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Organisation och uppdrag 
Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen (HKÅ) är ett kommunalförbund mellan Sollefteå, Kramfors 

och Härnösand. Förbundet skall svara för den gemensamma verksamheten inom området skydd mot 

olyckor åt medlemskommunerna, i enlighet med vad som åligger var och en. Kommunalförbundet 

skall möjliggöra ökad effektivitet, säkerhet och slagkraft genom samordning av resurser under en 

gemensam ledning. 

HKÅ leds av en direktion och medlemskommunerna har i en förbundsordning reglerat uppdraget 

samt hur verksamheten skall styras. Förbundsdirektionen är räddningsnämnd för 

medlemskommunerna. 

Förbundet omfattar ett stort geografiskt område. Huvuddelen av verksamheten planeras och 

genomförs på de tre centralorterna Sollefteå, Kramfors och Härnösand.  

Direktion 
Förbundet leds av en politiskt sammansatt direktion. Varje kommun har två ordinarie ledamöter och 

två ersättare. Ledamöter i en direktion måste vara ledamot i respektive kommunfullmäktige och 

utses av den. 

 
Figur 1 Bild 1: Direktionens ledamöter (Från vänster: Bertil Böhlin, Malin Svanholm, Tommy Svensson, Åsa 
Sjödén, Rune Danielsson, Fred Nilsson, Kerstin Franzén, Ingemar Jonsson.  
Ej på bilden: Anders Gäfvert, Christina Lindberg, Thomas Lundberg, Anna Strandh Proos) 
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Räddningschefen om 2018 
Så är 2018 över och det är dags att summera det gångna året. Ett år där sommarens skogsbränder är 

det som sticker ut mest för vår del. Vi har aldrig upplevt en liknande sommar, med så många 

pågående insatser samtidigt. Organisationen var under en period väldigt ansträngd och bristen på 

brandmän var tydlig. Tack vare att fantastiskt engagemang från personal och samverkanspartners så 

lyckades vi hantera bränderna på ett tillfredställande sätt. Under hösten har mycket tid fått läggas på 

att summera, återställa utrustning och följa upp sommarens alla insatser. 

I övrigt kan vi konstatera att vi har nått tre av våra fyra verksamhetsmål. Vi har mött 6 000 personer 

som på olika sätt delgivits information om hur bränder och andra olyckor kan förebyggas. Många av 

våra aktiviteter i form av utbildningar, skötsel av handbrandsläckare och kontakten med barn och 

unga utförs av personal i utryckningstjänst, vilket skiljer oss från många andra räddningstjänster.  

Vi har även nått alla våra finansiella mål och summerar året med ett överskott. Förklaringen till det 

ligger i den ersättning som erhållits från staten efter sommarens skogsbränder. Ersättning överstiger 

våra direkta kostnader för insatserna, då vi får viss ersättning för slitage. 

Under året har vi mött på en del utmaningar när det gäller personalförsörjningen, både inom heltid 

och inom RIB (Räddningspersonal i beredskap). Inom organisationen har vi ett rekryteringsbehov 

efter att vi har genomgått och fortfarande genomgår en generationsväxling där många medarbetare 

har möjligheten att gå i pension. Detta i kombination med att rörligheten inom branschen har ökat 

leder till att vi konstant försöker rekrytera ny brandpersonal till organisationen. 

Nu siktar vi på 2019 där vi bland annat kommer att titta på ett utökat operativt samarbete med de 

övriga räddningstjänsterna i länet. 

/Andreas Hoff 

 
Bild 2: Andreas Hoff  
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Verksamhet 2018 
Förbundet har en övergripande verksamhetsplan som utgår ifrån handlingsprogrammet för skydd 

mot olyckor.  Verksamhetsplanen innehåller sju mål, fyra verksamhetsmål och tre finansiella mål, 

som alla utgår ifrån god ekonomisk hushållning. Nedan följer en redovisning av måluppfyllelse samt 

en sammanställning av de viktigaste aktiviteterna som genomförts under året. 

Uppföljning verksamhetsmål 
 

 

Organisationen har hittills under året haft 

resurser tillgängliga för att kunna åka på alla 

insatser (1 365 st. inkl. IVPA) som inkommit 

till SOS och definierats som räddningstjänst. 

Antalet ligger något lägre än de senaste två 

åren.  

Målet anses uppfyllt. 

 

 

 

Under året har 126 ärenden gällande tillsyn 

handlagts.  

Målet anses inte uppfyllt. 

 

 

Under året har vi utbildat 2 047 personer i 

olika olycksförebyggande utbildningar.  

Målet anses uppfyllt. 

 

 

 

Vi har träffat 3 779 barn och ungdomar i 

samband med utbildningar och 

informationstillfällen. 

Målet anses uppfyllt. 

 

Mål 

Under 2018 ska 100 % av 

inkommande larm som 

definieras som 

räddningstjänst rendera en 

insats. 

Mål 

Minst 130 tillsyner ska utföras 

under året. 

Mål 

Minst 1 500 personer ska 

utbildas under året. 

Mål 

Under 2018 ska HKÅ träffa 

minst 2 400 barn och 

ungdomar. 
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Uppföljning finansiella mål 
 

 

Årets resultat är ett överskott på ca 3,5 Mkr. 

Målet anses uppfyllt. 

 

 

 

Årets avskrivningar är lägre än de 

budgeterade avskrivningarna  

(3,71/3,79 Mkr). 

Målet anses uppfyllt. 

 

 

Alla investeringar har skett med eget kapital. 

Målet anses uppfyllt. 

 

 

Kommentar verksamhetsmål 
Efter 2018 kan vi konstatera att tre av fyra verksamhetsmål har uppnåtts.  

Sommarens skogsbränder med ett stort antal insatser inom loppet av några veckor, varav ett flertal 

bränder samtidigt inom förbundets gränser, ställde beredskapen på prov där organisationen fick lösa 

vissa insatser med väldigt få brandmän och med begränsande resurser. Vi känner även till att 

helikoptrar har släppt vatten på ett par mindre bränder som de har sett, men som aldrig har larmats 

vidare till SOS. Tack vare personalens engagemang och god samverkan med räddningstjänster i 

angränsande län, hemvärn, SCA, MSB m.fl. kunde målet nås, att samtliga inkommande larm ska 

rendera en insats. 

Tillsynsmålet för 2018 var 130 tillsyner. Under året genomfördes 126 tillsyner. En bidragande faktor 

till att målet inte uppnåddes är att under sommaren fokuserades hela räddningstjänstens 

verksamhet till att bekämpa skogsbränder. Detta medförde att planerade tillsynsobjekt som har 

sommaröppet inte utfördes. Dessutom resulterade en hög andel av tillsynerna (cirka 50 %) i 

efterarbete då tillsynsobjekten bedömdes ha ett oskäligt brandskydd. Efterarbetet försvårades under 

en period med införandet av ett nytt verksamhetssystem. 

Under året har framförallt antalet kommunanställda som utbildats ökat sedan ifjol och när det gäller 

målet om ungdomar så har skolutbildningar, besök av förskolor och våra BRÅ-dagar varit populära. 

Mål 

Årets resultat ska uppgå till 

minst 0,01 % av 

omsättningen. 

Mål 

Årets avskrivningar ska inte 

överskrida budgeterad 

avskrivning. 

Mål 

Årets investeringar ska göras 

med eget kapital. 
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Kommentar finansiella mål 
De tre finansiella målen för 2018 har alla uppfyllts. Det ekonomiska resultatet är ett överskott på 

3,5 Mkr, vilket överstiger det finansiella målet på 0,01 % (10 000 kr). 

Kostnaderna för sommarens skogsbränder har varit stora och lett till att resultatet avviker från 

budget på flera poster. Genom den statliga garantin har vi fått ersättning för personal och alla direkta 

utgifter, till exempel helikoptrar. Vi har även fått ersättning för slitage och drift av alla våra fordon 

och utrustning som har använts under sommaren. Eftersom denna ersättning även inkluderar slitage, 

överstiger det erhållna beloppet den faktiska kostnaden som förbundet har haft under innevarande 

år. Detta leder till att vi har ett positivt resultat för 2018 trots kostnaderna under sommaren. 

Däremot kan följderna bli att vi måste restaurera och byta ut utrustningen tidigare än planerat 

kommande år, på grund av slitaget under sommaren 2018. Totalt har ca 8,3 Mkr erhållits via den 

statliga garantin. 

Årets avskrivningar har inte överstigit budgeterade avskrivningar. Alla investeringar sker med egna 

medel, dvs. utan upptagande av lån. 

 

 

Bild 3 Brand i byggnad i Ullånger 2018. 
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Genomförda aktiviteter 
Nedan presenteras en översikt över de viktigaste aktiviteterna under året inom olycksförebyggande 

verksamhet, räddningstjänst, krisberedskap och den interna organisationen. 

Årets extrema väderlek  
2018 har präglats av extrema väderförhållanden. Vid Norrlandskusten var vintern den 

nederbördsrikaste på över 50 år, landets snörekord uppmättes inom förbundets område. För 

räddningstjänsten innebar de stora snömängderna ett större antal larm gällande takras, vilket främst 

drabbade ladugårdsbyggnader. 

 

När vårvärmen kom, så började de stora snömängderna smälta betydligt snabbare än förväntat, 

vilket på många håll ledde till översvämningar. SMHI utfärdade flera varningar för höga flöden, och 

räddningstjänsten fick rycka ut till dammar och översvämmade vägar samt deltog även i regelbundna 

samverkansmöten med länsstyrelsen, övriga räddningstjänster, kommunerna och Trafikverket.  

 

 
 Bild 4: Vårfloden (Stor-Vegsjön) 

Få kunde ana att den snörika vintern och den efterföljande vårfloden, skulle efterföljas av den 

varmaste majmånaden sedan SMHIs mätningar började i Sverige. Detta i kombination med extrem 

torka ledde till det största antalet skogsbränder på en sommar i förbundets historia. 

 

Vårt förbundsområde drabbades av tre stora skogsbränder, Norrmossaflon (Sollefteå, 11 dygn), 

Älgberget (Kramfors, 6 dygn), Möckelsjöberget (Härnösand, 6 dygn) samt ett 50-tal mindre 

skogsbränder som skedde ungefär samtidigt under fyra veckor i juli. Vid några tillfällen var hela 

förbundets personal, heltid såväl som beredskapspersonal, samtidigt ute i skogarna och försökte att 

få kontroll över de stora ytor som brann.  
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För att hantera alla inkommande händelser bildades en gemensam stab med Räddningstjänsten 

Medelpad (Timrå, Sundsvall, Ånge), vilket underlättade den operativa ledningen och styrningen över 

fordon, personal och övriga resurser. 

 

 
 Bild 5: Branden vid Möckelsjöberget (Härnösand), Utsikt från helikoptern 

Vi vill rikta ett stort tack till alla frivilliga, Frivilliga resursgruppen (FRG), Röda Korset, Höga Kusten 

Airport, SCA och inte minst Hemvärnet som stod för ovärderliga insatser genom försörjning av mat 

och övriga förnödenheter. 

Eldningsförbud – första gången på 20 år 
Sommarens torka föranledda historiskt höga 

brandriskvärden. Vissa perioder var värdena högt över 

de som rådde när branden i Västmanland fick sin 

snabba spridning 2014. När det är torrt i marken ökar 

risken både för att eld uppstår och att den sprider sig 

snabbt, vilket kan leda till att stora arealer skog 

brinner ner.  I Västernorrlands län beslutade 

länsstyrelsen om eldningsförbud på inrådan av länets 

räddningstjänster. 
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Mellan 2 juni och 22 augusti rådde eldningsförbud i hela Västernorrland, vilket innebar att  

- det var det förbjudet att göra upp eld i skog och mark och även i villaträdgårdar 

- det var det förbjudet att använda pyroteknisk utrustning utomhus 

- grillning endast var tillåtet vid permanent iordningställda grillplatser samt i grillar på egen tomtmark 

På grund av den extrem höga brandrisken utökades/skärptes eldningsförbudet sedan mellan 9 juli 

och 10 augusti så till vidare att det under den tidsperioden inte var tillåtet att: 

- använda engångsgrill och stormkök 

- göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser) 

- elda och grilla utomhus på campingplatser 

PAFF 
PAFF (Positivt Arbete För Framtiden) sjösattes 2014 efter att enkäten 

Arbetsplatsprovaren genomfördes bland anställda och stor utvecklingspotential 

gällande arbetsmiljön konstaterades. Nu, fyra år senare, har en uppföljande 

enkät genomförts som visar att alla områden har förbättrats. Det finns dock 

skillnader i resultatet mellan de olika verksamhetsställena och detta har medfört 

att lokala insatser görs för att hitta förbättringar inom arbetsmiljöområdet. 

I och med dessa aktiviteter kommer PAFF att avslutas och sedan övergå i det dagliga utvecklings- och 

arbetsmiljöarbetet.  

Utbildningsinsatser till medborgare 
Under året har knappt 6 000 personer, såväl vuxna, ungdomar och barn, erhållit utbildning och 

information om brandsäkerhet genom förbundets försorg. 

I ett försök att hitta nya arenor för att möta kommunmedborgare, deltog arbetande styrka i 

trygghetsarbetet kring stadsfesten i Kramfors. Där låg fokus på att öka känslan av säkerhet för 

medborgarna genom vår närvaro. Styrkan var utrustad med bl.a. sjukvårdsväska, och några insatser 

blev det, så som omplåstring och samtal med ungdomar. 

 
Bild 6: Förskolevecka på brandstationen i Härnösand 
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Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) 
MHFA (Mental Health First Aid) är ett utbildningsprogram för allmänheten, utvecklad i Australien, 

med syftet att ge kursdeltagaren sådana kunskaper om psykisk ohälsa (bl.a. suicid, schizofreni, 

ångest, depression, osv.) som tillåter denne att kunna ge första hjälp tills den drabbade fått 

professionell hjälp. Avsikten är även att sprida kunskap om psykisk ohälsa och sjukdom för att på så 

sätt minska fördomar och stigmatisering.  

Två av HKÅs medarbetare, Andreas Hägg och Anna Sellin, är diplomerade utbildare i MHFA. 

 
Bild 7: HKÅs dagtidspersonal genomgår MFHA-utbildningen och blir  
diplomerade ”Första Hjälpare till psykisk hälsa”. 

Förebyggande verksamhet 
Tillsynsarbetet har under året fokuserat på objekt som omfattas av s.k. skriftlig redogörelse men som 

inte har tillsynats under en längre tid. Totalt genomfördes 126 tillsyner under året, vilket var strax 

under målet på 130 tillsyner. 

Utöver tillsynerna har drygt 400 ärenden handlagts under året gällande brandfarlig & explosiv vara, 

detaljplaner, bygglov, alkohol-/serveringstillstånd, tillfälliga evenemang, offentliga tillställningar mm. 

Krisberedskap 
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen svarar för att en kvalificerad krishanteringshandläggare 

arbetar tillsammans med kommunernas beredskapssamordnare med målet att förebygga och stärka 

kommunernas förmåga att hantera extraordinära händelser.  

 

Under året har förbundet genomfört samtliga planerade möten med beredskapssamordnarna för 

gemensam inriktning, samordning och erfarenhetsutbyten. Samarbetet har fokuserat på 

övningsplanering inför både lokala övningar för inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) och ISF-

stödet samt i planeringen inför den regionala övningen GOA som genomfördes under hösten. 

Säkerhetsskydd och civilt försvar har också diskuterats på våra möten. I övrigt har mycket arbetstid 

lagts på kontinuitetsplanering ute i kommunerna. Alla uppsatta mål inom verksamhetsområdet har 

uppnåtts. 
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Statsministerbesök 
Statsminister Stefan Löfvén besökte förbundet i augusti. Han fick då information om I Väntan På 

Ambulans (IVPA) som innebär att räddningstjänsten åker på sjukvårdslarm när ambulansen är en bit 

bort. Ett koncept som ökar tryggheten för medborgarna. 

 

 
 Bild 8: Statsminister Stefan Löfvén på besök i Sollefteå. 
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Räddningstjänst 
Det totala antalet larm uppgick 2018 till 1 365 st., vilket är en minskning jämfört med tidigare år. 

Anledningen till det är dels att IVPA-larmen (I Väntan På Ambulans) har minskat samt att antalet 

automatlarm i år, efter några års kraftig ökning, börjat dala. Fortfarande står dock några enstaka 

objekt för ett stort antal larm och automatlarm utgör fortfarande förbundets vanligaste larmorsak.  

Förbundet har, på grund av den extrema torkan under sommarmånaderna varit starkt drabbad av 

skogsbränder (brand ej i byggnad), med ett femtiotal skogsbränder bara under juli månad, där tre av 

dem hade långa insatstider, mellan 6 och 11 dygn var. Anledningen till att brand i byggnad och 

trafikolycka ser ut att ha minskat beror främst på en ändring som har gjorts i det statistiska 

underlaget. De insatser som inte renderar en aktiv insats av oss registreras nu som Annan händelse 

utan risk för skada. Av det totala antalet IVPA utgörs 15 st. av hjärtstoppslarm. 

Under sommaren omkom tre personer i drunkning. En bidragande orsak tros vara den varma 

väderleken som fanns under en längre tid och lockade många personer till att bada. Samtliga 

drunknade var ensamma vid olyckstillfället och orsak till händelsen kan vi inte då fastställa. Som 

övriga uppdrag räknas larm som sjukvårdsuppdrag, lyfthjälp, hjälp till ambulans, nödställda djur osv. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 2 Insatser redovisade per insatstyp 

 

 

 

 

 

Figur 3 Larm per kommun 

 

 

 
 

Figur 4 Larm per station  

 Insatstyp 2018 2017 2016 

Brand i byggnad 106 168 123 

Brand ej i byggnad 229 142 163 

Trafikolycka 156 220 210 

Utsläpp av farligt ämne 21 31 24 

Drunkning-/tillbud 8 12 5 

Automatlarm, ej brand/gas 303 412 328 

I väntan på ambulans 259 309 376 

Annan händelse utan risk för skada 101   

Övriga uppdrag 182 169 229 

Totalt 1 365 1 463 1 458 

Insatser/Kommun 2018 2017 2016 

Härnösand 456 494 496 

Kramfors 466 506 523 

Sollefteå 443 463 439 

Totalt 1 365 1 463 1 458 

Insatser/Station 2018 2017 2016 

Härnösand 439 466 454 

Viksjö 17 28 42 

Kramfors 305 353 297 

Nyland 62 55 90 

Ullånger 63 55 97 

Nordingrå 36 43 39 

Sollefteå 252 234 217 

Näsåker 46 47 55 

Junsele 86 106 104 

Ramsele 59 76 63 

Totalt 1 365 1 463 1 458 
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Medarbetare 
Inom Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen finns det totalt 223 personer anställda, varav 63 inom 

heltidsorganisationen och 160 inom beredskapsorganisationen där Viksjö värn och sjöräddarna är 

inräknade. Av 223 anställda är 11 % kvinnor. 

 

Inom heltidsorganisationen är fördelningen enligt nedan: 

 Åtta anställda arbetar dagtid. 

 Åtta brandinspektörer/brandingenjörer/enhetschefer har en roll som inre befäl vilket 

innebär att de arbetar dagtid med återkommande jourdygn i utryckningsorganisationen. 

 35 brandmän och 12 styrkeledare som arbetar skift i utryckningsorganisationen. 

 

Sju heltidsanställda har slutat, en brandinspektör, en brandman, en styrkeledare har under året gått i 

pension samt ytterligare tre brandmän och vår controller har slutat på egen begäran. Under året har 

totalt två nya brandmän tillsvidareanställts inom förbundet.  

Åldersfördelning 

Heltid, tillsvidareanställda 2018-12-31 

Åldersfördelning Män Kvinnor Totalt Andel (%) 

20-29 7 1 8 12,7 

30-39 21 5 26 41,3 

40-49 11 1 12 19,0 

50-59 11 1 12 19,0 

60- 5 0 5 8,0 

Summa 55 8 63 100 

Fördelning per 
kategori 

   2018-12-31 

 Män Kvinnor Totalt Andel (%) 

Heltid 
(tillsvidareanställda) 

55 8 63 28,3 

Deltidsstyrkor och värn 
(beredskapsanställda) 

144 16 160 71,7 

Summa 199 24 223 100 

Totalt arbetad tid i 
timmar 

   2018-12-31 

 Män Kvinnor Totalt Andel (%) 

A:≤ 29 år 25 677 4 876 30 553 19,1 

B:30-49 år 75 186 14 347 89 533 55,9 

C:≥ 50 år 38 096 2 080 40 176 25,1 

Summa 138 959 21 303 160 262 100 

Figur 5 Åldersfördelning tillsvidareanställda  
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Sjukfrånvaro 
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen har under 2018 haft fyra längre sjukskrivningar. 
 

Total sjukfrånvaro  
i tim 

Sjufrv (tim) Arb tid (tim) Sjukfrv (%) 

A:≤ 29 år 1 288 16 279 7,91 

B:30-49 år 3 342 83 828 3,99 

C:≥ 50 år 1 234 36 639 3,37 

Summa 5 864 136 746 4,29 

Total sjukfrånvaro 
i dagar 

Antal kaldgr Antal kaldgr >59 
Andel kaldgr > 59  

av total (i %) 

20-29 år 13 0 0,00 

30-39 år 471 193 40,98 

40-49 år 27 0 0,00 

50-59 år 498 257 51,61 

60-69 år 41 0 0 

Summa 1050 450 42,86 

Figur 6 Sjukfrånvaro i tim och dagar för heltidspersonal 

 

Sjukfrånvaro (tim) 2018 2017 2016 2015 2014 

Anställdas sammanlagda arbetstid 
(tim) 

160 262 164 523 165 832 165 234 170 757 

Total sjukfrånvaro av sammanlagd 
arbetstid (tim) 

6 790 6 696 7 121 5 893 6 624 

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i 
förhållande till total sjukfrånvaro i 
timmar. 

2 002 2 489 5 241 1 376 4 601 

Summa sjukfrånvaro för kvinnor 
(tim) 

1 382/ 
21 304 

1 292/     
21 158  

823 301 616 

Summa sjukfrånvaro för män (tim) 
5 409/ 

138 956 
5 404/     

143 365 
6 297 5 592 6 008 

      

Sjukfrånvaro för personal under 29 
år (tim) 

2 215 430 627 240 34 

Sjukfrånvaro för personal 30-49 år 
(tim) 

3 342 3 070 2 058 2 247 1 260 

Sjukfrånvaro för personal >50 år 
(tim) 

1 234 3 196 4 409 3 405 5 330 

Total sjukfrånvaro 6 791 6 696 7 121 5 892 6 624 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 
för tillsvidareanställda (%) 

100 100 100 100 100 

Figur 7 Sjukfrånvaro i tim, heltidspersonal samt RIB-personal 
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Fortbildning 
Under 2018 har en heltidsanställd brandinspektör gått utbildningen Tillsyn B, och två anställda från 

beredskapsorganisationen har gått utbildningen Räddningsledare A. Personalen har under 2018 

genomfört sina årliga repetitionsutbildningar inom sjukvård, rök- och kemdykning med flera.  

Friskvård 
Alla brandmän får träna en timme per arbetspass (om tid finns) för att upprätthålla sin fysiska status. 

Det finns många olika möjligheter till varierad och god träning såsom rullband, roddmaskin, 

trappmaskin, styrketräningslokal med olika maskiner och lösa vikter. Det finns även en idrottssal där 

man kan spela innebandy, mjuktennis eller utöva andra träningspass. Övrig dagtidspersonal får lägga 

ut en friskvårdstimme per arbetsvecka. Förbundet bekostar även simning en gång per vecka för all 

heltidspersonal.  

 

Anställda i beredskapsorganisationen får årligen en friskvårdspeng där de kan köpa träningskort 

och/eller träningsskor.  All personal genomför varje år en hälsoundersökning där man får möjlighet 

att ta upp eventuella besvär. För personal i utryckningstjänst innebär det att varje år förnya sitt 

tjänstbarhetsintyg. 

Framtid 
Rekryteringsbehovet av brandmän i beredskap är konstant. Det finns några befintliga vakanser som 

måste fyllas upp samtidigt som det hela tiden sker en viss kontinuerlig avgång. Rekryteringen av 

framtida brandmän är en viktig framtidsfråga som hela tiden kräver nya angreppssätt.  

Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen har under de senaste två åren märkt att det blivit allt svårare 

att rekrytera heltidsbrandmän med SMO-utbildning (Skydd mot olyckor). Vi har under 2018 

rekryterat åtta heltidsbrandmän varav två stycken påbörjade sin anställning i slutet av 2018 och 

resterande sex påbörjar sina tjänster i början av 2019. Det vi även uppmärksammat är att det blivit 

större rörlighet inom branschen. Vi har under året försökt marknadsföra oss genom bland annat 

besöka eleverna som i dagsläget läser Skydd mot olyckor på skolan på Sandö. 

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen står inför det kommande året för fyra  pensioner. Planerade 

pensionsavgångar, se nedan. 

 

 2019:  4 möjliga pensionsavgångar 
 2020:  0 möjliga pensionsavgångar 
 2021:  3 möjliga pensionsavgångar 
 2022:  0 möjliga pensionsavgångar 
 2023:    2 möjliga pensionsavgångar. 
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 Internkontroll 
En plan för intern kontroll upprättas årligen. Internkontroll ska göras för att upptäcka och förebygga 

fel. Under 2018 har punkterna nedan kontrollerats. 

Kontroll av Riskbedömning Metod Resultat 

Att kostnader för 

intern och extern 

representation 

dokumenteras enligt 

riktlinjerna. 

För att säkerställa att 

Räddningstjänsten hanterar 

skattepengar varsamt vid 

representation, finns det vid ett flertal 

krav på godkännande, beloppsgränser 

och dokumentation. 

Riktlinjerna för intern och extern 

representation är nya. Risken är att 

rutinerna att leva upp till de ökade 

kraven ej är etablerade ännu. 

Görs genom 

stickprovskontroll 

om representations-

kostnader 

innehåller 

dokumentation 

enligt riktlinjerna. 

Kontroll har 

genomförts. Inga 

kostnader finns att 

redovisa för extern 

representation. Vid 

kontroll av kostnader 

för intern 

representation har det 

visat sig att det finns 

brister i 

dokumentationen. 

Förbundet kommer att 

skärpa 

dokumentationskraven 

på representation under 

2019. 

Att rekvisitioner 

utfärdas för samtliga 

inköp (förutom 

drivmedel). 

Vid samtliga inköp och beställningar 

som görs ska en rekvisition fyllas i 

och bifogas fakturan.  

Görs genom 

stickprovskontroll 

om leverantörs-

fakturorna 

innehåller ett 

rekvisitions nr. 

Kontroll har 

genomförts på 70 

slumpmässigt utvalda 

leverantörsfakturor. 

Samtliga fakturor har 

haft en bifogad 

rekvisition. 

Att alla remisser 

gällande bygglov från 

kommunerna har 

besvarats. 

 

 

 

 

 

Räddningstjänsten erhåller remisser 

från byggkontoren i kommunerna 

gällande bygglov. 

Risken finns att remisser har kommit 

till räddningstjänsten men fallit 

mellan stolarna och inte blivit 

tilldelad någon handläggare. 

Görs genom 

kontroll i CORE 

och Daedalos att 

alla inkomna 

byggärenden har 

besvarats av 

behörig 

handläggare. 

Samtliga inkomna 

byggärenden har 

besvarats av behörig 

handläggare. 

Att alla medarbetare 

inom 

heltids-

organisationen har 

erhållit/erbjudits 

medarbetarsamtal. 

 

 

 

 

Alla medarbetare ska erbjudas 

medarbetarsamtal årligen för att 

diskutera sin arbetssituation och 

framtida utveckling. 

Det är av största vikt att 

medarbetarna får möjlighet att ta upp 

nya idéer, förväntningar och farhågor 

med sin chef. Det gynnar såväl 

organisationen som medarbetaren. 

Görs genom att 

stämma av 

uppföljning från 

respektive chef med 

listan över anställda 

i Daedalos. 

Samtliga medarbetare 

har erhållit/erbjudits 

medarbetarsamtal. 
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Ekonomi  

Driftsredovisning 
 

 
Årets resultat är ett överskott på 3,5 Mkr, vilket är klart bättre än budgeterat. Prognosen vid 

delårsredovisningen i augusti var ett underskott på 1,2 Mkr, men där uppgavs även att det rådde stor 

osäkerhet kring prognosen då det inte var klart vilken ersättning som kunde förväntas från staten. 

Intäkter 

Normalt utgörs 90 % av förbundets totala intäkter av medlemskommunernas bidrag. Resterande del 

av intäktssidan är avgifter i samband med myndighetsutövning, försäljning av olika tjänster som 

förbundet erbjuder samt ersättningar för t.ex. hyror. 

Under 2018 är intäkterna högre än normalt. Detta beror på den ersättning som har erhållits av staten 

samt våra tre kommuner efter sommarens skogsbränder, totalt 10,2 Mkr. 

Bortsett från ersättningen för sommaren, ligger intäkterna på budgeterad nivå. Under året har 

intäkterna för automatlarm minskat jämfört med föregående år. Nedgången är förväntad, men något 

mindre än budgeterat. Nedgången beror främst på att ett flertal asylboenden, som hade ett stort 

antal felaktiga larm, nu har lagts ner. Även intäkterna för extern utbildning är något högre än 

budgeterat. 

Kostnader 

Av förbundets totala kostnader står personalen för ca 75 %, såsom löner/arvoden, 

arbetsgivaravgifter och pensioner. Resterande 25 % handlar framför allt om driftskostnader för att 

kunna upprätthålla verksamheten, såsom hyror, inventarier, fordon samt underhåll och drift av 

maskiner. 

Resultatet för 2018 visar att personalkostnaderna överstiger budgeten med  

3 Mkr. Detta är helt en följd av skogsbränderna där många RIB-anställda (Räddningspersonal i 

beredskap) togs i anspråk och heltidspersonal fick arbeta mycket övertid. Under sommaren köptes 

även helikoptertjänster in för knappt 3 Mkr. 

Övriga kostnader ligger ganska väl i nivå med budget. 

Pensionskostnader 

Heltidsanställda brandmän har ett pensionsavtal som innebär att brandmän i utryckningstjänst, som 

uppfyller kravet om 30 års anställning med minst 25 år i utryckning, har rätt att avgå med pension vid 

58 års ålder. Vid framtagande av prognoser antas den genomsnittliga pensionsåldern till 60 år. För 

2018 stämmer utfallet väl med de budgeterade pensionskostnaderna enligt KPAs prognos.  

Årets resultat är + 3 530 tkr. 
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Investeringar 

Det största investeringsprojektet under 2018 har varit en ny släckbil till Sollefteå. 

 
Bild 9: Ny släckbil till Sollefteå 

Med i redovisningen för 2018 finns två mindre fordon som beslutades och upphandlades under 2017, 

men där leveransen inte skedde förrän 2018. I posten räddningsmaterial utgörs en stor del av inköp 

av ny andningsskyddsutrustning. 

Objekt (Tkr) 
Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Budget 
2018 

Kommunikationsutrustning/larm 326 178 
 

Mindre fordon, FIP    
 

Mindre fordon transport 408  250 

Lastväxlare   
 

Släckbil  3 628  3750 

Höjdfordon 50 5 357 
 

Släckbil   
 

Ombyggnad brandstation i Ullånger   
 

Basutrustning fysisk träning   25 

Tvätt/-diskmaskiner utrustning  51 
 

Räddningsmateriel 1 080 589 500 

SUMMA 5 492 6 176 4 525 
Figur 8 Investeringar 
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Balanskrav 
På samma sätt som kommunerna står kommunalförbund under lagen om balanskrav. Målet som 

överenskommits med ägarkommunerna är att resultatet skall uppgå till + 0,01 % av omsättningen, 

vilket för 2018 innebar 10 000 kronor.  

Balanskravsutredningen visar att balanskravet uppnås.   

Balanskravsutredning,  (tkr) 2018-12-31 

Årets resultat 3 530 

samtliga realisationsvinster 0 

vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0 

vissa realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0 

orealiserade förluster i värdepapper 0 

återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 

Årets balanskravsresultat 3 530 

Balanskravsresultat från tidigare år 0 

Summa 3 530 

Balanskravsresultat att reglera 0 

Figur 9 Balanskrav 

 

 
Bild 10 Keminsats vid industri 2018 
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Resultaträkning 

Resultaträkning         

          

Resultaträkning (Tkr) Not Resultat 2018 
Resultat 

2017 
Budget 

2018 

Verksamhetens intäkter 1 17 359 8 010 6 640 

Verksamhetens kostnader 2 -88 020 -79 953 -80 625 

Avskrivningar 3 -3 710 -3 240 -3 787 

Jämförelsestörande intäkter 4 0 0   

Verksamhetens nettokostnad                -74 372 -75 183 -77 772 

Kommunbidrag 5 78 588 76 745 78 588 

Finansiella intäkter 6 0 0 3 

Finansiella kostnader 7 -686 -659 -809 

Resultat före extraordinära poster   3 530 903 10 

Extraordinära intäkter 
   

  

Extraordinära kostnader 8 
 

0   

Årets resultat  9 3 530 903 10 

Figur 10 Resultaträkning 

Balansräkning 

Balansräkning         

          

Balansräkning (Tkr) Not 2018 2017   

TILLGÅNGAR 
   

  

Anläggningstillgångar 
   

  

Inventarier 10 3 549 3 227,638   

Fordon 11 17 796 16 334,744   

Summa anläggningstillgångar 
 

21 345 19 562,382   

Omsättningstillgångar 
   

  

Fordringar 12 18 867 5 134,615   

Kassa och bank 13 22 701 35 830,500   

Summa omsättningstillgångar 
 

41 568 40 965,115   

Summa tillgångar   62 913 60 527,497   

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
   

  

OCH SKULDER 
   

  

Eget kapital 
   

  

Eget kapital 
 

13 444 9 913,914   

  därav årets resultat 
 

3 530 903,489   

Summa eget kapital 14 13 444 9 913,914   

Avsättningar 
   

  

Avsättningar pensioner 15 32 869 31 801,862   

Summa avsättningar 
 

32 869 31 801,862   

Skulder 
   

  

Kortfristiga skulder 16 16 600 18 811,825   

Summa skulder 
 

16 600 18 811,825   

Summa eget kapital,          

avsättningar och skulder   62 913 60 527,601   

Ansvarsförbindelser 
 

inga inga 
 Figur 11 Balansräkning 
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Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalys         

          

Löpande prisnivå, Tkr   2018 2017   

Den löpande verksamheten         

Årets resultat 
 

3 530 903   

Justering för ej likviditetspåverkande poster 
 

4 778 5 819   

Minskning av avsättningar pga utbetalningar 
   

  

  
   

  
Medel från verksamheten före förändr av 
rörelsek 

 
8 307 6 722   

 -Ökning/+minskning kortfristiga fordringar 
 

-13 733 -1 239   

 -Ökning/+minskning förråd och varulager 
   

  

 +Ökning/-minskning kortfristiga skulder 
 

-2 211 2 232   

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
 

-7 637 7 716   

Investeringsverksamheten         

Investering i materiella anläggningstillgångar 
 

-5 493 -6 176   

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 
   

  

Investering i finansiella anläggningstillgångar 
   

  

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 
   

  

Kassaflöde från investeringsverksamheten 
 

-5 493 -6 176   

Finansieringsverksamheten         

Nyupptagna lån 
   

  

Amortering av långfristiga skulder 
   

  

Ökning av långfristiga fordringar 
   

  

Minskning av långfristiga fordringar 
   

  

Minskning av avsättningar pga utbetalningar 
   

  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 
 

0 0   

Årets kassaflöde   -13 130 1 540   
Likvida medel vid årets början 

 
35 831 34 290   

Likvida medel vid årets slut 
 

22 701 35 831   

Likvida medel början - likvida medel årets slut 
 

-13 130 1 540   

  
   

  

Spec av ej likviditetspåverkande poster 
   

  

Justering för av- och nedskrivningar 
 

3 710 3 240   

Justering för gjorda avsättningar 
 

1 067 2 579   
Justering för övriga ej lividitetspåverkande 
poster 

   
  

          

Figur 12 Kassaflödesanalys 
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Noter 
 Noter  2018 2017 2016 

Not 1, Verksamhetens intäkter 
   Försäljning till kommuner/Landsting 790 784 763 

Försäljning till övriga 394 489 346 

Övriga intäkter 16 175 6 736 5 116 

varav  
        - automatlarm 2 420 3 324 1 884 

     - sambruk 1 072 890 1 026 

     - förrättningsavgifter 540 423 372 

     - extern utbildning 728 809 748 

     - bostads- och lokalhyror 1 017 1 084 987 

     - ersättning skogsbränder 10 187 - - 

     - övrigt 212 206 99 

Totalt 17 359 8 010 6 224 

    Not 2, Verksamhetens kostnader 
   Löner och arvoden 43 269 39 802 37 478 

Arbetsgivaravgifter 14 862 12 373 11 643 

Pensionskostnader inkl löneskatt 5 848 7 152 6 328 
Skogsbränder kostn exkl egen 
personal 5 364 - - 

Övriga verksamhetskostnader 18 677 20 625 20 464 

Summa 88 020 79 953 75 913 

    Not 3, Avskrivningar 
   Maskiner och inventarier 3 710 3 240 3 217 

    Not 4, Jämförelsestörande intäkter 
   

    Not 5, Kommunbidrag 
   Härnösands kommun 24 111 23 545 22 926 

Kramfors kommun  26 366 25 748 25 071 

Sollefteå kommun  28 111 27 452 26 730 

Summa 78 588 76 745 74 727 

    Not 6, Finansiella intäkter 
   Ränteintäkter  0 0 6 

    Not 7, Finansiella kostnader 
   Bankkostnader 22 20 17 

Räntekostnader 5 12 9 

Ränta på pensionsskuld 660 627 253 

Summa 686 659 279 

    Not 8, Extraordinära kostnader 
   Diskonteringsränta pensionsskuld 
   

    Not 9, Årets resultat 
   Årets resultat enl resultaträkningen 3 530 903 1 548 

Avgår jämförelsestörande intäkter 
   Avgår realisationsvinster 
   Årets resultat 3 530 903 1 548 
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Noter 2018 2017 2016 

Not 10, Inventarier 
   Ingående bokfört värde 3 228 3 457 3 162 

Försäljning 
   Nyanskaffning 1 406 819 1 487 

Avskrivningar 1 085 1 048 1 192 

Utgående bokfört värde 3 549 3 228 3 457 

    Not 11, Fordon 
   Ingående bokfört värde 16 335 13 170 12 313 

Försäljning/utrangering 
   Nyanskaffning 4 087 5 357 2 882 

Avskrivningar 2 625 2 192 2 025 

Utgående bokfört värde 17 796 16 335 13 170 

    Not 12, Fordringar 
   Kundfordringar 2 551 759 554 

Ingående moms 2 557 587 1 272 

Upplupna intäkter 11 219 1 505 1 215 

Skattekonto 2 540 2 284 855 

Summa 18 867 5 135 3 896 

    Not 13, Kassa och bank 
   Bankkonto FSB 22 701 35 831 34 290 

    Not 14, Eget kapital 
   Ingående eget kapital  9 914 9 010,426 7 463 

Årets resultat 3 530 903,488 1 548 

Fördelning av eget kapital 
     Eget kapital reserverat för kommande 
     pensionskostnader 4 569 4 569,000 4 569 

  Eget kapital ej reserverat 8 875 5 345,060 4 442 

Utgående eget kapital 13 444 9 913,914 9 010 

    Not 15, Avsättningar 
   Ingående balans avsättning 31 802 29 223 27 329 

Specifikation av förändring 
     Årets avsättning 2 483 3 151 2 488 

  Årets utbetalning -2 280 -1 688 -1 205 

  Ränte- och basbeloppsuppräkning 660 627 253 

  Sänkning av diskonteringsränta 
     Övriga förändringar netto -4 -15 -12 

  löneskatt 208 504 370 

Utgående balans avsättning 32 869 31 802 29 223 
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Noter 2018 2017 2016 

Not 16, Kortfristiga skulder 
   Interimsskulder 0 5 546 1 209 

Leverantörsskulder 4 634,9 2 245 5 249 

Utgående moms 390,7 466 330 

Upplupna löner 2 693,6 2 484 2 116 

Upplupna semesterlöner 3 831,9 3 395 3 220 

Upplupen löneskatt individ del 471,4 499 482 

Upplupna p-kostn individ del 1 943,0 2 057 1 987 

Övriga kortfristiga skulder 2 635,0 2 119 1 986 
  varav arb giv avg o skatt för 
december 2 086,4 1 931 1 977 

Summa 16 600,4 18 812 16 579 
 

Figur 13 Noter 

Redovisningsprinciper 
Förbundets årsredovisning är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och 

rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning. 

Intäkter  

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 

tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Personalkostnader 

Förändring av semesterlöneskuld redovisas som en kostnad i verksamheten. Timlöner som är 

intjänade under december men utbetalas i januari är upptagna som en kortfristig skuld i 

balansräkningen.  

Periodiseringar  

Inkomster och utgifter periodiseras enligt god redovisningssed, det innebär att inkomster och utgifter 

har bokförts på de perioder som de intjänats respektive förbrukats. 

Fordringar  

Har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Jämförelsestörande poster  

Om det finns jämförelsestörande poster redovisas de på separata rader i resultaträkningen under 

verksamhetens nettokostnader och specificeras i not till respektive post. 

Som jämförelsestörande betraktas kostnader eller intäkter som är sällan förekommande och uppgår 

till ett väsentligt belopp. 
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Värdering och upplysningar om pensionsförpliktelser 

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i förbundet är beräknade enligt RIPS07 i enlighet 

med rekommendationen RKR 17 ”värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser”.  

Pensionskostnaderna baseras på uppgifter från pensionsbolaget KPA. Prognosen från KPA baseras på 

en genomsnittlig pensionsålder på 60 år.  

Upplysningar vad gäller pensionsavsättningar lämnas i not till balansräkningen. 

Under Eget kapital finns det medel avsatt för att möta framtida pensionsutbetalningar. 

Materiella anläggningstillgångar 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst tre år 

klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. 

Beloppsgränsen för mindre värde har satts till ett ½ basbelopp. 

 

Planenliga avskrivningar har beräknats på objektens anskaffningsvärden. Avskrivningarna sker linjärt 

d.v.s. med belopp som är lika stora under objektets beräknade ekonomiska livslängd. Avskrivningarna 

påbörjas månaden efter att inventarier tagits i bruk. 

 

Huvudsakligen tillämpas följande linjära avskrivningstider. 

  

Lätta fordon 6 år 

Tunga fordon 12 år 

Höjdfordon 15 år 

Data & telefoni 3 år 

Räddningsmaterial 5 år 

Inventarier 5 år 

Figur 14 Avskrivningstider 

Enligt rekommendationen RKR 11.4 ”Materiella anläggningstillgångar” ska upplysningar om 

ackumulerade anskaffningsvärden lämnas i not. Förbundet följer inte denna rekommendation utan 

visar bara bokfört värde vid årets början.  

 


