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Ordföranden har ordet
Som nytillträdd ordförande för Värends Räddningstjänstförbund kan jag konstatera att
verksamheten för 2014 har fungerat väl. Verksamheten har varit förskonad från större
olyckor och händelser men tillbud har inte saknats.
Delar av förbundets kapital har under 2014 använts för vissa omställningskostnader, trots
detta är kapitalet fortfarande inom ramen för vad direktionen har beslutat. Under 2014 har
förbundet haft besparingskrav som har krävt ansträngningar inom förbundet. Arbete med
fordonsplan, framtida investeringar, rekryteringar med mera har funnits högt uppe på agendan. Under 2014 har inga investeringar skett vad avser tunga fordon. Inte heller har målsättningen med fortsatt införande av FIP (Första insatsperson) klarats av med rådande ekonomi.
Uppdraget som gavs att med kraft försöka rekrytera personal för att behålla Ingelstad och
Moheda som deltidsstationer har uppfyllts.
Det finns många utmaningar för framtiden som behöver belysas för att vi ska nå vår vision:
Ett tryggt och olycksfritt samhälle – för alla.

Sigvard Jakopson
Ordförande
Värends Räddningstjänstförbund

2014 – Året i sammandrag

brand- och olycksförebyggande information till cirka 6 700
personer. Av dessa har Bamses Brandskola genomförts vid 62
tillfällen för sammanlagt drygt 1 400 förskoleklasselever i
Alvesta och Växjö kommuner.
Insatsstatistiken för 2014 visar på en marginell ökning av antal
larm jämfört med 2013. Vid jämförelse har totalt 1 324 insatser
genomförts (1 314 år 2013). Av dessa har deltidsorganisationen larmats vid 447 tillfällen och heltidsorganisationen vid 877
tillfällen. Insatstyperna brand i byggnad och brand ej i byggnad
har ökat med totalt 67 insatser samt insatser vid trafikolycka
med 6 insatser. Ökning har skett inom IVPA (I Väntan På Ambulans) med 36 insatser. Siffran för insats vid automatlarm har
glädjande nog minskat med 56 insatser. Trots en fin sommar har
insatser vid drunkning/tillbud minskat från 13 insatser 2013 till
4 insatser 2014.

Den interna organisationen
Under året har nytt avtal om arbetstid tecknats med brandmän,
kombibrandmän, styrkeledare, insatsledare och räddningschef i
beredskap. Avtalen har anpassats till centrala avtal så långt det
är möjligt. Avtal med deltidsorganisationen har inte genomförts
då centralt avtal har gällt även 2014.

Växjö brandstation.

Under 2014 har förbundet arbetat vidare med visionen som ledstjärna: Ett tryggt och olycksfritt samhälle – för alla.
Vid ägaröverläggningar i april 2014 framförde förbundet oro
för den ekonomiska besparing på tre procent som gavs inför
2014. Till detta fattade direktionen beslut att försöka rekrytera
personal för att återta deltidsberedskap i Ingelstad och Moheda
dygnets alla timmar. Sent 2014 tog förbundet emot besked om
ekonomiska förutsättningar för 2015, vilket i princip innebär
återställning av budget till 2013 års nivå. Kompensation för
uteblivna prisökningar och hyror gavs dock inte.

Utvecklingsarbete i samverkan
Samverkan med Kronobergs läns övriga räddningstjänster har
fortsatt inom ett flertal områden. Till exempel kommunikationssystemet Rakel, beredskap vid utsläpp av farliga ämnen, suicidprevention samt stab och ledning.

En provperiod med inre befäl (IB) på SOS Alarm AB genomfördes
under hösten 2013 och våren 2014. Perioden genomfördes tillsammans med övriga räddningstjänster i Kronobergs och Kalmar
län, samt i samråd med räddningstjänsterna i Blekinge län. Ambitionen är att under 2015 kunna fatta beslut om att gå vidare och
tillsätta en permanent IB-funktion.
En mycket viktig fråga för framtiden är utvecklingen av en utökad
och mer effektiv samverkan mellan räddningstjänsterna i
Kronobergs län inom det som benämns RäddSam Kronoberg.
Man har under året arbetat fram en gemensam avsiktsförklaring
och har genom länsstyrelsen också beviljats stöd från MSB för
uppstartsfasen.

Verksamhetsutövning
Under året har vi tillsammans med övriga räddningstjänster i
Kronobergs, Kalmar och Blekinge län tecknat ett nytt avtal om
utalarmering med SOS Alarm AB.

Inom det förebyggande arbetet har förbundet genomfört
regelbundet tillstånds-, tillsyns- och remissarbete. Inom områdena brand- och olycksinformation och extern utbildning har
räddningstjänsten genom olika utbildningar under året förmedlat

Under våren har vår deltidspersonal börjat registrera lön i
datormiljö kopplat direkt till lönesystemet. Vid årsskiftet återstår endast en station att introducera.
Sjukfrånvaron är låg och frisknärvaron är hög. Som ett led i att
bibehålla god hälsa och låga sjukskrivningstal erbjöd arbetsgivaren under våren medarbetarna att teckna en sjukvårdsförsäk-

ring. Arbetsgivaren subventionerar cirka hälften av kostnaden.
Övrig kostnad svarar den enskilde medarbetaren för med bruttolöneavdrag. Cirka 70 personer, inom främst heltidsorganisationen, har valt att teckna försäkringen.

”Sjukfrånvaron är låg
och frisknärvaron är hög.”
En arbetsgrupp för jämställdhet och mångfald har bildats och
under sommaren genomfördes en jämställdhetsinventering på
förbundets stationer. Inventeringen visade att lokalerna ur ett
jämställdhetsperspektiv har stora brister och att åtgärder behöver vidtas både omgående och på sikt.
Under årets sista månad fastställdes en strategisk fordonsplan.
Syftet med planen är dels att nyttja resurser optimalt, dels att
följa det beslut direktionen tidigare fattat om att organisationen
år 2019 inte ska ha något fordon som är äldre än 20 år. Fordonsplanen har arbetats fram gemensamt med berörda parter inom
förbundet och information och samverkan har skett.

Ekonomi
Direktionen beslutade i budget för 2014 att avsätta 1 800 000
kronor för olika åtgärder. Resultatet för 2014 blev ett underskott
om 170 000 kronor jämfört med budgeterat resultat. Underskottet beror till stor del på höga kostnader för vikarier, reparation och underhåll av fordon samt lokalhyror. Vid årets slut har
förbundet ett eget kapital om 6 167 000 kronor.

Jörgen Gertsson
Förbundschef

Joakim Karlsson
Räddningschef

Skyddsenheten
I verksamhetsplanen för 2014 angavs under rubriken Stärka
den enskildes förmåga att:
• Arbete ska prioriteras till förskolor och övriga
skolmiljöer och bostadsområden med språkproblematik och/eller risk för anlagd brand.
• Olycksinformation ska ges till blivande
körkortsinnehavare.
• Kostnadsfri brandskyddsinformation riktad till
privatpersoner ska erbjudas och genomföras.
• Regelbunden tillsyn på prioriterade objekt ska
genomföras.
• Förbundets principer för tillsyn ska ses över.
• Tillsyn på de objekt som omfattas av kraven för
farlig verksamhet ska genomföras.
Inom skyddsenheten redovisas aktiviteter inom området under
funktionsansvaren Brand- och olycksinformation, Extern utbildning samt Tillsyn och övrig verksamhet.

Brand- och olycksinformation
Bamses brandskola
Under året har drygt 1 400 förskoleklasselever fördelade på 62
tillfällen genomfört Bamses brandskola. För förskoleklasserna
i Alvesta kommun var det första gången utbildningen genomfördes enligt det nya koncept som sjösattes för skolorna i
Växjö kommun år 2013.

Trafikskolor
Under året har vi fortsatt att besöka trafikskolor för att förmedla kunskap om trafikolyckor. Fler än 2 440 körkortsaspiranter har utbildats under 105 tillfällen.

Övriga utbildningar
Funktionen för brand- och olycksinformation har under året
genomfört 21 utbildningar med sammanlagt 454 deltagare.
Därutöver har det informerats om brandskydd inom ramen för
Svenska för invandrare (SFI) vid 11 tillfällen med sammanlagt
230 deltagare. Brandskyddsinformation har även givits till cirka
180 privatpersoner vid tre tillfällen.

PRAO-verksamhet
Under året har vi tagit emot ett tiotal PRAO-elever från kommunernas grundskolor.

Områdesbrandmän
Arbete mot anlagda bränder i skolor har under året fortsatt.
Varje högstadieskola har en bestämd, namngiven brandman
knuten till sig. Han ska bidra till en minskad risk för anlagda
bränder och fungera som en kontaktperson för skolan. Avsikten
är att bygga relationer med elever och skolpersonal så att man
tidigt kan fånga upp tendenser till ökad skadegörelse, vilket på
sikt kan sluta med anlagda bränder. Sedan tidigare finns det i
kommunen ett nätverk där alla tillbud till skadegörelse behandlas. Värends Räddningstjänst är sedan starten en del av detta
nätverk.

Övrigt
Värends Räddningstjänst har medverkat med information eller
uppvisningar vid ett trettiotal olika evenemang. Bland dessa kan
nämnas:
•
•
•
•
•
•

Kulturnatten
Länsstyrelsens turné med Hesa Fredrik
Alvesta Marknad
Mohedadagarna, Rottnedagen och Braåsdagen
Villamässan
Universitetets välkomstmässa

Under årets slutskede har det sökts samarbete med medlemskommunernas socialförvaltningar. Avsikten är att etablera en
kanal för information och utbildning om brandförebyggande
åtgärder för att minska riskerna för anlagda bränder.

Extern utbildning
Under året har sammanlagt 2 390 personer deltagit i kurser som
genomförts i vår regi. Utbildnings- och övningsanläggningen
Nothemmet har hyrts ut till olika utbildare med anknytning till
räddningstjänst och brandförebyggande arbete.
Årets nettointäkt understiger budget med fyra procent. Den
största omsättningen har kurser för skydd mot ”Heta Arbeten”

Brandingenjör Hanna Karlsson Sälgfors genomför tillsyn på en industri i Växjö kommun.

haft. Därefter kommer kurser beställda av Linnéuniversitetets
polisutbildning och våra medlemskommuner.

Tillsyn och övrig verksamhet
Tillsynsverksamheten
Under året har det genomförts 260 tillsyner. 202 enligt lagen
om skydd mot olyckor (LSO) och 58 enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Tillsynsverksamheten har
inriktats mot gruppboenden och förskolor.
Precis som 2013 har räddningsstyrkan svarat för en del av årets
tillsynsverksamhet. Sammanlagt har man utfört tillsyner av
trapphus och fasta brandskyddsanordningar i 17 byggnader.

Syftet har varit att förbereda effektiva insatser och undersöka
tillgänglighet för maskinstegen. Verksamheten har koncentrerats
till flerbostadshus.
Under vintern har ett arbete med översyn av principer för tillsynsverksamheten inletts.

Tillstånd - brandfarliga och explosiva varor
Värends Räddningstjänst är sedan 2010 både tillstånds- och
tillsynsmyndighet beträffande lagen om brandfarliga och explosiva varor i båda medlemskommunerna. Under året har 53
tillstånd till hantering av brandfarliga varor och 22 tillstånd till
hantering av explosiva varor meddelats. Ett intressant tillstånd
till hantering av brandfarliga varor har varit Alvesta biogas AB
som investerat 60 miljoner kronor i sin rötningsanläggning för

Skyddsenheten
biogas på Orrakullen i Alvesta. Processen med rötningen inleddes i november 2014 och full produktion av biogas till fordonsbränsle beräknas vara igång i februari 2015.
I samband med nyårsfirandet genomfördes tillsynsbesök på
lite drygt hälften av försäljningsställena för fyrverkerier. Det
kunde konstateras att villkoren för tillstånden var uppfyllda.
Den ansats som polisen tagit genom att vädja till tillståndshavarna att inte börja med försäljning förrän tidigast tre vardagar
före nyårsafton, har vi fortsatt. Vid kontakter med företrädare
för polisen anses det att ordningsläget har förbättrats över tid.
I sammanhanget bör tilläggas att det numera är förbjudet med
pjäser som enbart har knall som effekt samt raketer med större
laddning än 75 gram.

Remisser
Antalet besvarade remisser ligger på en oförändrad nivå i
förhållande till år 2013. Polismyndigheten har efterfrågat räddningstjänstens synpunkter i 92 ärenden angående ordningslagstiftningen.

Smålandssotaren AB
Enligt alkohollagstiftningen ställs krav på att verksamheter med
tillstånd till utskänkning ska uppfylla gällande brandskyddsbestämmelser. De båda kommunernas tillståndshandläggare av
utskänkningstillstånd har vid 66 tillfällen remitterat ärenden till
Värends Räddningstjänst för yttrande i brandskyddsfrågan.

”Tillsynsverksamheten har
inriktats mot gruppboenden
och förskolor.”
Räddningstjänsten har också biträtt stadsbyggnadskontoret
avseende frågor om byggnadstekniskt brandskydd i 41 ärenden och besvarat remisser angående detaljplaner i 21 ärenden.

Skorstensfejarmästaren har överlämnat statistik över årets utförda förrättningar, brandskyddskontroller och rengöringar inom
Växjö och Alvesta sotningsdistrikt. Utfallet för årets brandskyddskontroller är 126 respektive 111 procent för Växjö respektive
Alvesta sotningsdistrikt. För rengöring är utfallet 144 respektive 112 procent för Växjö respektive Alvesta.
Inom distrikten finns det 32 066 eldningsanordningar som ska genomgå brandskyddskontroll och rengöras. Det totala antalet
planerade brandskyddskontroller var för året 6 318 och 7 651 genomfördes. Antalet planerade rengöringar var 12 730 och
16 972 genomfördes.
I samband med genomförda brandskyddskontroller noterades 1 412 brister inom Växjö och 762 brister inom Alvesta distrikt.
Totalt har man under året meddelat 17 förelägganden, nio i Växjö och åtta i Alvesta. Endast ett förbud har meddelats, detta inom
Växjö sotningsdistrikt.

Sotningsärenden
Under året har cirka 40 ärenden om medgivande av egen
sotning behandlats. I något fall har avslag på ansökan gjorts
beroende på att sökanden inte kunnat visa att anläggningen
genomgått lagstadgad brandskyddskontroll. Att anläggningen
är säker ur brandskyddssynpunkt är en förutsättning för medgivande om egen sotning.
Under hösten genomfördes en upphandling av en koncession för sotningstjänster för Alvesta kommun. Växjö kommuns
upphandlingsavdelning var behjälplig med att utforma och
utvärdera inkomna anbud. Uppdraget gick till Växjö Sotningsdistrikt AB.
Under årets senare hälft har Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap utfärdat nya frister för brandskyddskontroller. Vissa förändringar kommer även att beröra de kommunalt
beslutade fristerna för rengöring (sotning). Arbetet med att
införa de nya fristerna vilar på utföraren av sotningstjänsterna.
Förändringar i rengöringsfristerna är ett kommunalt beslut som
enligt förbundsordningen fattas av direktionen för Värends
Räddningstjänst. Beslut väntas under första kvartalet 2015.
I övrigt se separat redovisning från Smålandssotaren AB (Växjö
och Alvesta Sotningsdistrikt).

Barn på besök på Växjö brandstation.

Rengöring och brandskyddskontroll

Fristuppfyllnaden
				Växjö		

Alvesta

Brandskyddskontroll 2 år		

116 %		

116 %

Brandskyddskontroll 4 år		

103 %		

189 %

Brandskyddskontroll 8 år

131 %		

109 %

Rengöring 3 ggr/år		

70 %		

66 %

Rengöring 2 ggr/år		

103 %		

99 %

Rengöring 1 år			

140 %		

86 %

Rengöring 2 år			

111 %		

153 %

Rengöring 4 år			

206 %		

156 %

Egenrengöring

359 st		

176 st

		

Operativa enheten
2014 var ett händelserikt år för den operativa enheten med ett
flertal rekryteringar och fortsatt utvecklingsarbete. När det gäller utryckningssidan har det dock varit ett lugnt år utan några
större insatser. Trots att vi hade en varm sommar och stor risk
för skogsbränder.
När man ser tillbaka på året är det svårt att inte skriva något om
sommarens stora skogsbrand i Västmanland. Dit sände många
räddningstjänster och andra organisationer hjälp i form av styrkor och materiel. Även vi ställde resurser till förfogande, men vi
blev aldrig involverade i arbetet.

arbetssättet utvärderades under våren 2014 och förändringen
uppfattades som positiv. Uppfattningen var att arbetet hade
resulterat i en tydligare organisation och en mer motiverad
personal.

”Heldagsövningarna får
väldigt gott betyg och ses
som en kvalitetssäkring av
vår insatsförmåga.”

Rekrytering
Året inleddes med ett intensivt arbete med att rekrytera personal till deltidsstationerna i Ingelstad och Moheda. Två orter som
länge har haft problem med brist på personal. Bakgrunden till
arbetet var ett beslut taget av den politiska direktionen hösten
2013. Beslutet innebar att organisationen hade till och med maj
2014 på sig att rekrytera personal till de båda orterna. För att nå
den aktuella målgruppen använde vi oss av en kombination av
olika metoder och kanaler. Information via reklamtavlor, webbsidor, företagsbesök och personligt riktade brevutskick visade
sig vara tydliga framgångsfaktorer i vårt arbete. Arbetet resulterade i utbildning och anställning av nio nya deltidsbrandmän.
Vilket innebär att problemen med personalbrist på de två stationerna för stunden är löst. Det finns nu tre personer i beredskap
dygnet runt på båda orterna. Men vårt rekryteringsarbete måste
fortsätta så vi kan garantera bemanning även i framtiden.
Utöver nyanställningarna i Ingelstad och Moheda har organisationen under året utbildat och anställt 16 nya deltidsbrandmän
och en räddningsvärnsman.
Även inom heltidsorganisationen har året karaktäriserats av
rekryteringar. Två instatsledartjänster och en styrkeledartjänst
har utlysts och tillsatts. Vid årets slut gick enheten ut med annonsering om två nya kombitjänster samt ett långtidsvikariat
som brandman inom heltidsorganisationen. Resultatet av den
rekryteringen får vi ta del av under 2015.

Utveckling
Under året har enheten arbetat vidare med att stärka styrkeledarnas roll som chefer. Ett förändringsarbete som inleddes
våren 2013 och som ska leda till att mer personalansvar läggs på
ordinarie lagstyrkeledare inom heltidsorganisationen. Det nya

Under våren var det premiär för vår deltidspersonal att själva registrera sina löner i verksamhetssystemet Daedalos. Först ut var
personalen på Växjö deltidsstation, tätt följd av personalen på
stationen i Alvesta. Därefter har vi fyllt på med övriga deltidsstationer och vid skrivande stund har vi endast stationen i Ingelstad
kvar att introducera. Arbetet har fungerat utmärkt, mycket tack
vare utbildningstillfällen med representanter från deltidsorganisationen.

Vår övningsanläggning Nothemmet har förutom att den använts
för internt bruk även nyttjats av andra räddningstjänster i länet.
Bland annat så har Värends Räddningstjänst haft övningar och
utbildningar för räddningstjänsterna i Värnamo, Sävsjö och östra
Kronoberg.
Tre preparandkurser, med totalt 43 deltagare från hela Kronobergs län genomfördes under vår och höst. Utöver det genomfördes också en räddningsinsatskurs med deltagare från olika
delar av Småland. Sju av kursdeltagarna tillhörde vår egen organisation. Precis som vid tidigare kurstillfällen gav utvärderingen
efter årets kurs ett lysande resultat.
Fem av våra brandmän har under året vidareutbildat sig till
styrkeledare. En till heltidsstationen i Växjö, en till deltidsstationen i Rottne och tre till deltidsstationen i Lammhult.

Arbetsmiljö
Under året har vi fått in 28 anmälningar om avvikelser, tillbud
och olyckshändelser.
Det allvarligaste tillbudet inträffade under en övning då ett fäste
till en rödykarradio gick sönder, föll in i andningsventilen och
orsakade stopp i lufttillförseln. Händelsen rapporterades till arbetsmiljöverket. En annan tråkig händelse inträffade kvällen innan
nyårsafton. Styrkan i Växjö blev beskjuten med fyrverkerier när
den skulle åka in i ett område och påbörja en släckinsats. Händelsen polisanmäldes.
När det gäller arbetsmiljöolyckor har de begränsats till lättare
personskador. Det som sticker ut är en brännskada ådragen under
en utbildning på Nothemmet.

Drift och underhåll
Ett förslag till en femårsplan för tunga fordon arbetades fram
under våren 2014. Efter information och samverkan av det
lagda förslaget antog räddningschefen planen, och arbetet med
genomförande började. Vi har under året satt igång flera projekt
när det gäller investeringar i fordon och materiel och dessa
kommer att bli synliga under 2015.

Övningsverksamhet
Under 2014 har organisationen fortsatt att bedriva övnings- och
utbildningsverksamhet för att säkra personalens förmågor. Den
utryckande heltidspersonalen har övat regelbundet under varje
arbetspass medan personal på deltidsstationer och värn har övat
under kvällar, helger och ett antal heldagsövningar. Heldagsövningarna får väldigt gott betyg och ses som en kvalitetssäkring
av vår insatsförmåga.
Under året planerades och startade den utryckningsförarutbildning som varit efterfrågad av personalen. Utbildningskonceptet
togs fram genom ett samarbete mellan Värends Räddningstjänst
och Linnéuniversitetets polisutbildning. Samtlig berörd personal
beräknas ha fullföljt utbildningen under 2015.

Växjö deltidsstyrka övar kall rökdykning.

Ekonomi
Resultaträkning (Tkr)

2014

2013

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar enligt plan
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

1
2
3

7 028
-71 062
-3 614
-67 648

6 897
-68 763
-3 507
-65 373

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

4
5

197
-342

284
-1 938

-67 793

-67 027

13 848
51 975

14 496
54 477

RESULTAT FÖRE KOMMUNBIDRAG

Balansräkning (Tkr)

2014

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
- mark, byggnader, tekniska anläggn.
- maskiner och inventarier

6
7

23 817
1 487
22 330

26 294
1 512
24 782

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Koncernkonto

8
9

20 336
4 350
15 986

15 722
5 303
10 419

44 135

42 016

SUMMA TILLGÅNGAR
Bidrag Alvesta kommun
Bidrag Växjö kommun
ÅRETS RESULTAT

Finansieringsanalys (Tkr)

-1 970

1 946

2013

Årets Resultat
Just. för ej likviditetspåverkande poster
Av- och nedskrivningar
Avsättningar
Förändring av rörelsekapital
Förändr. kortfr. fordr. (- ökn/+ minsk)
Förändr. kortfrist. skuld. (- minsk/+ ökn)
MEDEL FRÅN LÖPANDE VERKSAMHET

-1 970

1 946

3 614
594

3 507
3 153

953
3 798
6 989

-2 547
-856
6 915

Nettoinvesteringar
MEDEL FRÅN INVEST.VERKSAMHET

-1 137
-1 137

-1 617
-1 617

-285
-285

-285
-285

Amortering av skuld
MEDEL FR. FINANS.VERKSAMHET
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
10
Eget kapital vid årets ingång
Årets resultat
Årets resultat efter balanskravsjustering
Årets balanskravsresultat
Avsättningar
- varav pensioner

2014

5 567
5 013
10 419
5 406
15 986 10 491

2013

11

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

Sigvard Jakopson
Ordförande

Anders Lindoff

12
13

6 167
8 137
-1 970
-1 970
-1 970

8 137
6 191
1 946
1 946
1 946

20 764
20 764

20 170
20 170

17 222
1 430

13 709
1 715

15 792
5 517
10 275

11 994
3 274
8 720

44 153

Jan Pyrell

Noter Resultaträkning, (Tkr)

2014

2013

Not 1. Verksamhetens intäkter
Försäljningsmedel (material, varor) Taxor,
avgifter, ersättningar
Bidrag
Försäljn. av verks./entrepr. (tjänster)
Övriga intäkter

7 028
91
3 013
552
3 252
119

6 897
44
2 698
827
3 300
28

-71 062
-192
-45 929
-4 387
-2 735
-7 131
-210
-2 445
-8 033

-68 763
-890
-46 801
-3 902
-168
-6 863
-233
-2 319
-7 587

-3 614
-126
-3 488

-3 507
-133
-3 374

Not 2. Verksamhetens kostnader
Köp av stödverksamhet
Lönekostnader inkl. sociala avgifter
Årets inbetalning av pensioner
Okomp.övertid, ej uttagna sem.dagar
Hyror
Leasing, operationell
Material
Övriga kostnader
Not 3. Avskrivningar
Byggnader
Maskiner och inventarier
Not 4. Finansiella intäkter
Räntor koncernkontot
Övriga ränteintäkter

197
197
0

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

-342
-52
-280
-10

284
284
0
-1 937
-60
-1 873
-4

Noter balansräkning (Tkr)

2014

2013

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

2 734
-1 122
-125
1 487

2 634
-989
-133
1 512

52 276
-31 535
-3 488
22 330

56 316
-28 160
-3 374
24 782

0
77

0
0

4 350
1 776
2 574
0

5 303
1 518
3 308
477

15 986
15 986

10 419
10 419

8 137
-1 970
6 167

6 191
1 946
8 137

20 764
20 764

20 170
20 170

1 430
1 430

1 715
1 715

285

285

5 517
1 256
479
3 796

3 274
1 112
425
3 359

2 156
2 303
0
15 792

0
3 532
7
11 994

Not 7. Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde
Ackumulerad avskrivning
Årets avskrivning
Bokfört värde vid årets slut
Specifikation:
Anskaffningsvärde mark och byggnader
Pågående investering
Not 8. Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Förutbet. kostnader/uppl. intäkter
Övriga kortfristiga fordringar
Not 9. Kassa och bank
Koncernkonto
Not 10. Eget kapital
(övriga förändr se spec. nedan)
Eget kapital vid årets början
Årets resultat
Eget kapital vid årets slut
Not 11. Avsättningar
Pensionsskuld
Not 12 Långfristiga skulder
Lån medlemskommunerna

42 016

Torbjörn Svensson
Vice ordförande

Hagart Valtersson

Anders Johnsson

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
Koncernkonto

Bokslut 2014

Revisionsberättelse

Redovisningsprinciper
Allmänt
Den kommunala redovisningslagen stadgar bland annat att bokföring och redovisning ska ske enligt god redovisningssed.
Innebörden i detta bestäms och utvecklas genom nya och förändrade rekommendationer och lagar eller genom att ny praxis
uppstår.
Förutom att redovisningen ska vara rättvisande finns övriga vägledande principer såsom försiktighets- och
öppenhetsprincipen.
Värends Räddningstjänstförbund tillämpar den kommunala redovisningslagen och rekommendationer från Sveriges
kommuner och landsting samt från Rådet för Kommunal Redovisning.

Periodisering
I allt väsentligt har kostnader och intäkter hänförliga till redovisningsåret bokförts som sådana, det vill säga periodiserats.
Semesterlöneskulden, det vill säga skulden till personalen för sparade semesterdagar, okompenserad övertid samt
arbetsgivaravgift redovisas som kortfristig skuld.

Pensionsskuld
Pensionsskulden är den beräknade framtida skuld som Värends Räddningstjänstförbund har till arbetstagare och
pensionstagare. Den samlade pensionsskulden, inklusive 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 2014, men som betalas ut under 2015. 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 börjar 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 värderats till lägsta värdets princip, det vill säga det lägsta av anskaffningsvärdet eller det verkliga
värdet.
Kundfodringar äldre än ett år har skrivits ned med 100 procent. Kravåtgärder fullföljs även beträffande nedskrivna
kundfodringar.

Insatsstatistik (Typ/år)

2013

2012

Brand i byggnad			
154
124
Brand ej i byggnad		
162
125
Trafikolycka			
226
220
Utsläpp av farligt ämne		
17
19
Drunkning-/tillbud		
4
13
Nödställd person
16
26
Nödställt djur			
7
16
Stormskada			
0
0
Översvämning av vattendrag
0
0
Annan vattenskada		
19
2
Annan olycka
20
37
Automatlarm, ej brand/gas
446
502
Förmodad brand			
64
73
Falsklarm brand		
5
4
Förmodad räddning		
14
10
Falsklarm räddning		
0
0
I väntan på ambulans + sjukvård
87
51
Trygghetslarm			
1
0
Hjälp till ambulans		
13
20
Hjälp till polis			
3
6
Felindikering från automatlarm
0
1
Hiss ej nödläge			
8
33
Inbrottslarm			
2
0
Annat uppdrag		
37
32
Totalt			
1 324 1 314

138
129
228
19
3
24
10
0
0
4
18
513
54
6
10
0
38
1
12
3
1
15
3
46
1 276

Ärenden, utbildning, info
Tillsyner LSO och LBE
Tillsyn, skriftliga redogörelser
Tillstånd explosiv vara
Tillstånd brandfalig vara
Remisser mm
Allmänna yttranden
Bygg- och planärenden
Sotningsärenden

Övning - Insats vid trafikolycka.

Antal utbildade personer
Brandskyddsutbildning
Brandutb, Hem & fritid
Brandutb, SFI
Trafiksäkerhetsinfo. körskolor
Bamses brandskola
Summa

2014

2014
260
33
22
53
182
39
41
40

2013

2012

265
34
21
61
169
22
92
38

205
19
17
49
167
27
74
29

2 390 1851
180
71
230
19
2 440 2 925
1 470 1091
6 710 6 300

1 137
102
29
2 761
1 083
5 474

Statistik och nyckeltal
Personalnyckeltal
Mätdatum 20141101
Antal tillsvid.anst.
Omräkn. heltider
Genomsnittlig sysselsättn.grad
Medelålder
Medellön
Vik. m. månadslön
Deltidsbrandmän
Räddn.värnsmän
Personalomsättn.

Kvinnor
5
5

2013

Män Totalt
55
60
55
59,5

Totalt
60
60

Diff
0
0

80%
100%
99%
99%
0
47,2
45,4
45,0
45,0
0
30 023 29 143 29 216 28 448
768
1
1
2
2
0
8
158
166
151
15
1
29
30
29
1
0,0% 0,02% 0,02% 0,04% -0,02%

Mätdatum
20131101-20141031
Sjukdagar/snittanst.
Ej sjukfr. antal anst.
Föräldraledighet
Vikarier med timlön
Övertid, timmar

2,8
0
304
0
41

Obl. redovisn. av sjukfrånv. i
procent av arbetstiden (kal.år)
Total sjukfrånvarotid 		
Långtidssjukfrånvaro (>60 dgr) i
procent av sjukfrånvaron		
Kvinnor		
Män		
K + M -29 år		
K + M 30-49 år		
K + M 50- år		

Brandskyddskontroller
Entreprenör Smålandssotarna
Växjö sotningsdistrikt
Alvesta sotningsdistrikt

2014

5,9
23
655
2,39
1 063

5,7
7,9
27
27
959
664
2,39
2,5
1 103 1 001

-2,2
0
295
-0,1
102

1,66

6,47

- 4,81

34,93
0,46
1,76
0,55
1,43
2,06

32,5
9,92
6,18
2,12
9,18
1,95

2,43
- 9,46
- 4,42
- 1,57
- 7,75
0,11

2014

2013

2012

5 293
2 358

3 063
1 846

4 588
2 325

Mål och aktiviteter

Genomfört
Delvis genomfört
Ej genomfört

Effektivt och flexibelt resursutnyttjande före, under och efter olyckor
Förbundet deltar aktivt i länsprojektet kring kemikalieberedskapen. Specialutrustning
ses över och koncentreras till Växjö, kompetensutveckling och övningar inom området
sker under året.

Kvalitetsutveckling
Revidering av handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor.

Nytt handlingsprogram antaget i feb 2014.

Ny strategisk plan med en tydligare styrmodell i anslutning till förbundets
handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor.

Arbete med ledningssystem baserat på
balanserad styrning pågår.

Räddningsstyrkornas grundläggande förmågor (primärt brand, trafikolycka,
vattenlivräddning) dokumenteras och kvalitetssäkras.

Förmågor fastställda men kräver fortsatt
arbete avseende kvalitetssäkring.

Kemikalieberedskapen förbättras genom förnyelse av viss utrustning samt
kompetensutveckling inom området.
Integration av Daedalos mot kommunens ekonomisystem.

Avvaktar nytt ekonomisystem.

Integration av Daedalos mot kommunens personalsystem.
Förbundet går in i Växjö kommuns telefonväxel.
Förbättring av förbundets operativa lednings- och stabsrutiner, bl.a. funktionen ”inre
befäl” i samverkan med räddningstjänster inom SOS-centralens område.

Försöksverksamhet avslutad. Utvärdering
pågår.

Utvecklingsarbetet med lättare räddningsfordon på stationerna i Ingelstad och
Moheda slutförs.
Fortsatt utbyggnad av FIP, klart samtliga stationer senast maj 2014.
Genomförande av utbildning i räddningsinsats inom ramen för MSB:s
utbildningssystem.
IVPA-uppdrag fortsätter på samtliga stationer i förbundet.

Fördröjt.
En kurs genomförd 2014.

Försök SAMS-utlarmning IVPA-uppdrag.

Pågår sedan juli 2014.

Översyn och anpassning av förbundets larmplaner samt rutiner för styrkeuppbyggnad
genomförs.

Översyn och åtgärder vidtagna. Avvaktar
SOS system för ”kravställd styrka” för
fortsatt utveckling.

Byte av skadeplatsradio genomförs.

Arbete pågår.

En attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare som trivssamt god hantering av miljön
Motorsågskörkort.

Anpassning till AFS. Fördröjt.

Utryckningsförarutbildning.

Startade hösten 2014.

Nytt samverkansavtal i anslutning till FAS05.

Utvärderat i jan 2014.

Mångfald, särskilda satsningar inom området.

Mål antagna och projektgrupp utsedd.

Föreläsning Hälsoprofil & hälsoundersökningar av Kommunhälsan.

Stärka medborgarens förmåga att minska och förhindra olyckor

Uppföljning av handlingsplan Fys & hälsa.

Tillsyn

Revidering genomförd.

Förbättrad lönepolitik genom att tydliga lönekriterier införs.
Fördjupad insatsutvärdering och erfarenhetsåterföring.

Regelbunden tillsyn på prioriterade objekt genomförs (LSO 2 kap 3§ objekt).
Översyn av förbundets principer för tillsyn.

Översyn påbörjad.

Tillsyn på objekt med farlig verksamhet (enl LSO 2 kap 4§).

AGA Gas och Växjö flygplats.

Fortsatt arbete med mål att minska risken för brand i samverkan med kommunernas
social- och omsorgsverksamheter.

Försök pågår. Seminarium genomfört.

Tydligare arbete mot bostadsbränder i samklang med MSB:s nationella projekt.

Utbildning i halkkörning för minst en deltidsstation genomförs.

Se utryckningsförarutbildning.

Trafiksäkerhetspolicy fastställs.
Rutiner för kamratstöd & avlastande samtal efter svåra olyckor revideras.
Förbundet deltar i länsgemensamt arbete kring krisstöd för allmänheten.

Delvis reviderad.

Policy och fördelning av arbetsmiljöuppgifter beslutas.

Vissa utbildningsdelar kvarstår.

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Utbildning och olycksinformation
Uppdatering av Bamsekonceptet inklusive ny film.

Alvesta genomfört det nya konceptet för
första gången.

Räddningsstyrkorna genomför, inom beredskapstid, förebyggande olycksinformation
med prioritering mot skolmiljö, ungdomar, områden med språkproblematik och/eller
särskild risk för anlagd brand.

Arbetet fortsätter.

En säker arbetsmiljö före, under och efter insats med särskild fokus på rök- och
sotpartiklar.
Rutiner vid insats samt att tvätt och service av nedsmutsad/sotig utrustning ska
kunna ske under trygga förhållanden.
Periodiskt underhåll genomförs av utbildningslokaler på övningsplats Nothemmet.
En förstudie avseende tvätt- och personalutrymmet genomförs.
Översyn av avtal gällande arbetstid heltidspersonal.

Viktiga åtgärder vidtagna, men arbetet
fortsätter.
Ny grovtvätt klar i Växjö, men arbetet
fortsätter.
Förstudie kvarstår.
Kollektivavtal tecknade.

En välskött ekonomi - mål för god ekonomisk hushållning

Räddningsstyrkorna genomför, inom beredskapstid, olycksinformation till blivande
körkortsinnehavare.
Kostnadsfri brandskyddsinformation erbjuds och genomförs riktat till privatpersoner.

Arbetet fortsätter.

Händelsebaserat förebyggande arbete inriktas till skolmiljöer samt bostadsbränder.

Arbetet fortsätter.

Förbundets eget kapital uppgår till lägst 5 % av medlemsbidragens storlek.
Förbundets investeringstakt ökar, år 2019 är inga fordon äldre än 20 år.

Alla 6-åringar inom förbundet erbjuds Bamses brandskola genom att samarbetet med
skolan fortsätter.

Plan för intern kontroll fastställs och följs upp varje år inom ramen för budget- och
bokslutsprocessen.

Intäktsfinansierad extern utbildning genomförs med hög ambition – inriktning i första
hand mot omsorgs- och vårdpersonal.

Delegationsordning samt attestreglemente revideras.

Kräver ökade investeringar.

Dokumentation och rutiner avs. stöldbegärliga inventarier slutförs och redovisas.
Löpande.

Värends Räddningstjänst är ett kommunalförbund som sedan 2002 ansvarar för
räddningstjänsten för drygt 100 000 invånare i Växjö kommun och Alvesta kommun.
Vår organisation består av cirka 60 heltidsanställda, 160 deltidsanställda och
30 räddningsvärnsmän fördelade på 11 platser.
Vår ledning med gemensamma funktioner är samlad till brandstationen i Växjö.
Förbundet leds genom en politisk direktion som utgörs av sex ledamöter från de
båda medlemskommunerna. Direktionen beslutar om mål
och inriktning av verksamheten.

Värends Räddningstjänst, Box 1232, 351 12 Växjö Besöksadress: Fagrabäcksvägen 7 (infart Norrtullsgatan)
Organisationsnummer: 222000-1396 Telefon: 0470-76 65 00 Fax: 0470-127 17 E-post: raddningstjansten@vaxjo.se www.vrtj.se

