSANALYS
(Tkr)

2004

2003

TILLFÖRDA MEDEL
Årets resultat
Justering av ej rörelsepåverkande poster:
Avskrivningar
Ökning av långfristiga låneskulder
Ökning av avsättningar

1 397,3

-1345,4

3 086,4
-255,0
1 043,9

2656,1
4445,0
1012,7

SUMMA TILLFÖRDA MEDEL

5 272,6

6 768,4

ANVÄNDA MEDEL
Bruttoinvesteringar

995,3

7 426,9

SUMMA ANVÄNDA MEDEL

995,3

7 426,9

4 277,3

-658,5

Speciﬁkation av förändring av rörelsekapitalet
Ökning + /minskning - av kortfristiga fordringar
Ökning -/minskning + av kortfristiga skulder
Ökning +/minskning - Kassa, bank, placeringar

-130,5
1 154,1
3 253,7

2 322,6
-2 519,3
-461,8

Summa

4 277,3

-658,5

FÖRÄNDR. AV RÖRELSEKAPITALET
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PERSONALSTATISTIK

SJUKFRÅNVARO
En ny lag om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro trädde i kraft den 1 juli 2003.
Uppgifter om sjukfrånvaron blev obligatoriska i årsredovisningen.
Sjukfrånvaron skall from 1 juli, 2003 redovisas i förhållande till den totala ordinarie arbetstiden, uppdelat på kvinnor och män samt särredovisas i de olika åldersgrupperna, 29 år
eller yngre, 30–49 år och 50 år eller äldre. Dessutom ska man redovisa den andel av
sjukfrånvaron som avser perioder över 60 dagar (långtidssjukfrånvaro).

SJUKFRÅNVAROTID
Total sjukfrånvarotid
Långtidssjukfrånvaro ( > 60 dagar)
Kvinnor
Män
Åldersgruppen 29 år eller yngre
Åldersgruppen 30–49 år
Åldersgruppen 50 år eller äldre

2,90 %
59,84 %
< 10 pers
2,57 %
2,47 %
0,87 %
7,80 %

NYCKELTAL PERSONAL
Mätdatum 2004-11-01

Tillsvidareanställda, antal
Omräknade heltider, antal
Genomsnittlig sysselsättningsgrad, %
Medelålder, år
Medellön, kr
Vilande anställningar
Vikarier med månadslön
Deltidsbrandmän
Räddningsvärnsmän
Mätperiod 2003-11-01 – 2004-10-31

Personalomsättning, %
Sjukdagar/snittanställd utan hänsyn till
omfattning
Sjukdagar/snittanställd med hänsyn till
omfattning
Ingen sjukfrånvaro
Vikarier med timlön
Föräldraledighet med hänsyn till omfattning,
antal dagar
Övertid, timmar

Förändring

Kvinnor

Män

Totalt

+2
+2,2
0
+0,62
1 426
-3
-4
+3
0

5
3,6
72
53
21 221
0
0
0
0

50
50
100
41,58
21 639
0
1
163
29

55
53,6
97
42,62
21 601
0
1
163
29

Förändring

Kvinnor

Män

Totalt

-6

0

0

0

4,4

97,8

10,7

17,1

4,8
-3
-0,58

97,8
1
0

10,7
27

17,1
28
0,75

-918

0
1

236
1488

236
1489

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

< Framsida: Utryckningsfordon påkallar fri väg genom blåljus och siren, för att snabbare komma fram till olycksplatsen.

Bakgrundsfakta
Värends
Räddningstjänst
Värends Räddningstjänst är sedan 2002 ett kommunalförbund. Beslutet att bilda förbundet togs av Alvesta och
Växjö kommunfullmäktige i november 2001 med syftet att
uppnå samordningsvinster inom olika områden t.ex. tekniskt,
ekonomiskt och verksamhetsmässigt. 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.

Postadress
Värends Räddningstjänst
Box 1232, 351 12 Växjö

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

Telefon
0470-76 65 00

Telefax
0470-127 17

